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ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
 

Το Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Τ.Α.Υ), ιδρύθηκε το 2000 από το 

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.), με έδρα τα Νέα 

Μουδανιά, Ν. Χαλκιδικής.  Είναι ένα ανεξάρτητο Τμήμα, ανήκει στο A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και 

διοικείται από τη Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο του Τμήματος. 

 

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & 

Υδατοκαλλιεργειών 

 

Γεωγραφική θέση του Τμήματος 

Τεχνολογίας Αλιείας & 

Υδατοκαλλιεργειών (ΤΑΥ) και 

του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 
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Διοίκηση του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών 

 

Διοικητικά όργανα του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο, οι Τομείς 

και ο Προϊστάμενος του Τμήματος. 

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) απαρτίζεται από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) του 

Τμήματος και εκπροσώπους των φοιτητών, σε αριθμό ίσο προς το 40% του αριθμού των 

μελών του Ε.Π. του Τμήματος. Η Γ.Σ. έχει όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος, που 

προβλέπονται από το νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι. Η Γενική Συνέλευση 

επιλαμβάνεται των βασικών θεμάτων της λειτουργίας του τμήματος και χαράσσει την 

πορεία του. Συνέρχεται τακτικά δύο φορές το εξάμηνο και έκτακτα, όταν τη συγκαλέσει ο 

προϊστάμενος του Τμήματος ή ζητηθεί γραπτά από το ένα τρίτο του συνόλου των μελών της 

προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτα ή επείγοντα θέματα. 

Το Συμβούλιο απαρτίζεται από τον προϊστάμενο του Τμήματος, τους υπευθύνους των 

Τομέων και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών.  

Το συμβούλιο: 

• Συντονίζει τα εκπαιδευτικά και διοικητικά θέματα του Τμήματος 

• Αποφασίζει την κατανομή των πιστώσεων στις διάφορες δραστηριότητες του 

Τμήματος, την ίδρυση Τομέων και την κατανομή κενών θέσεων Ε.Π. κατά Τομείς και 

κατά βαθμίδα Ε.Π. σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος 

• Υποβάλλει διαμέσου της Σχολής στο συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. προτάσεις για δημιουργία 

νέων θέσεων Ε.Π. ή Ε.Τ.Π. 

• Έχει πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις 

• Αποφασίζει για όλες τις ατομικές διοικητικές υποθέσεις των σπουδαστών όπως και 

για την τοποθέτηση του Ε.Τ.Π. 

• Ασκεί όσες αρμοδιότητες του αναθέτει η Γ.Σ. με ειδική απόφασή της 

• Συντάσσει εκθέσεις κρίσεις για όλα τα μέλη του Ε.Π. του Τμήματος. 

Ο Προϊστάμενος: 

• Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. και του συμβουλίου, συγκαλεί τα όργανα 

αυτά, προεδρεύει στις εργασίες τους, εισηγείται τα διάφορα θέματα και μεριμνά για 

την εκτέλεση των αποφάσεών τους 
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• Τηρεί μητρώα επιστημονικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας κάθε μέλους του 

Ε.Π. 

• Έχει πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις 

• Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων και 

προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος 

Ο προϊστάμενος αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον αιρετό αναπληρωτή 

Προϊστάμενο.  

 

Εκλεγμένα Όργανα Διοίκησης Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών 

 

Προϊστάμενος   

 Ρήγας Παντελής, Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

Αναπληρωτής Προϊστάμενος   

 Μίνος Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής 

 

Τομείς Τμήματος  

Α' Τομέας : Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών  

 Υπεύθυνος : Μίνος Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής 

 

Β' Τομέας : Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών 

 Υπεύθυνος : Βαρδάκα Ελισάβετ, Επίκ. Καθηγήτρια 

 

Γ' Τομέας : Επιφανειακών Νερών 

 Υπεύθυνος : Γιαννάκου Ουρανία, Επίκ. Καθηγήτρια 

 

Εκπαιδευτικό προσωπικό Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  

• Παντελής Ρήγας 



Οδηγός Σπουδών Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών                                    
 

4 
 

• Γαληνού – Μητσούδη Σοφία 

• Μωρίκη Αμαλία 

• Σαββίδης Ιωάννης 

 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  

• Βαρδάκα Ελισάβετ 

• Γιαννάκου Ουρανία 

• Ιμσιρίδου Αναστασία 

• Μίνος Γεώργιος 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

• Κοκοκύρης Λάμπρος 

• Σκούφας Γεώργιος 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

(Δεν υπάρχει) 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

• Λάλου Μαγδαληνή (Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος) 

• Καλογιάννη Γεωργία 

• Πλατή – Χατζηπέτρου Γεωργία 

• Χαμαμτζόγλου Παντελής 

 

 

Διοικητική υποστήριξη σπουδών 

 

Η διοικητική υποστήριξη των σπουδών καλύπτεται από τη γραμματεία του Τμήματος. Η 

υποστήριξη ενισχύεται μηχανογραφικά και καλύπτεται από πολλές δράσεις με έμφαση στις 

ακόλουθες: 

• Εγγραφές, κατατάξεις και μεταγραφές 
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• Τήρηση μητρώων φοιτητών 

• Έκδοση πιστοποιητικών 

• Χορήγηση υποτροφιών και δανείων 

• Συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων σπουδών 

• Έκδοση δελτίων βαθμολογίας μαθημάτων 

• Έλεγχο προαπαιτούμενων μαθημάτων, απαλλαγών από μαθήματα 

• Έκδοση βιβλιαρίου σπουδών 

• Έκδοση πτυχίων 

 Η Γραμματεία του Τμήματος λειτουργεί καθημερινά 8:00 – 14:00. Στο χρονικό 

διάστημα αυτό κάθε φοιτητής μπορεί να προσέλθει και να ενημερωθεί για οτιδήποτε τον 

απασχολεί ή για να προμηθευτεί διάφορα έγγραφα, όπως: 

• Πιστοποιητικό αποφοίτησης 

• Βεβαίωση σπουδών 

• Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης 

• Αναλυτική βαθμολογία 

Μετά το τέλος των υποχρεώσεων του ο φοιτητής (μαθήματα, πτυχιακή εργασία, 

πρακτική άσκηση) καταθέτει αίτηση στη γραμματεία για να γίνει δεκτός στην επόμενη 

ορκωμοσία. Μαζί με την αίτηση καταθέτει και τα ακόλουθα έγγραφα: 

• Βεβαίωση έγκρισης πτυχιακής εργασίας 

• Βιβλιάριο πρακτικής άσκησης και βεβαίωση προϊσταμένου 

• Φοιτητικό βιβλιάριο σπουδών 

• Δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου 

• Δελτίο δωρεάν σίτισης και βεβαίωση από το γραφείο σίτισης 

• Βεβαίωση από τη φοιτητική εστία 

• Βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη 

• Βιβλιάριο ασθενείας 

 Ορκωμοσίες γίνονται συνήθως τρεις φορές το χρόνο και ανακοινώνονται στους 

υποψηφίους απόφοιτους αρκετές ημέρες νωρίτερα με ανακοινώσεις στους ανάλογους 

πίνακες αλλά και τηλεφωνικά. 
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Παροχές προς τους φοιτητές 

 

Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή και χάνεται με τη λήψη του 

πτυχίου. Οι φοιτητές θεωρούνται ενήλικοι ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. 

Οι φοιτητές έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Σε περίπτωση 

που ο φοιτητής δικαιούται άμεσα ή έμμεσα περίθαλψη από άλλο φορέα μπορεί να επιλέξει 

τον ασφαλιστικό φορέα που προτιμά κάθε φορά, με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει στη 

Γραμματεία του Τμήματος.  

Στους φοιτητές παρέχονται:  

• Υποτροφίες ΙΚΥ: Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών χορηγεί υποτροφίες σε 

πρωτεύοντες στις Γενικές Εξετάσεις και σε φοιτητές που πρώτευσαν στις 

προαγωγικές εξετάσεις. 

• Άτοκα δάνεια : Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση δανείου είναι να έχει 

πετύχει ο φοιτητής στα 4/5 του συνόλου των μαθημάτων των δύο εξαμήνων του 

προηγουμένου έτους σπουδών από εκείνο στο οποίο βρίσκεται. Επίσης, εξετάζεται η 

οικογενειακή και οικονομική κατάσταση του φοιτητή. 

• Δωρεάν βιβλία: Στους φοιτητές των T.E.I. διανέμονται δωρεάν διδακτικά βιβλία και 

σημειώσεις. 

• Οι παροχές που απορρέουν από τη θεσμοθετημένη φοιτητική μέριμνα και με τις 

οποίες εξασφαλίζεται η σίτιση, η στέγαση, η λειτουργία βιβλιοθηκών, 

αναγνωστήριων, αναψυκτηρίων, καθώς και η διοργάνωση καλλιτεχνικών, 

πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων. 

Στους φοιτητές των T.E.I. χορηγούνται:  

• Βιβλιάριο σπουδών 

• Φοιτητική ταυτότητα 

• Ειδικό δελτίο μειωμένου φοιτητικού εισιτηρίου. 
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Αντικείμενο σπουδών  

 

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών 

καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των βιολογικών, χημικών και φυσικών επιστημών στην 

αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και τεχνολογία των αλιευμάτων καθώς και στην αξιολόγηση, 

αξιοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο του περιβάλλοντος των υδάτινων οικοσυστημάτων. 

Το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών έχει ως αποστολή να προετοιμάσει 

πτυχιούχους ικανούς να εφαρμόσουν άμεσα τεχνολογία στους Τομείς της Αλιείας και των 

Υδατοκαλλιεργειών με τη διδασκαλία και κατανόηση: 

1. Βασικών επιστημών που σχετίζονται με την κατανόηση της σύστασης, των 

λειτουργιών και των μεταβολών των οργανισμών και του περιβάλλοντός τους. 

2. Ειδικών επιστημών που σχετίζονται με την νοσολογία, γενετική μηχανική και 

βιοτεχνολογία των υδρόβιων οργανισμών. 

3. Αντικειμένων που αναφέρονται σε θέματα αλιείας, αλιευτικής διαχείρισης, 

υδατοκαλλιεργειών, σύγχρονων εκτροφών και διατροφής των υδρόβιων οργανισμών. 

4. Επιστημών που συνδέονται με την επεξεργασία, συντήρηση, ποιοτικό, υγειονομικό 

έλεγχο και τη διασφάλιση ποιότητας των αλιευμάτων. 

5. Αντικειμένων που αναφέρονται στο σχεδιασμό και τη μεθοδολογία λήψης και 

εξέτασης δειγμάτων με κλασικές μεθόδους και τεχνολογία αιχμής, καθώς και στη 

στατιστική ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων.  

6. Επιστημών που σχετίζονται με την παρασκευή αλιευτικών προϊόντων και την 

αξιοποίησή τους καθώς και συστημάτων HACCP και ISO στα στάδια παραγωγής και 

προϊόντων. 

7. Επιστημών που αφορούν στην οργάνωση, σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία και 

διαχείριση μονάδων υδατοκαλλιεργειών, ενυδρείων, εκκολαπτηρίων / 

ιχθυογεννητικών σταθμών και άλλων αλιευτικών επιχειρήσεων. 

8. Αντικειμένων που σχετίζονται με την εκτίμηση, αξιολόγηση, διατήρηση, 

αποκατάσταση και διαχείριση των υδάτινων οικοσυστημάτων και του 

περιβάλλοντος. 

9. Συνεργατικών επιστημών σχετικών με την διοίκηση, οικονομία, νομοθεσία στους 

τομείς της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών και των νερών. 
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10. Αντικειμένων που σχετίζονται με την ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων που 

αποκτήθηκαν μέσω της πρακτικής άσκησης σε χώρους έρευνας,  παραγωγής, 

εργαστηριακής, τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης και μέσω της πτυχιακής 

εργασίας σε πρωτότυπα τεχνολογικά/ερευνητικά θέματα. 

 

Τίτλος Σπουδών – Επαγγελματικά δικαιώματα 

 

Το Τμήμα απονέμει τον τίτλο του Τεχνολόγου Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών. Σύμφωνα 

με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 312, ΦΕΚ 264/19-11-2003, τα επαγγελματικά 

δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 

έχουν ως ακολούθως: 

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών των 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις εξειδικευμένες επιστημονικές 

και τεχνολογικές γνώσεις τους, ασχολούνται με τη μελέτη, έρευνα, ανάπτυξη και 

εφαρμογή της Τεχνολογίας σε όλους τους τομείς της Αλιείας, Υδατοκαλλιεργειών, 

Εμπορίας και Επεξεργασίας των Αλιευμάτων. Επίσης ασχολούνται με τη μελέτη ίδρυσης 

και εγκατάστασης μονάδων εκτροφής αλιευμάτων, ιχθυογεννητικών σταθμών καθώς 

και με τη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία σταθμών διακίνησης αλιευμάτων 

2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως υπεύθυνοι 

μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, σε όλο το φάσμα της αλιευτικής διαδικασίας 

καθώς και της επεξεργασίας των προϊόντων αυτών και ειδικότερα:  

• Στο σχεδιασμό, οργάνωση και λειτουργία υδατοκαλλιεργειών πάσης φύσεως και 

μεγέθους.  

• Στην παραγωγή, τυποποίηση και έλεγχο πάσης φύσεως αλιευτικών προϊόντων, 

ιχθυογεννητικού υλικού και ιχθυοτροφών καθώς και στη σύνταξη σχετικών με τα 

παραπάνω εκθέσεων.  

• Σε συγκεντρώσεις αλιευτικών προϊόντων που διενεργούνται από πάσης φύσεως 

οργανώσεις και ιδιώτες.  
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• Σε εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται για τη διαπίστωση 

ζημιών της αλιευτικής παραγωγής καθώς και για τη διαπίστωση αλλοιώσεων 

αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή.  

• Στη μελέτη και σύνταξη εκθέσεων σχετικών με το σχεδιασμό, οργάνωση και 

λειτουργία αγορών αλιευμάτων και χώρων ψύξης κατάψυξης για τη συντήρησή 

τους, καθώς και με την αγοραπωλησία εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών, 

αλιευτικών σκαφών και εργαλείων 

• Στην εμπορία αλιευτικών προϊόντων, ιχθυοφαρμάκων, προϊόντων επεξεργασίας 

φυκών, ιχθυογεννητικού υλικού, αλιευτικών εργαλείων, αλιευτικού εξοπλισμού 

σκαφών, καθώς και οργάνων ή εργαλείων που συντελούν στον έλεγχο της 

αλιευτικής παραγωγής, καθώς και στην ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων, 

ειδικών εργαστηρίων και γραφείων σχετικών με την αλιευτική ανάπτυξη και 

αλιευτική παραγωγή.  

• Σε μονάδες επεξεργασίας αλιευμάτων ως υπεύθυνοι παραγωγής και ποιοτικού 

ελέγχου.  

• Στη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας των 

επεξεργασμένων αλιευμάτων.  

• Στην εφαρμογή HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), (Ανάλυση 

Κινδύνων-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) και ISO (International Standardization 

Organization), (Διεθνής Οργανισμός Προτυποποίησης) σε όλα τα στάδια της 

αλιευτικής παραγωγής, επεξεργασίας αλιευμάτων και διακίνησης των αλιευτικών 

προϊόντων.  

3. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της 

διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς των υδατοκαλλιεργειών, 

της αλιευτικής παραγωγής, της επεξεργασίας αλιευμάτων και του ελέγχου ποιότητας. 

Επίσης μπορούν να πιστοποιούν για την ποιότητα όλων των προϊόντων αλιείας και 

επεξεργασμένων αλιευμάτων που προορίζονται για κατανάλωση.  

4. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας 

Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων για μελέτες και 
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εγκαταστάσεις μονάδων υδατοκαλλιεργειών καθώς και για εξειδικευμένες εργασίες 

ιχθυοαλιευτικών έργων.  

5. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Μπορούν επίσης να αναπτύξουν ερευνητική δραστηριότητα ή να απασχοληθούν ως μέλη 

ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.  

6. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος ασκούν επάγγελμα στα πλαίσια των παραπάνω 

επαγγελματικών δικαιωμάτων.  

7. Οι παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες ασκούνται σύμφωνα με την κάθε φορά 

ισχύουσα νομοθεσία 

 

Δομή των σπουδών 

 

Οι σπουδές στο Τμήμα διαρκούν οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τα πρώτα επτά (7) γίνεται 

θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακές ασκήσεις, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνται 

σεμινάρια και διαλέξεις από στελέχη του αλιευτικού χώρου και από καταξιωμένους 

επιστήμονες στη μελέτη του υδάτινου περιβάλλοντος. Πραγματοποιούνται επίσης  

επισκέψεις σε υποδειγματικές επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα, συνεταιρισμούς,  φορείς 

αλιευτικής ανάπτυξης, προστατευόμενα υδάτινα συστήματα, πρότυπα εργαστήρια ελέγχου 

ποιότητας νερού κ.α. Κατά το όγδοο εξάμηνο οι φοιτητές ολοκληρώνουν τις σπουδές τους με 

την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης και την εκπόνηση της πτυχιακής τους 

εργασίας.  

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει: 

α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ): στόχος τους είναι η παροχή βασικών 

επιστημονικών  γνώσεων στο χώρο της φυσικής, βιολογίας, της χημείας και μαθηματικών, 

καθώς επίσης εφαρμοσμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών  

β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ): περιλαμβάνονται μαθήματα θαλάσσιας 

βιολογίας, ιχθυοκαλλιέργειας, λιμνολογίας, βιοτεχνολογικών εφαρμογών των υδάτινων 

προϊόντων, ενόργανης χημικής ανάλυσης, εφαρμογές γενετικής, υδρόβιων μικροοργανισμών, 
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βιολογίας και συστηματικής ιχθύων, οικολογίας υδρόβιων οργανισμών, διατροφής και 

διατροφικής αξίας των υδρόβιων οργανισμών και παθολογίας ψαριών. 

γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ): περιλαμβάνονται μαθήματα εξειδικευμένα στην 

τεχνολογία & έλεγχο ποιότητας των αλιευμάτων, διασφάλιση ποιότητας, υδατική ρύπανση 

και τοξικότητα, χημεία επιφανειακών νερών, τεχνολογία απορρύπανσης, εκτροφή ιχθύων 

και οστράκων καθώς επίσης στην  αλιευτική τεχνολογία. 

δ) Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

(ΔΟΝΑ): περιλαμβάνονται μαθήματα σχετικά με την νομοθεσία του υδάτινου 

περιβάλλοντος, την ορολογία ξένης γλώσσας, ναυτιλίας και μετεωρολογίας καθώς επίσης με 

την διαχείριση των υδάτινων οικοσυστημάτων. 

 Ο φόρτος εργασίας κάθε μαθήματος αποτελεί τη βάση για τις διδακτικές μονάδες 

ECTS. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μαθήματα, προκειμένου να 

διαμορφώσουν δέσμες, ώστε να ικανοποιήσουν καλύτερα τα ενδιαφέροντα και τις 

επιδιώξεις τους και να αξιοποιήσουν το σύνολο των γνωστικών και συναισθηματικών 

δεξιοτήτων τους. 

 Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και σύμφωνα με το γνωστικό τους 

περιεχόμενο κατατάσσονται σε τρεις Τομείς:  

1. Τομέας Επιφανειακών Νερών  

2. Τομέας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 

3. Τομέας Βιολογικών και Αλιευτικών Εφαρμογών 

 Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών (8ο), περιλαμβάνει την πτυχιακή εργασία και την 

πρακτική άσκηση.  

 

Πτυχιακή εργασία 

• Κάθε φοιτητής του τελευταίου τυπικού εξαμήνου είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει 

πτυχιακή εργασία. Αυτή θα αφορά υποχρεωτικά πειραματική/ερευνητική 

ενασχόληση σε θέματα αλιείας ή υδατοκαλλιεργειών με μέγιστη διάρκεια εκτέλεσης 

τρία εξάμηνα. Παράταση ενός επιπλέον εξαμήνου μπορεί να δοθεί κατόπιν 

αιτιολογημένης αίτησης προς το Συμβούλιο του Τμήματος. 

http://www.aqua.teithe.gr/files/tomeas1.pdf�
http://www.aqua.teithe.gr/files/tomeas2.pdf�
http://www.aqua.teithe.gr/files/tomeas3.pdf�
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• Οι Τομείς μαθημάτων έγκαιρα ανακοινώνουν στους φοιτητές τα προτεινόμενα 

θέματα των πτυχιακών εργασιών 

• Οι φοιτητές που επιθυμούν να πάρουν θέμα πτυχιακής εργασίας, δηλώνουν σε ειδικό 

έντυπο το θέμα αυτό 

• Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα τριών φοιτητών με 

ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας σε κάθε φοιτητή 

• Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και ύστερα από έγκριση του 

επιβλέποντα εκπαιδευτικού υποβάλλεται μέσω πρωτοκόλλου στο Τμήμα σε πέντε 

αντίτυπα. Το Συμβούλιο του Τμήματος ορίζει ημερομηνία κατά την οποία γίνεται 

παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας ενώπιον τριμελούς Επιτροπής από μέλη του 

εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος συναφούς ειδικότητας, εκ των οποίων ο 

ένας είναι ο εισηγητής. Η τριμελής Επιτροπή ορίζεται από το Συμβούλιο του 

Τμήματος.  

• Τα μέλη της Επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και 

υποβάλλουν διευκρινιστικές και εξεταστικές ερωτήσεις ώστε να διαμορφώσουν 

άποψη για την πληρότητα στην επεξεργασία του θέματος. 

• Τα μέλη της Επιτροπής αποφασίζουν κατά πλειοψηφία για το βαθμό που θα δοθεί 

στην πτυχιακή εργασία   

 

Πρακτική άσκηση 

Ο σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η εξάσκηση των φοιτητών στο πραγματικό 

εργασιακό περιβάλλον. Η πρακτική άσκηση διεξάγεται σε ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων 

και φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες δραστηριοποιούνται στα 

ακόλουθα κύρια πεδία:  

• Παρακολούθηση και διαχείριση υδάτινου περιβάλλοντος 

• Αξιολόγηση ποιότητας νερού και τροφίμων 

• Εμπορία και διακίνηση προϊόντων αλιείας 

• Επεξεργασία και τυποποίηση αλιευτικών προϊόντων 

• Βιοτεχνολογία και στην ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων 

• Εκτροφή υδρόβιων οργανισμών 
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• Αλιεία υδρόβιων οργανισμών 

• Αλιευτική επιθεώρηση και έλεγχος 

• Παραγωγή και εμπορία, αλιευτικού, καταδυτικού και υδατοκαλλιεργητικού 

εξοπλισμού 

• Παρασκευή ιχθυοτροφών 

• Διαχείριση ενυδρείων 

• Τεχνική, συμβουλευτική υποστήριξη και έρευνα  

 Επίσης, πρακτική άσκηση μπορούν να πραγματοποιήσουν και σε Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του 

προγράμματος ERASMUS / SOCRATES ή άλλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.  

Ο επόπτης καθηγητής σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της μονάδας υποδοχής του 

ασκούμενου, οργανώνουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης ώστε ο φοιτητής να αποκτήσει όσο το 

δυνατό περισσότερες εμπειρίες στο αντικείμενο εκπαίδευσης του. Ο ασκούμενος φοιτητής 

παρακολουθείται από τον επόπτη καθηγητή και αξιολογείται με την ολοκλήρωση της 

άσκησης. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά το 8ο εξάμηνο σπουδών και εφόσον ο 

φοιτητής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος 

σπουδών του. Το πρόγραμμα αυτό της πρακτικής άσκησης αφορά χρονική περίοδο έξι (6) 

ημερολογιακών μηνών, ή 24 ημερολογιακές εβδομάδες πενθήμερης εργασίας, στη διάρκεια 

της οποίας ο φοιτητής ασκείται σε όλες τις δραστηριότητες της υπηρεσίας, μονάδας ή 

εταιρείας που σχετίζονται με την ειδικότητα του. 

Οι περίοδοι της Πρακτικής Άσκησης κάθε έτος είναι δυο: 

• 1 Οκτωβρίου - 31 Μαρτίου 

• 1 Απριλίου - 30 Σεπτεμβρίου 

Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για τοποθέτηση τους σε θέση ΠΑ 

υποβάλλουν σχετική αίτηση μαζί με τη δήλωση μαθημάτων εξαμήνου. Η Επιτροπή ΠΑ 

συνεδριάζει αμέσως μετά τις δηλώσεις μαθημάτων και εξετάζει τις αιτήσεις. Επικοινωνεί με 

τις εταιρείες/φορείς και διερευνά αν το αντικείμενο απασχόλησης εμπίπτει στα γνωστικά 

αντικείμενα του Τμήματος καθώς και αν καλύπτονται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την 

οικονομική και ασφαλιστική κάλυψη του φοιτητή. Καταρτίζεται  κατάλογος φοιτητών ΠΑ 

για το τρέχον εξάμηνο και ορίζεται για κάθε φοιτητή επόπτης καθηγητής ο οποίος είναι 
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υπεύθυνος για τον έλεγχο των συνθηκών εργασίας του φοιτητή και για την αξιολόγηση της 

ΠΑ. Ο κατάλογος με τις προσφερόμενες ανά εξάμηνο θέσεις ΠΑ εμπλουτίζεται με ευθύνη 

όλων των εποπτών καθηγητών  του Τμήματος.  

Οι επόπτες καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους 

στις εταιρείες απασχόλησης για την αξιολόγηση της ΠΑ. Μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ, ο 

φοιτητής υποβάλλει στην γραμματεία αίτηση αναγνώρισης ΠΑ, συνοδευόμενη από τα εξής:  

• Το βιβλιάριο ΠΑ συμπληρωμένο και σφραγισμένο από τον εργοδότη και τον επόπτη 

καθηγητή 

• Bεβαίωση του εργοδότη για την ολοκλήρωση της ΠΑ. 

• Αντίγραφο ενσήμων ΙΚΑ 

• Έντυπη μηνιαία και συνολική αξιολόγηση από τον επόπτη καθηγητή 

• Bεβαίωση ολοκλήρωσης ΠΑ από τον επόπτη καθηγητή και τον επ. υπεύθυνο του 

προγράμματος. 

 

 

Δυνατότητες Απασχόλησης 

 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε ένα ευρύ πεδίο τόσο 

ιδιωτικών φορέων/επιχειρήσεων όσο και φορέων του δημοσίου, το οποίο προκύπτει από τα 

επαγγελματικά τους δικαιώματα, τις θεσμοθετημένες θέσεις και τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 

1. Eπαγγελματική απασχόληση σε ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα 

όπως: 

• Μονάδες υδατοκαλλιεργειών, ιχθυογεννητικούς σταθμούς, 

• Αλιευτικές επιχειρήσεις, μονάδες επεξεργασίας αλιευμάτων και διακίνησης 

αλιευτικών προϊόντων, 

• Επιχειρήσεις τυποποίησης αλιευτικών προϊόντων, ιχθυογενετικού υλικού και 

ιχθυοτροφών, 

• Εργαστήρια ελέγχου ποιότητας τροφίμων 

• Αλιευτικούς  συνεταιρισμούς, 
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• Τεχνικά-μελετητικά γραφεία, 

• Ενυδρεία,  

• Εργαστήρια ελέγχου ποιότητας υδάτινου περιβάλλοντος 

 2. Σε δημόσιες υπηρεσίες όπως: 

• Μονάδες ποιοτικού ελέγχου αλιευμάτων και εφαρμογής μεθόδων HACCP-ISO 

• Διευθύνσεις Αλιείας, Περιβάλλοντος, Χημείας, Υγείας των Νομαρχιακών  

αυτοδιοικήσεων, 

• Φορείς του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα που ασχολούνται με την 

επίβλεψη και έλεγχο λειτουργίας μονάδων εκτροφής αλιευμάτων, ιχθυογεννητικών 

σταθμών και σταθμών διακίνησης αλιευμάτων, 

• Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

• ΝΠΔΔ που ασχολούνται ερευνητικά με την Αλιεία, τις Υδατοκαλλιέργειες και τις 

Θαλάσσιες Επιστήμες. 

Αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών είναι η εξάμηνη πρακτική άσκηση η 

οποία λειτουργεί στα πλαίσια των προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ και ΕΣΠΑ. Η Πρακτική Άσκηση, 

δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα γνωριμίας με το επαγγελματικό τους περιβάλλον και 

απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Οι απόφοιτοι του Τμήματος καταξιώνονται στην 

αγορά εργασίας και διευρύνονται οι πιθανότητες επαγγελματικής απασχόλησης. Μέχρι 

σήμερα, το Τμήμα ΤΑΥ συνεργάζεται με 40 περίπου ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του 

δημόσιου τομέα για την τοποθέτηση φοιτητών σε θέσεις πρακτικής άσκησης, αρκετοί από 

τους οποίους προσελήφθηκαν μετά τη λήψη του πτυχίου τους και σε ορισμένες περιπτώσεις 

και πριν από αυτό. Μεγάλο ποσοστό αποφοίτων του Τμήματος (15 %), πραγματοποίησε ή 

πραγματοποιεί  μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εσωτερικού ή του 

εξωτερικού.  
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

Εισαγωγή στο Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών 

 

Φοιτητές στο Τμήμα γίνονται όσοι εγγράφονται σε αυτό ύστερα από: 

• Πανελλήνιες εξετάσεις 

• Μετεγγραφή από τα αντίστοιχα Τμήματα του Μεσολογγίου και της Ηγουμενίτσας 

• Κατάταξη ως πτυχιούχος Τμημάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η κατάταξη γίνεται 

ύστερα από εξετάσεις που διοργανώνει το Τμήμα.  

• Χωρίς εξετάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ειδικές περιπτώσεις). 

 

Εγγραφές Νεοεισαγομένων Φοιτητών     

    

Οι εγγραφές των νεοεισαγόμενων φοιτητών γίνονται στο οικείο Τμήμα μέσα στα 

χρονικά όρια που εκάστοτε ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις για την εισαγωγή νέων 

φοιτητών και με βάση τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις ίδιες αποφάσεις.  

Για όσους προέρχονται από μετεγγραφή ή κατάταξη, για την εγγραφή τους 

απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης του Τμήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως π.χ. παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, 

στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή φοιτητή που καθυστέρησε να 

εγγραφεί μέσα στις προθεσμίες της προηγουμένης παραγράφου, με απόφαση του 

συμβουλίου του Τμήματος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή, η οποία 

υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας 

εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι καθυστέρησης.    

Φοιτητής που έχει εγγραφεί και παρακολουθεί μαθήματα σ’ ορισμένο Τ.Ε.Ι. δεν 

μπορεί να είναι συγχρόνως φοιτητής και σ’ άλλο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι νέο 

εισαγόμενοι φοιτητές που κατέχουν την Αγγλική γλώσσα μπορούν να ζητήσουν την 

απαλλαγή τους από την υποχρέωση παρακολούθησης της. Ως βαθμός, για κάθε επίπεδο 

(Αγγλικά Ι, II, III), καταχωρείται ο βαθμός της αντίστοιχης εξέτασης.    
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Ανανεώσεις Εγγραφών  

 

Η ανανέωση γίνεται την πρώτη εβδομάδα του εξαμήνου, η οποία κατ’ εξαίρεση, για 

σοβαρούς λόγους, μπορεί να παραταθεί για μια ακόμη εβδομάδα με απόφαση του 

συμβουλίου του Τμήματος. 

Φοιτητής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του για δύο (2) συνεχόμενα ή για τρία (3) μη 

συνεχόμενα εξάμηνα σπουδών, χάνει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στο Τ.Ε.Ι. 

και διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος. 

Με απόφαση του συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., μετά από γνώμη του συμβουλίου του 

Τμήματος, δύναται να επιτραπεί η εγγραφή διαγραφέντος φοιτητή, όταν συντρέχουν 

σοβαροί λόγοι, με την προϋπόθεση υποβολής σχετικής αίτησης και των αναγκαίων 

δικαιολογητικών. Η ανανέωση εγγραφής συνοδεύεται και από τη δήλωση μαθημάτων του 

εξαμήνου.         

 

Χρόνος διεξαγωγής των μαθημάτων 

 

Το σπουδαστικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του 

επομένου έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε σπουδαστικού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε 

δύο εξάμηνα (Χειμερινό και Εαρινό). 

 Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την πρώτη Δευτέρα μετά τις 19 Σεπτεμβρίου. Το εαρινό 

εξάμηνο αρχίζει μετά την λήξη των εξετάσεων Β' περιόδου του χειμερινού εξαμήνου και 

λήγει την 5η Ιουλίου. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 13 εβδομάδες για διδασκαλία και δύο 

εξεταστικές περιόδους, που η κάθε μια διαρκεί δύο εβδομάδες. Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα 

(7 εξάμηνα φοίτησης και 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα). 

Τα μαθήματα διακόπτονται: α) Από την παραμονή των Χριστουγέννων έως και την 2α 

Ιανουαρίου. β) Από την Μεγάλη Τετάρτη μέχρι και την Τετάρτη μετά το Πάσχα. γ) Από την 

6η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου. Δε γίνονται μαθήματα τα Σαββατοκύριακα και στις 

παρακάτω γιορτές και επετείους: α) Του Αγίου Δημητρίου (26η Οκτωβρίου), β) Την Εθνική 

Εορτή της (28ης Οκτωβρίου), γ) Του Ευαγγελισμού (25η Μαρτίου), δ) Την Επέτειο του 

Πολυτεχνείου (17 Νοεμβρίου), ε) Των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου), στ) Του Αγίου 

Πνεύματος, ζ) Την Εργατική Πρωτομαγιά. 
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Οργάνωση, μορφές διδασκαλίας και διάρκεια σπουδών 

 

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας & 

Υδατοκαλλιεργειών κατανέμονται στα επτά (7) διδακτικά εξάμηνα. Το όγδοο εξάμηνο 

περιλαμβάνει την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση.  

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος διακρίνονται σε γενικά 

υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά. Υποχρεωτικά μαθήματα, είναι τα 

μαθήματα υποδοχής και τα βασικά μαθήματα της ειδικότητας, τα οποία είναι υποχρεωτικά 

για όλους τους φοιτητές του τμήματος. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, είναι τα 

μαθήματα ειδικότητας που επιλέγονται από τους φοιτητές από πίνακα περισσοτέρων 

μαθημάτων. Τα μαθήματα αυτά μπορεί να είναι ομαδοποιημένα, οπότε ο σπουδαστής 

επιλέγει υποχρεωτικά όλα τα μαθήματα μιας ομάδας, εκτός εάν είναι αδύνατη η διδασκαλία 

όλων των μαθημάτων μιας ομάδας. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ελεύθερη επιλογή για τη 

συμπλήρωση των μαθημάτων της ομάδας. Εάν έχουν οριστεί κατευθύνσεις, τα μαθήματα 

που τις χαρακτηρίζουν είναι ομαδοποιημένα. Προαιρετικά είναι μαθήματα γενικής 

μόρφωσης ή μαθήματα εμβάθυνσης, υποδομής ή διεπιστημονικά. 

Ένα μάθημα μπορεί να είναι Θεωρητικό, Εργαστηριακό ή Μικτό να περιλαμβάνει 

δηλαδή και θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος. Στα θεωρητικά μαθήματα παρουσιάζεται 

μια ευρεία περιοχή ενός γνωστικού αντικειμένου και τον σχετικό με αυτήν προβληματισμό. 

Στα εργαστηριακά μαθήματα, οι φοιτητές κάτω από την επίβλεψη και την καθοδήγηση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδεύονται σε μικρές ομάδες στην εφαρμογή μεθόδων και 

τεχνικών, στον εθισμό στην ομαδική εργασία, στη σύνταξη και συγγραφή εργασιών κλπ, 

ώστε να αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες. Στα εργαστηριακά μαθήματα οι φοιτητές 

χωρίζονται σε ολιγομελείς ομάδες. Η παρακολούθηση των εργαστηριακών Τμημάτων είναι 

υποχρεωτική.  

Για να θεωρηθεί ότι ένα μικτό μάθημα ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο φοιτητής πρέπει 

να επιτύχει τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος. Οι βαθμοί 

που παίρνει ο φοιτητής σε κάθε ένα από τα δύο μέρη συντίθενται στον τελικό βαθμό του 

μαθήματος σύμφωνα με τις ακαδημαϊκές μονάδες που καθορίζουν τη βαρύτητα του 

θεωρητικού (60% του τελικού βαθμού) και του εργαστηριακού μέρους (40% του τελικού 

βαθμού) του μαθήματος.  
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Παράδειγμα: Αν ο φοιτητής πάρει στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος Θαλάσσια Βιολογία 

6,5 και στο εργαστηριακό μέρος 5,5 τότε ο τελικός του βαθμός υπολογίζεται ως εξής: 

 

(6,5 x 6 + 5,5 x 4)/10 = (39 + 22)/10 = 6,1 

 

Εάν ο φοιτητής αποτύχει σε ένα από τα δύο μέρη του μικτού μαθήματος επαναλαμβάνει 

μόνο αυτό. 

Εάν οι γνώσεις που παρέχονται σ’ ένα μάθημα είναι προϋπόθεση επιτυχούς 

παρακολούθησης ενός άλλου μαθήματος, το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται ως 

προαπαιτούμενο του δεύτερου. Ένα μάθημα μπορεί να είναι ταυτόχρονα και 

προαπαιτούμενο ενός μαθήματος και εξαρτώμενο από άλλο μάθημα. Για κάθε μάθημα μπορεί 

να υπάρχουν μέχρι δύο (2) προαπαιτούμενα μαθήματα και σε κάθε προαπαιτούμενο 

αντιστοιχούν μέχρι δύο (2) εξαρτώμενα μαθήματα. Τα αλληλοσυνδεόμενα με τον τρόπο αυτό 

μαθήματα σχηματίζουν ομάδες που περιλαμβάνουν μέχρι τρία (3) μαθήματα και δεν έχουν 

μεταξύ τους κοινά μαθήματα. Ο ολικός αριθμός των προαπαιτούμενων καθορίζεται με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος έως 20% και ο ολικός αριθμός των 

αλληλοσυνδεόμενων μαθημάτων έως 40% του συνόλου των υποχρεωτικών μαθημάτων του 

τμήματος. 

Κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών του τμήματος χαρακτηρίζεται από έναν 

αριθμό διδακτικών μονάδων ECTS (δ.μ.). Το τυπικό εξαμηνιαίο πρόγραμμα, καθορίζεται σε 

30 δ.μ. Η κατανομή των μονάδων αυτών στα μαθήματα γίνεται με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης του τμήματος. Η πτυχιακή εργασία έχει 20 δ.μ. και η πρακτική άσκηση 10 δ.μ. 

Στις εκπαιδευτικές  επισκέψεις δεν αντιστοιχούν διδακτικές μονάδες. 

Για τη λήψη του πτυχίου του τμήματος ορίζεται για τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 

μαθήματα καθώς και για τα προαιρετικά μαθήματα ένας ελάχιστος συνολικός αριθμός 

διδακτικών μονάδων που αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση του τμήματος.  

 

Διάρκεια μαθημάτων 

 

Η διάρκεια της διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων και των φροντιστηριακών 

ασκήσεων ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας, μετά τη λήξη της οποίας 
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ακολουθεί διάλειμμα δεκαπέντε (15) λεπτών. Η διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων 

είναι πενήντα πέντε (55) λεπτά και γίνονται χωρίς διάλειμμα, 

 

Επιλογή μαθημάτων 

 

Το τυπικό πρόγραμμα των εξαμήνων σπουδών του Τμήματος είναι ενδεικτικό και όχι 

υποχρεωτικό για τους φοιτητές. Ο φοιτητής μπορεί για κάθε διδακτικό εξάμηνο να 

καταρτίζει το ατομικό του πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα περιλαμβάνει τα μαθήματα που 

επιθυμεί και πρόκειται να παρακολουθήσει για το τρέχον εξάμηνο και δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τις 36 διδακτικές μονάδες.  

Σχετική δήλωση υποβάλλουν στο Τμήμα όλοι οι φοιτητές ταυτόχρονα με την εγγραφή 

ή την ανανέωση εγγραφής τους. Δήλωση υποβάλλουν επίσης και οι φοιτητές που οφείλουν 

μόνο την πτυχιακή τους εργασία ή βρίσκονται σε πρακτική άσκηση. Δεν μπορεί να επιλεγεί 

ένα μάθημα εάν δεν υπάρξει προακτέος βαθμός στο προαπαιτούμενό του. Εάν το 

προαπαιτούμενο είναι μικτό μάθημα τότε πρέπει να υπάρχει προακτέος βαθμός τόσο στο 

θεωρητικό όσο και στο εργαστηριακό μέρος. 

Σε διάστημα δύο εβδομάδων από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου ο 

φοιτητής έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής του δήλωσης κατά τρία (3) το 

ανώτερο μαθήματα. Ο αριθμός αυτών των μαθημάτων και ο χρόνος αυξάνονται ανάλογα σε 

περίπτωση τροποποίησης του αρχικού προγράμματος με υπαιτιότητα του Τμήματος. 

Κανένας φοιτητής δεν μπορεί να καταστεί πτυχιούχος νωρίτερα από την προβλεπόμενη 

χρονική διάρκεια σπουδών του Τμήματος. 

 

Φοίτηση  

 

• Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του προγράμματος 

σπουδών τους, σύμφωνα με τη δήλωση τους. Ο ελάχιστος αριθμός των 

παρευρισκομένων φοιτητών προκειμένου να θεωρηθεί διδαχθέν θεωρητικό μάθημα 

ή θεωρητικό μέρος μεικτού μαθήματος, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου του 

Τμήματος, πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% των εγγεγραμμένων φοιτητών. 
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• Οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας κατά εξάμηνο για κάθε μάθημα καθορίζονται 

από τον Τομέα μαθημάτων και ανακοινώνονται από το διδάσκοντα στην αρχή κάθε 

εξαμήνου, με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι 

ημέρες που επίσημα δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα κατά τη διάρκεια του 

εξαμήνου. 

• Σε κάθε περίπτωση, εάν ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν 

σε ένα μάθημα είναι για οποιοδήποτε λόγο μικρότερος από τα δύο τρίτα (2/3) του 

προβλεπόμενου στο πρόγραμμα σπουδών για όλο το διδακτικό εξάμηνο, το μάθημα 

αυτό θεωρείται ότι δε διδάχτηκε. Η διαπίστωση γίνεται κατά τη λήξη του εξαμήνου, 

με πράξη του Τομέα και ευθύνη του υπευθύνου καθηγητή. 

 

Βαθμολογική κλίμακα 

 

Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται με την αριθμητική κλίμακα: μηδέν έως 

δέκα (0-10), με βάση επιτυχίας το βαθμό πέντε (5). 

Ο χαρακτηρισμός της επίδοσης των φοιτητών κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής: 

 

 

Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται με προσέγγιση ενός δεκάτου 

(1/10) της ακέραιης μονάδας. 

 

Βαθμοί εργαστηρίου, προόδου και εξετάσεων 

 

• Για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστηρίου μαθήματος ή του εργαστηριακού 

μέρους μεικτού μαθήματος, απαιτείται ο φοιτητής να έχει διεξαγάγει με επιτυχία το 

- από 0 - 3,9 «κακώς» 

- από 4 - 4,9 «ανεπαρκώς» 

- από 5 - 6,9 «καλώς» 

- από 7 - 8,4 : «λίαν καλώς» 

- από 8,5 - 10 «άριστα» 
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80% των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Την 

τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου διεξάγονται συμπληρωματικές εργαστηριακές ή 

πρακτικές ασκήσεις, για όσους φοιτητές έχουν αποτύχει ή απουσιάσει σε ποσοστό 

μέχρι 15% των πραγματοποιηθεισών ασκήσεων και μέχρι τη συμπλήρωση του 80%. 

Σε περίπτωση αποτυχίας στην τελική εξέταση εργαστηρίου, όπου υπάρχει, 

πραγματοποιείται επανεξέταση πριν την έναρξη του επομένου εξαμήνου. Εάν 

αποτύχει ο φοιτητής επαναλαμβάνει το εργαστήριο, εκτός αν έχει λάβει βαθμό 

μεγαλύτερο ή ίσο του 4. Στην περίπτωση αυτή προσέρχεται για εξέταση μόνο, στην 

επόμενη εξεταστική περίοδο. 

• Ο βαθμός του εργαστηρίου ή του εργαστηριακού η πρακτικού μέρους μεικτού 

μαθήματος είναι, ανάλογα με τη φύση του εργαστηρίου και μετά από απόφαση του 

Τομέα, ο μέσος όρος όλων των επιμέρους βαθμών των ασκήσεων ή εξετάσεων που 

διεξάγονται τμηματικά ή τελικά σε όλη την ύλη του εργαστηρίου. 

• Στο τέλος του εξαμήνου, ο διδάσκων καταθέτει στο Τμήμα τη βαθμολογία του 

εργαστηρίου ή των πρακτικών ασκήσεων που καταχωρείται στο πρωτόκολλο και 

αρχειοθετείται. 

• Η χρησιμοποίηση ή όχι συστήματος ενδιάμεσης αξιολόγησης (προόδου) σε 

θεωρητικά μαθήματα ή θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων, καθώς και το 

ποσοστό συμμετοχής της ενδιάμεσης αξιολόγησης στην τελική βαθμολογία του 

μαθήματος, αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μετά από 

εισήγηση του διδάσκοντα καθηγητή. Στα θεωρητικά μαθήματα ή στο θεωρητικό 

μέρος μεικτών μαθημάτων που αποφασίστηκε να χρησιμοποιείται ενδιάμεση 

αξιολόγηση, οι συγκεκριμένες μορφές της καθορίζονται από τον διδάσκοντα, 

ανάλογα με τη φύση και την ιδιορρυθμία του μαθήματος. Σα μορφές αξιολόγησης 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν γραπτές εργασίες, σεμινάρια, τεστ, ασκήσεις, συλλογή 

πληροφοριακού υλικού, καλλιτεχνικές δημιουργίες κ.λ.π. Ο τελικός βαθμός 

θεωρητικού μαθήματος ή του θεωρητικού μέρους μεικτού μαθήματος, είναι το 

άθροισμα των μονάδων της επίδοσης του φοιτητή στην ενδιάμεση αξιολόγηση, 

όπου αυτή υπάρχει και της επίδοσής του στην τελική εξέταση του μαθήματος. 
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Φοιτητής θεωρείται επιτυχών στα μαθήματα εκείνα που συγκέντρωσε αθροιστικά 5 

τουλάχιστον μονάδες. 

• Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών σε πρόχειρες εξετάσεις (εάν 

υπάρχουν) που μπορεί να είναι προφορικές ή γραπτές, ανάλογα με την 

ιδιαιτερότητα του μαθήματος ή και για ειδικούς αποχρώντες λόγους των φοιτητών 

κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, είναι η προηγούμενη γραπτή ειδοποίησή τους, που 

ανακοινώνεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εξέταση. 

• Στο τέλος του εξαμήνου και πριν από τις τελικές εξετάσεις περιόδου, κοινοποιείται 

από τη Γραμματεία, με ευθύνη του Προϊστάμενου του Τμήματος, ο πίνακας με τις 

πιστωτικές μονάδες που συγκέντρωσαν σε κάθε μάθημα οι φοιτητές. Για το σκοπό 

αυτό, ο διδάσκων καταθέτει στο Τμήμα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την 

έναρξη των εξετάσεων, τη βαθμολογία της ενδιάμεσης αξιολόγησης (προόδου). 

• Ο βαθμός των φοιτητών που προέρχονται από κατάταξη εξάγεται με την παρακάτω 

διαδικασία: Το Τμήμα υποδοχής, με απόφαση του Συμβουλίου του και σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις, απαλλάσσει τους κατατασσόμενους από μαθήματα ή 

ασκήσεις που έχουν εξεταστεί με επιτυχία στη Σχολή ή στο Τμήμα προέλευσης, 

προσαρμόζει τους βαθμούς των μαθημάτων αυτών, όπου απαιτείται και καθορίζει 

τα μαθήματα και τις ασκήσεις προηγουμένων εξαμήνων, στα οποία οι 

κατατασσόμενοι οφείλουν να εξεταστούν εφόσον δε διδάχτηκαν ή δεν ασκήθηκαν 

πλήρως ή επαρκώς σ' αυτά, στη Σχολή ή στο Τμήμα προέλευσης, ανεξάρτητα από το 

εξάμηνο που έγινε η κατάταξη. 

• Φοιτητής που δεν παρακολούθησε με επιτυχία, υποχρεωτικό μάθημα, πρέπει να το 

επαναλάβει κατά το επόμενο εξάμηνο. Αν απέτυχε σε κατ' επιλογήν υποχρεωτικό 

μάθημα πρέπει να το επαναλάβει στο επόμενο εξάμηνο ή να αλλάξει το μάθημα, ενώ 

αν απέτυχε σε προαιρετικό μάθημα, μπορεί να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή 

να το αντικαταστήσει με άλλο. 

• Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το συνυπολογισμό των βαθμών του θεωρητικού 

και εργαστηριακού πρακτικού μέρους του μεικτού μαθήματος, με συντελεστές που 

κυμαίνονται μεταξύ 0,40 και 0,60 και έχουν άθροισμά ένα (1). Η κατανομή αυτή 

καθορίζεται από τον Τομέα, με βάση τις ώρες και τις συνθήκες διδασκαλίας, καθώς 
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και από τη φύση κάθε μέρους του μαθήματος. Η παρακολούθηση σε ένα μάθημα 

θεωρείται επιτυχής εφόσον ο βαθμός στο θεωρητικό και στο εργαστηριακό/ 

πρακτικό μέρος του μαθήματος αυτού έχει την ένδειξη τουλάχιστον «καλώς». 

• Ο τελικός βαθμός αμιγώς εργαστηριακού/ πρακτικού ή αμιγώς θεωρητικού 

μαθήματος είναι ο βαθμός που καθορίζεται στις παρ. 1,4 και 6 του άρθρου αυτού, 

αντίστοιχα. Σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης ενός μέρους μεικτού 

μαθήματος, ο βαθμός του μέρους αυτού κατοχυρώνεται και το μάθημα 

επανεξετάζεται, μόνο ως προς το άλλο μέρος. 

• Αν φοιτητής αποτύχει τρεις (3) φορές σε ένα μάθημα, μπορεί με αίτησή του προς το 

Συμβούλιο του Τμήματος να ζητήσει την επανεξέτασή του, κατά την επόμενη 

εξεταστική περίοδο, από τριμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του Τμήματος. Στην 

περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, το Συμβούλιο του Τμήματος ορίζει και τη 

σχετική τριμελή επιτροπή εξέτασης. 

• Τα Τμήματα οφείλουν να λάβουν ιδιαίτερα υπόψη τα προβλήματα των φοιτητών με 

ειδικές ανάγκες και να αντιμετωπίζουν ανάλογα τα προβλήματά τους (διδασκαλία, 

τρόπος εξέτασης κ.λ.π.). 

 

Εξεταστικές περίοδοι εξαμήνου, πρόγραμμα εξετάσεων 

 

Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου ακολουθούν δύο (2) 

εξεταστικές περίοδοι, δύο (2) εβδομάδων η κάθε μία, κατά τη διάρκεια των οποίων οι 

φοιτητές εξετάζονται γραπτά σε όλη τη διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος που δηλώθηκε από 

το φοιτητή και που προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράμματα. 

Οι εξετάσεις περιόδου σε θεωρητικά μαθήματα, ή στο θεωρητικό μέρος μεικτών 

μαθημάτων είναι για όλους τους φοιτητές που τα έχουν δηλώσει υποχρεωτικές και 

διεξάγονται με βάση το πρόγραμμα που συντάσσεται από το Συμβούλιο του Τμήματος. Σε 

περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν εξετάσεις κάποιας εξεταστικής περιόδου, για λόγους 

μη υπαιτιότητας των φοιτητών, οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται κατά τη διάρκεια της 

επομένης εξεταστικής περιόδου, σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτής. 
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Η διάρκεια επεξεργασίας των θεμάτων κατά τη γραπτή εξέταση κάθε μαθήματος σε 

καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες. Οι εξετάσεις κάθε μαθήματος 

διεξάγονται με την ευθύνη του διδάσκοντα το μάθημα. Στην αρχή της εξέτασης γίνεται από 

τους επιτηρητές έλεγχος των στοιχείων ταυτότητας των εξεταζομένων. 

Φοιτητής που καταλαμβάνεται να αντιγράφει από βιβλία ή σημειώσεις ή από γραπτό 

φοιτητή ή συνεννοείται με άλλο ή άλλους φοιτητές ή παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή των 

εξετάσεων μηδενίζεται, αφού σημειωθεί και μονογραφηθεί το γραπτό του από τον 

επιτηρητή που έκανε τη διαπίστωση αυτή, και χάνει την επόμενη εξεταστική περίοδο στο 

μάθημα αυτό.  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ  ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

 

 Κατανομή μαθημάτων ανά εξάμηνο 

Το πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών ανά εξάμηνο είναι το παρακάτω:  
 

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ                       

ΜΑΘΗΜΑΤΑ     ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΦΕ ΩΡΕΣ ΦΕ ΩΡΕΣ ΦΕ ΩΡΕΣ ΦΕ ΔΜ 
1 ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ  ΧΗΜΕΙΑ ΜΓΥ Υ 2 6 3 3 1 2 6 11 6 
2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΓΥ Υ 2 5 0 0 2 4 4 9 5 
3 ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΓΥ Υ 2 6 2 2 0 0 4 8 5 
4 ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΓΥ Υ 2 6 1 1 1 1 4 8 5 

5 
Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΜΓΥ Υ 2 5 2 2 0 0 4 7 4 

6 
ΓΕΝΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 

ΜΓΥ Υ 2 5 2 2 0 0 4 7 5 

  ΣΥΝΟΛΟ (Υ+ΕΥ)     12 33 10 10 4 7 26 50 30 

 
 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ                       

ΜΑΘΗΜΑΤΑ     ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΦΕ ΩΡΕΣ ΦΕ ΩΡΕΣ ΦΕ ΩΡΕΣ ΦΕ ΔΜ 
1 ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΓΥ Υ 2 6 3 3 1 3 6 12 6 
2 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  ΜΓΥ Υ 3 6 0 0 1 3 4 9 6 

3 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ & ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΜΓΥ Υ 2 6 3 3 1 1 6 10 
 

6 
4 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΥ Υ 2 6 2 2 1 3 5 11 6 

5 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΥ Υ 2 6 2 2 0 0 4 8 

 
6 

  ΣΥΝΟΛΟ (Υ+ΕΥ)     11 30 10 10 4 10 25 50 30 
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3ο ΕΞΑΜΗΝΟ                       

ΜΑΘΗΜΑΤΑ     ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
Α/
Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΦΕ ΩΡΕΣ ΦΕ ΩΡΕΣ ΦΕ ΩΡΕΣ ΦΕ ΔΜ 

1 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΥ Υ 2 5 2 2 0 0 4 7 5 

2 ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΓΥ Υ 2 6 2 2 1 2 5 10 5 

3 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΙΧΘΥΩΝ  ΜΕΥ Υ 2 6 3 3 1 2 6 11 7 

4 ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΥ Υ 2 6 2 2 0 0 4 8 5 
5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕΥ Υ 2 6 0 0 0 0 2 6 3 
6 ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ Υ 2 5 2 3 0 0 4 8 5 

  ΣΥΝΟΛΟ (Υ+ΕΥ)     12 34 11 12 2 4 25 50 30 

 
 
 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ                       

ΜΑΘΗΜΑΤΑ     ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
Α/
Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΦΕ ΩΡΕΣ ΦΕ ΩΡΕΣ ΦΕ ΩΡΕΣ ΦΕ ΔΜ 

1 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕ Υ 2 6 2 2 1 2 5 10 5 

2 
ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ Υ 2 6 3 3 1 2 6 11 5 

3 ΥΔΡΟΒΙΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΥ Υ 2 6 2 2 0 0 4 8 5 

4 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΔΑΤΙΝΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΟΝΑ Υ 2 5 0 0 1 2 3 7 5 

5 ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΥ Υ 2 6 2 2 1 2 5 10 5 
6 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΟΝΑ Υ 2 4 0 0 0 0 2 4 5 

  ΣΥΝΟΛΟ (Υ+ΕΥ)     12 33 9 9 4 8 25 50 30 
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5ο ΕΞΑΜΗΝΟ                       

ΜΑΘΗΜΑΤΑ     ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

Α/
Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΦΕ ΩΡΕΣ ΦΕ ΩΡΕΣ ΦΕ ΩΡΕΣ ΦΕ ΔΜ 

1 
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΥ Υ 2 5 2 2 0 0 4 7 5 

2 ΕΚΤΡΟΦΗ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΜΕ Υ 2 6 3 3 1 2 6 11 5 
3 ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΜΕ Υ 2 5 2 2 1 2 5 9 5 

4 
ΧΗΜΕΙΑ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΥ Υ 2 6 2 2 0 0 4 8 5 

5 

ΕΠΙΛΟΓΗ  ΜΕΥ (Διατροφή 
Εκτρεφομένων Οργανισμών ή 
Ενόργανη Xημική Ανάλυση) ΜΕΥ ΕΥ 2 6 2 2 0 0 4 8 5 

6 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΟΝΑ/ΜΕΥ (Στοιχεία 
Ναυτιλίας & Μετεωρολογίας ή 
Ενυδρειολογια) ΔΟΝΑ/ΜΕΥ ΕΥ 2 5 0 0 1 2 3 7 5 

  ΣΥΝΟΛΟ (Υ+ΕΥ)     12 33 11 11 3 6 26 50 30 

 
 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ                       

ΜΑΘΗΜΑΤΑ     ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
Α/
Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΦΕ ΩΡΕΣ ΦΕ ΩΡΕΣ ΦΕ ΩΡΕΣ ΦΕ ΔΜ 

1 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ Υ 2 6 3 3 1 2 6 11 7 

2 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΝΑ Υ 2 6 2 2 1 2 5 10 6 

3 ΥΔΑΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ & ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ Υ 2 6 2 2 1 2 5 10 6 
4 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΚΩΝ    ΜΕΥ Υ 2 6 1 2 2 3 5 11 6 

5 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΥ (Xημεία και 
Διατροφική Αξία Υδρόβιων 
Oργανισμών ή Προστατευόμενα 
Υδρόβεια Είδη) ΜΕΥ ΕΥ 2 6 0 0 1 2 3 8 5 

  ΣΥΝΟΛΟ (Υ+ΕΥ)     10 30 8 9 6 11 24 50 30 
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7ο ΕΞΑΜΗΝΟ                       

ΜΑΘΗΜΑΤΑ     ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

Α/
Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΦΕ ΩΡΕΣ ΦΕ ΩΡΕΣ ΦΕ ΩΡΕΣ ΦΕ ΔΜ 

1 ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΥ Υ 2 6 2 3 1 2 5 11 6 

2 
ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕ Υ 2 6 2 3 1 2 5 11 7 

3 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ (Ελεγχος & Διασφάλιση 
Ποιότητας ή Έλεγχος ποιότητας 
Επιφανειακών Υδάτων) ΜΕ ΕΥ 2 6 2 2 1 2 5 10 6 

4 ΑΛΙΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΜΕ Υ 2 6 3 3 0 0 5 9 5 

5 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΥ Υ 2 6 1 1 1 2 4 9 6 

  ΣΥΝΟΛΟ (Υ+ΕΥ)     10 30 10 12 4 8 24 50 30 

 
 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ                       

ΜΑΘΗΜΑΤΑ     ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΦΕ ΩΡΕΣ ΦΕ ΩΡΕΣ ΦΕ 
ΩΡΕ

Σ ΦΕ ΔΜ 
1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ   Υ         20 
2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ   Υ         10 

  ΣΥΝΟΛΟ (Υ+ΕΥ)             30 
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Αλυσίδες Μαθημάτων 

1. ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ προαπαιτούμενο των μαθημάτων ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, 
ΧΗΜΙΚΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΧΗΜΕΊΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ 

 
2. ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ προαπαιτούμενο της ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ. 
  
3. ΥΔΡΟΒΙΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ προαπαιτούμενο της ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΚΩΝ 
 
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΙΧΘΥΩΝ προαπαιτούμενο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ.  
 
5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ προαπαιτούμενο της ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
6. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ προαπαιτούμενο της ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
 

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα  

Από τα οκτώ (8) προσφερόμενα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα οι φοιτητές 

υποχρεούνται να επιλέξουν τέσσερα (4) μαθήματα. 



Οδηγός Σπουδών Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών                                    
 

31 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ΤΑΥ προσφέρονται σαράντα τρία (43) 

μαθήματα (Πίνακας 1) όπου για την απόκτηση του πτυχίου ο φοιτητής παρακολουθεί 39 

υποχρεωτικά μαθήματα, μη συμπεριλαμβανομένης της πτυχιακής εργασίας και της 

πρακτικής άσκησης που αναφέρονται ως μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά προσδιορίζουν κατά 

βάση τον χαρακτήρα σπουδών του Τμήματος από τα οποία τα 8 είναι επιλογής υποχρεωτικά 

και προσδιορίζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να καταλήξουν στην 

ανάπτυξη ειδικεύσεων και κατευθύνσεων.            

Πίνακας 1. Μαθήματα ανά κατηγορία   

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

α/α 1) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) 
  (20-30 %) (8-12 μαθήματα) 

Υ/ΕΥ Εξάμηνο 

1.  ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ  ΧΗΜΕΙΑ Υ 1ο 
2.  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Υ 1ο 
3.  ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Υ 1ο 
4.  ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Υ 1ο 
5.  Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Υ 1ο 
6.  ΓΕΝΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Υ 1ο 
7.  ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Υ 2ο 
8.  ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  Υ 2ο 
9.  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ & ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Υ 2ο 
10.  ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Υ 3ο 
 ΣΥΝΟΛΟ: 10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

(υποχρεωτικά για το σπουδαστή) 
  

    
 2) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) 

  (30-40 %) (12-18 μαθήματα) 
  

1.  ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Υ 2ο 
2.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Υ 2ο 
3.  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Υ 3ο 
4.  ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΙΧΘΥΩΝ  Υ 3ο 
5.  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Υ 3ο 
6.  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Υ 3ο 
7.  ΥΔΡΟΒΙΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Υ 4ο 
8.  ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ Υ 4ο 
9.  ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Υ 5ο 
10.  ΧΗΜΕΙΑ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
Υ 5ο 

11.  ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  ΕΥ 5ο 
12.  ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥ 5ο 
13.  ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΚΩΝ    Υ 6ο 
14.  ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥ 6ο 
15.  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΥΔΡΟΒΙΑ ΕΙΔΗ ΕΥ 6ο 
16.  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
Υ 7ο 

17.  ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Υ 7ο 
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Υ = Υποχρεωτικό 

ΕΥ = Επιλογής Υποχρεωτικό 

Επιπλέον τα σαράντα τρία (43) μαθήματα  του προγράμματος σπουδών κατανέμονται 

αντίστοιχα στους τρεις (3) τομείς σύμφωνα με τον Πίνακα 2. Στο Πρόγραμμα Σπουδών, όπως 

ήδη αναφέρθηκε, περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής (ΜΓΥ), ειδικής υποδομής 

(ΜΕΥ), ειδικότητας (ΜΕ), καθώς και μαθήματα διοίκησης, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών 

σπουδών (ΔΟΝΑ) και επιχειρηματικότητας. 

 

 

 

 ΣΥΝΟΛΟ: 17 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
(υποχρεωτικά και επιλογής για το σπουδαστή) 

  

 3) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) 
  (25-35 %) (10-14 μαθήματα) 

  

1.  ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ 3ο 

2.  ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Υ 4ο 
3.  ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Υ 4ο 
4.  ΕΚΤΡΟΦΗ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΨΑΡΙΩΝ Υ 5ο 
5.  ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΣΤΡΑΚΩΝ Υ 5ο 
6.  ΕΝΥΔΡΕΙΟΛΟΓΙΑ ΕΥ 5ο 
7.  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ Υ 6ο 
8.  ΥΔΑΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ & ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ Υ 6ο 
9.  ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ Υ 7ο 
10.  ΕΛΕΓΧΟΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥ 7ο 
11.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΥ 7ο 
12.  ΑΛΙΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΣΤΡΑΚΩΝ Υ 7ο 
    
 ΣΥΝΟΛΟ: 12 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (υποχρεωτικά και 

επιλογής για το σπουδαστή) 
  

    
 4) Μαθήματα Διοίκησης(Δ) –Οικονομίας (Ο) –Νομοθεσίας 

(Ν) – Ανθρωπιστικών Σπουδών (Α) 
 (Δ.Ο.Ν.Α.) (10-20 %) (4-8 μαθήματα) 

  

1.  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υ 4o 
2.  ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Υ 4o 
3.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υ 6o 
4.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΡΕΟΛΟΓΙΑΣ EY 5o 
    
 ΣΥΝΟΛΟ: 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΟΝΑ 

 (υποχρεωτικά για το σπουδαστή) 
  

    
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 43 ΜΑΘΗΜΑΤΑ (39 υποχρεωτικά για το 

σπουδαστή για λήψη πτυχίου) 
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Πίνακας 2: Κατανομή μαθημάτων ανά τομέα 

 

 

 

 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

1 ΓΕΝΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ  

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ  ΧΗΜΕΙΑ 

2 ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΙΧΘΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

3 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
4 ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ & ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
5 ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 
6 ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
7 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΥΔΡΟΒΙΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
8 ΥΔΑΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΧΗΜΕΙΑ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ XΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 

11 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΥΔΡΟΒΙΑ ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΚΩΝ    
12 Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

XΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

13 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΥΔΡΕΙΟΛΟΓΙΑ ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ 
14 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
15 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΔΑΤΙΝΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
Ακολούθως δίνονται αναλυτικά τα περιγράμματα των μαθημάτων ταξινομημένα ανά 
εξάμηνο. 
  
1ο Εξάμηνο Σπουδών 

 
Τίτλος Μαθήματος  ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+1ΑΠ+3Ε 
Διδακτικές Μονάδες 6 
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 1ο Εξάμηνο 
Επίπεδο Μαθήματος Υ 
Προαπαιτούμενα - 
 

Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Η γνώση των αρχών και των νόμων της χημείας, της σύστασης της ύλης και των 
χαρακτηριστικών της καθώς και οι ενώσεις που προκύπτουν από τη σύνθεση των στοιχείων 
κάτω από όρους και προϋποθέσεις, θεμελιώνουν την πορεία για την κατανόηση του 
αντικειμένου σπουδών δηλαδή του υδάτινου περιβάλλοντος και των οργανισμών του.  
 

Περιγραφή του Μαθήματος  
Σύσταση της ύλης (στοιχεία, ενώσεις, καθορισμένα σώματα, μίγματα, διαλύματα, ιδιότητες). Μάζα 
και  ενέργεια, Περιοδικό σύστημα, ιδιότητες των στοιχείων. Χημική ονοματολογία και τύποι, 
Ατομική θεωρία, Ατομικά τροχιακά, Hλεκτρονικές διαμορφώσεις των ατόμων, Χημικοί δεσμοί, 
Υβριδισμός, Μοριακά τροχιακά. Στερεοχημεία, Σθένος, Ρίζες, Σύμπλοκες ενώσεις και ιδιότητες 
των, Ποσοτικοί προσδιορισμοί και mole, Εμπειρικός & Μοριακός Τύπος,  Xημικές αντιδράσεις και 
στοιχειομετρία ( Ταξινομήσεις,  Απόδοση, Περίσσεια αντιδραστηρίου), Καταστάσεις της ύλης,  
Στερεά κατάσταση, Υγρή κατάσταση, Αέριος κατάσταση (ιδιότητες αερίων, νόμοι, καταστατική 
εξίσωση), Διαλύματα,  Ιδιότητες μοριακών διαλυμάτων (ζεσεοσκοπία, κρυοσκοπία),  Χημική 
ισορροπία (θεωρία, αρχή Le Chatelier, παράγοντες), Χημική κινητική (θεωρία, ταχύτητα 
αντίδρασης, παράγοντες, κατάλυση),  Χημική θερμοδυναμική (θερμοχημεία, ελεύθερη ενέργεια ),  
Ηλεκτρολυτική διάσταση,  Ηλεκτρόλυση,  Νόμοι,  Ηλεκτρολύτες,  Ισχύς ηλεκτρολυτών (βαθμός 
διάστασης, σταθερά διάστασης),  Έννοια του pH. Ιδιότητες διαλυμάτων ηλεκτρολυτών , 
Διαλυτότητα, Επίδραση κοινού ιόντος, Οξέα , Βάσεις, Άλατα, Πρωτεολυτικοί δείκτες, Ρυθμιστικά 
διαλύματα, Υδρόλυση, Αντιδράσεις ηλεκτρολυτών,  Ισοδύναμα βάρη,  Οξειδωση, Αναγωγή, 
Ηλεκτροχημεία,  Πυρηνική χημεία (ραδιενέργεια, επιδράσεις της ακτινοβολίας, πυρηνικές 
αντιδράσεις),  Μεταβατικά στοιχεία (σύμπλοκα, βιολογικός ρόλος συμπλόκων ενώσεων), 
Φασματοσκοπία, Τα κυριότερα αμέταλλα (Η, Ο, C, Ν, S, P, Αλογόνα, Βιολογικός ρόλος),  Τα 
κυριότερα μέταλλα (Na, K, Ca, Fe, Cu, Zn, Pb, Cu, Hg,  Βιολογικός ρόλος). 
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 Τίτλος Μαθήματος  ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ +1ΑΠ + 1Ε 

Διδακτικές Μονάδες 5 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 1o Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υποχρεωτικό 

Προαπαιτούμενα - 

 
 
Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Ο στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι μία πρώτη εξοικείωση των φοιτητών με 
βασικές έννοιες της Βιολογίας όπως: μακρομόρια, προκαρυωτικοί και ευκαρυωτικοί 
οργανισμοί, κύτταρο, κυτταρικά οργανίδια, φωτοσύνθεση, αναπνοή. Επίσης η προσέγγιση 
με ορισμένες βασικούς μηχανισμούς της Γενετικής όπως μίτωση, μείωση, αντιγραφή DNA, 
μεταγραφή, μετάφραση της γενετικής πληροφορίας, δημιουργία μεταλλάξεων, αποτελεί 
έναν άλλο στόχο του μαθήματος.    
 
Περιγραφή του Μαθήματος  
Προέλευση και εξέλιξη της ζωής - Δαρβινισμός. Προέλευση και εξέλιξη του κυττάρου. 
Ιδιότητες των μακρομορίων – Λιπίδια, βιταμίνες, πολυσακχαρίτες, πρωτεΐνες, νουκλεϊνικά 
οξέα. 
Ενέργεια – Μορφές ενέργειας. ΑΤΡ και κυτταρικό έργο. Ένζυμα – Εξειδίκευση των ενζύμων, 
παράγοντες που επηρεάζουν την ενζυμική ενεργότητα. Κυτταρική Θεωρία. Διαφορές 
προκαρυωτικών - ευκαρυωτικών  κυττάρων.  Πλασματική μεμβράνη – δομή και 
λειτουργία. Μιτοχόνδρια – Αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων, οξειδωτική φωσφορυλίωση. 
Χλωροπλάστες – Φωτεινές, σκοτεινές αντιδράσεις φωτοσύνθεσης. Πυρήνας και γενετικό 
υλικό – Χρωμοσώματα, ιστόνες.  Ενδοπλασματικό δίκτυο, σύμπλεγμα Golgi, λυσοσώματα, 
υπεροξειδιοσώματα, κενοτόπια, κυτταρικός σκελετός. Κυτταρικός κύκλος. Μίτωση, 
μείωση. Καρυότυπος. Κυτταρικός θάνατος.  
Προκαρυωτικοί οργανισμοί – Ευαβακτήρια, αρχαιοβακτήρια. Ιοί – Φάγοι, ιοί φυτών, ιοιί 
ζώων. 
Δομή DNA -  Αντιγραφή DNA, ημισυντηρητικός τρόπος διπλασιασμού, παράδοξο της τιμής 
C. Κεντρικό δόγμα της Βιολογίας. Γενετικός κώδικας. Μεταγραφή, μετάφραση γενετικής 
πληροφορίας. Μεταλλάξεις – Σημειακές μεταλλάξεις, χρωμοσωμικές μεταλλάξεις, 
γονιδιακές μεταλλάξεις. Επιδιορθωτικοί μηχανισμοί μεταλλάξεων.  
 
 
 
Τίτλος Μαθήματος  ΓΕΝΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 
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Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+2Ε 

Διδακτικές Μονάδες 5 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 1ο Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 

Προαπαιτούμενα - 

 

Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Το περιεχόμενο της εφαρμοσμένης υδραυλικής συνιστά ισχυρό βοήθημα αφού η γνώση της 
φυσικής του νερού και των υδάτινων συστημάτων και ειδικότερα η γνώση της 
υδροστατικής και της υδροδυναμικής αποτελούν απαραίτητη υποδομή για κάθε 
επιστημονική ειδικότητα που έχει κατεύθυνση το υδάτινο περιβάλλον και την 
εκμετάλλευση του. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η τεχνική μεταφοράς του 
νερού σε οργανωμένες υδατοκαλλιέργειες καθώς και έργα που σχετίζονται με το υγρό 
στοιχείο.   
 
Περιγραφή του μαθήματος 
Βασικά στοιχεία μηχανικής ρευστών. Φυσικές ιδιότητες των ρευστών (θερμοκρασία, 
πυκνότητα, πίεση, μοριακή και τυρβώδης διάχυση). Ιξώδες, Στρωτή και Τυρβώδης ροή. 
Υδροστατική: υδροστατική πίεση, υδροστατική δύναμη, άνωση. Υδροδυναμική: Γενικές 
εξισώσεις συνέχειας, διατήρησης της ορμής και διατήρησης της ενέργειας σε μη μόνιμες και 
μόνιμες ροές σε ανοικτούς και κλειστούς αγωγούς. Θεώρημα Bernoulli. Υδραυλική 
κλειστών αγωγών – Σωληνοειδείς ροές. Υδραυλικό φορτίο. Γραμμικές και τοπικές 
απώλειες ενέργειας. Υδραυλική ανοιχτών αγωγών. Γεωμετρικά στοιχεία ανοιχτών 
αγωγών. Τριβές και απώλειες ενέργειας σε ανοιχτούς αγωγούς. Υπολογισμός μέσης 
ταχύτητας σε ανοιχτό αγωγό. Στοιχεία επιφανειακής και υπόγειας υδραυλικής. Εφαρμογές 
υδραυλικής σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας.   
 

 

Τίτλος Μαθήματος  ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+2Ε 

Διδακτικές Μονάδες 5 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 1ο Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 

Προαπαιτούμενα - 
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Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Η γνώση των φυσικών χαρακτηριστικών του υδάτινου περιβάλλοντος, οι μεταβολές του 
και οι γενεσιουργές αιτίες που το μεταβάλλουν. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν βασική 
πληροφορία για το μέσο όπου ζουν οι υδρόβιοι οργανισμοί. 
 
Περιγραφή του μαθήματος 
Επιστήμη της Ωκεανογραφίας – Φυσική Ωκεανογραφία. Υδρογραφία και Ναυτικοί χάρτες. 
Φυσικές παράμετροι του θαλασσινού νερού – Θερμοκρασία, Αλατότητα, Πυκνότητα. 
Θαλάσσιες υδάτινες μάζες και υδάτινοι τύποι. Διαγράμματα και καμπύλες T/S. Ανάμιξη 
υδάτινων μαζών. Ήχος και φως στο θαλάσσιο περιβάλλον. Χρώμα και διαφάνεια του 
θαλασσινού νερού. Δυναμική Ωκεανογραφία. Θαλάσσια κυκλοφορία – Ρεύματα και 
γενεσιουργά αίτια δημιουργίας των ρευμάτων. Ρεύματα πυκνότητας, ανεμογενή, 
γεωστροφικά, αδρανειακά, παλιρροιακά. Ανάδυση και κατάδυση θαλάσσιων μαζών. 
Ρεύματα ανάδυσης και βιολογική σημασία. Βαροτροπικές και βαροκλινικές συνθήκες. 
Στοιχεία θεωρίας κυματισμών. Διάδοση των κυματισμών από τα βαθιά νερά προς την 
ακτή. Ρήχωση, διάθλαση, περίθλαση, ανάκλαση και θραύση κυματισμών. Παλίρροιες – 
Περιγραφή και τύποι παλίρροιας. Μεταφορά ύλης στο θαλάσσιο περιβάλλον.  
 
 
 
Τίτλος Μαθήματος  Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+2Ε 

Διδακτικές Μονάδες 4 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 1ο Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 

Προαπαιτούμενα - 

 
Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Η εισαγωγή και εξοικείωση των φοιτητών με το  "Υλικό"  και το  "Λογισμικό" των Η/Υ. 
 
Περιγραφή του Μαθήματος  
Εισαγωγή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές: δομή, λειτουργία, προγράμματα λογισμικού, 
μηχανικός εξοπλισμός. Εκμάθηση βασικών λειτουργιών του λειτουργικού συστήματος 
Windows καθώς και των συνημμένων προγραμμάτων. Εργασίες με παράθυρα, 
αρχειοθέτηση-διαχείριση εγγράφων, διαχείριση μέσων αποθήκευσης. Εκμάθηση βασικών 
λειτουργιών σουίτας γραφείου (MS Office, OpenOffice) όπως λογισμικό επεξεργασίας 
κειμένου, λογιστικού λογιστικών φύλλων εργασίας και παρουσιάσεων εργασιών.  
Δίκτυα υπολογιστών. Βασικές αρχές λειτουργίας διαδικτύου (internet). Δικτυακές και 
διαδικτυακές εφαρμογές. Εκμάθηση λογισμικού περιήγησης στο διαδίκτυο (MS Internet 
Explorer, Mozilla Firefox). Εκμάθηση λογισμικού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (MS 
Outlook, MS Outlook Express, Mozilla Thunderbird). 
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Τίτλος Μαθήματος  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+2ΑΠ 

Διδακτικές Μονάδες 5 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 1ο  Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 

Προαπαιτούμενα - 

 
Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
H εξάσκηση των φοιτητών στην μαθηματική έκφραση στοιχείων, αποτελεσμάτων, αρχών 
και σχέσεων του αντικειμένου των σπουδών τους, (βιολογική κατεύθυνση).  
 
Περιγραφή του Μαθήματος  
Γραμμική άλγεβρα (πίνακες, ορίζουσες, γραμμικά συστήματα). Λογάριθμοι, ιδιότητες 
λογαρίθμων, χρήση λογαριθμικών πινάκων, εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση. 
Ακολουθίες πραγματικών αριθμών, η έννοια του ορίου, σειρές πραγματικών αριθμών. 
Συναρτήσεις (βασικές έννοιες, γνωστές συναρτήσεις), ακολουθίες και όρια συναρτήσεων. 
Η έννοια της παραγώγου και η γεωμετρική ερμηνεία της, βασικά θεωρήματα του 
διαφορικού λογισμού, τοπικά ακρότατα και σημεία καμπής συνάρτησης, μελέτη 
συνάρτησης. Ολοκληρώματα, ορισμένο και αόριστο ολοκλήρωμα, εμβαδόν χωρίου. 
Αναλυτική Γεωμετρία (εξίσωση ευθείας, κωνικές τομές). Μετασχηματισμοί Laplace-
Fourier. 
 
 

 
2ο Εξάμηνο Σπουδών 

 
Τίτλος Μαθήματος  ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+3Ε+1AΠ 

Διδακτικές Μονάδες 6 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 2ο Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 

Προαπαιτούμενα ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 
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Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Εισαγωγή στις αρχές αναλυτικής χημείας και την κατανόηση των ιδιοτήτων και της 
συμπεριφοράς των ουσιών με στόχο την άρτια εκτέλεση μιας χημικής ανάλυσης. Το 
περιεχόμενο της Αναλυτικής Χημείας αποβλέπει στην ανάπτυξη και μελέτη εκείνων των 
αρχών που εφαρμόζονται στον προσδιορισμό των φυσικοχημικών παραμέτρων των 
ουσιών, στην ανίχνευση/ταυτοποίηση των και στον ποσοτικό προσδιορισμό των.  
 
Περιγραφή του Μαθήματος  
Αρχές, Περιεχόμενο, Μέθοδοι και εφαρμογές αναλυτικής χημείας, Χημικές αντιδράσεις και 
χημικές εξισώσεις, Διαλύματα, Διαλυτότητα ουσιών, Συγκέντρωση διαλυμάτων, ιοντική 
ισχύς & ενεργότητα, Κινητική αντιδράσεων και χημική ισορροπία, Σημαντικά Ψηφία, 
Πειραματικά λάθη, Στατιστική μετρήσεων, Σταθμική ανάλυση & ογκομετρήσεις καθίζησης, 
Ετερογενής χημική ισορροπία και γινόμενο διαλυτότητας, Ισορροπίες οξέων και βάσεων, 
Ρυθμιστικά διαλύματα, Tιτλοδοτήσεις οξέων – βάσεων, Ισορροπίες συμπλόκων ιόντων, 
ΕDTA τιτλοδοτήσεις, Ποιοτική χημική ανάλυση, Ταξινόμηση κατιόντων και ανιόντων σε 
αναλυτικές ομάδες, Αρχές ηλεκτροχημείας, Ηλεκτρόδια και ποτενσιομετρία, 
Oξειδοαναγωγικές ογκομετρήσεις, Ηλεκτροσταθμική και κουλομετρική ανάλυση, 
Πολαρογραφία, Φασματοσκοπία μοριακής απορρόφησης υπεριώδους-ορατού, 
Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης, Εισαγωγή στους αναλυτικούς διαχωρισμούς. 
Πειραματικές ασκήσεις. 
 
 
 
Τίτλος Μαθήματος  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ & BIOΧΗΜΕΙΑ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+1ΑΠ + 3Ε 
Διδακτικές Μονάδες 6 
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 2ο Εξάμηνο 
Επίπεδο Μαθήματος Υ 
Προαπαιτούμενα ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 
 

Στόχος / Σκοπός Μαθήματος 
Η κατανόηση της χημικής σύνθεσης βιοοργανικών ενώσεων, αντιδράσεων τους καθώς και 
των βιοχημικών λειτουργιών που συνδέονται με τους οργανισμούς του υδάτινου 
περιβάλλοντος. Η γνώση αυτή αποτελεί τη βάση για την ταυτοποίηση και αξιοποίηση 
πολυάριθμων χημικών ενώσεων και ειδικότερα χημικών μεταβολιτών που αφορούν τους 
υδρόβιους οργανισμούς. 
 

Περιγραφή του Μαθήματος  
Ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων. Στερεοχημεία, στερεοϊσομέρεια. Ηλεκτρονική θεωρία 
των χημικών δεσμών. Ατομικά και μοριακά τροχιακά. Υβριδισμός. Χημικοί δεσμοί και μοριακές 
ιδιότητες. Προσδιορισμός της δομής των οργανικών ενώσεων. Οργανικές αντιδράσεις 
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(κατηγορίες, μηχανισμοί). Οργανικές συνθέσεις και διακρίσεις. Καθαρισμός οργανικών 
ενώσεων. Υδρογονάνθρακες, αλκοόλες, αιθέρες, αλδεύδες, κετόνες, αμίνες, οργανικά οξέα, 
εστέρες και οργανοαλογονωμένες ενώσεις. Θαλάσσια φυσικά προϊόντα. Βιοτοξίνες (απόθεση 
και συσσώρευση, ο ρόλος τους στο υδάτινο περιβάλλον). Λιπίδια, λίπη και έλαια. 
Ισοπρενοειδείς ενώσεις (τερπενοειδή, καροτενοειδή, στεροειδή). Φυσικές χρωστικές. 
Πρωτεΐνες (δομή, φυσικοχημικές ιδιότητες, βιολογικός ρόλος). Τα ένζυμα (ονοματολογία, 
επίδραση παραγόντων, κινητική ενζυμικών αντιδράσεων). Χρωμοπρωτεΐνες. Βιταμίνες. 
Νουκλεΐνικά οξέα (δομή, ιδιότητες, βιολογικός ρόλος). Πρωτεΐνοσύνθεση (βασικές αρχές). 
Ενεργειακός μεταβολισμός. Τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP, σύνθεση και βιολογικός ρόλος). 
Βιολογικές οξειδώσεις και  αναπνοή. Ο κύκλος του Krebs (σημασία και σπουδαιότητα για τον 
μεταβολισμό όλων των θρεπτικών συστατικών). Μηχανισμός της οξειδωτικής 
φωσφορυλίωσης, σημασία της για τους αερόβιους οργανισμούς. Υδατάνθρακες (δομή, 
καταβολισμός και βιοσύνθεση, ενεργειακή απόδοση). Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης και η 
σημασία της. Λιπίδια (Μεταβολισμός λιπιδίων, ενεργειακή απόδοση, σύνδεση με το 
μεταβολισμό των υδατανθράκων). Κυτταρικές μεμβράνες (δομή, βιολογικός ρόλος). Ο κύκλος 
του αζώτου σε οργανικές ενώσεις (μεταβολισμός πρωτεϊνών και αμινοξέων, ενεργειακή 
απόδοση). Πειραματικές ασκήσεις. 
 
 
 
Τίτλος Μαθήματος  ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+1ΑΠ+2Ε 

Διδακτικές Μονάδες 6 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 2ο Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 

Προαπαιτούμενα - 

 
Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Το μάθημα της Θαλάσσιας Βιολογίας αποσκοπεί στη εξοικείωση του φοιτητή με τις 
διαφορετικές μορφές ζωής που μπορεί να συναντήσει στο θαλάσσιο περιβάλλον, πέρα από 
τα είδη με βασικό οικονομικό ενδιαφέρον. Επίσης, καταδεικνύει τις αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων στη θάλασσα, προσφέροντας τις βάσεις για 
μία ορθολογική εκμετάλλευση των θαλασσίων πόρων. 
 
Περιγραφή του μαθήματος 
Γενικά στοιχεία θαλάσσιας γεωμορφολογίας, Σχηματισμός της Μεσογείου, Θαλάσσιες 
επαρχίες Μεσογείου, Βασικές αρχές χημείας του θαλασσινού νερού, Το φως στο θαλάσσιο 
οικοσύστημα, Ο ήχος στο θαλάσσιο οικοσύστημα, Η θερμοκρασία στο θαλάσσιο 
οικοσύστημα, Επιδράσεις των φυσικοχημικών παραμέτρων στη ζωή στη θάλασσα, 
Αλατότητα, pH, Διαλυμένα άλατα, Διαλυμένα αέρια, Κινήσεις θαλασσίων μαζών, 
παλίρροιες, Θαλάσσια ρεύματα, Κατάταξη-Ζώνωση του θαλασσίου περιβάλλοντος, 
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Κατάταξη των θαλάσσιων οργανισμών με βάση τη θέση τους στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
Βασικές αρχές θαλάσσιας οικολογίας (Τροφικές σχέσεις, αναπαραγωγική συμπεριφορά, 
πρωτογενής παραγωγικότητα, αποικοδόμηση), Βιογεωχημικοί κύκλοι στο θαλάσσιο 
περιβάλλον, Γενικά χαρακτηριστικά θαλασσίων οργανισμών, Βένθος, Νηκτό, Πλαγκτό, 
Βακτήρια και οικολογικός τους ρόλος στο θαλάσσιο οικοσύστημα, Πρώτιστα, Θαλάσσιοι 
φυτικοί οργανισμοί, Ταξινομικές ομάδες μεταζώων, Θαλάσσιο περιβάλλον ως φυσικός 
πόρος εκμετάλλευσης, Ανθρωπογενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. 
 
 
Τίτλος Μαθήματος  ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+2Ε 

Διδακτικές Μονάδες 6 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 2ο Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 

Προαπαιτούμενα - 

 
Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Επίκεντρο του μαθήματος αποτελούν οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους 
διαφόρους υδρόβιους οργανισμούς και το περιβάλλον τους. Στόχος είναι η εισαγωγή του 
φοιτητή στη βασική ορολογία οικολογικών όρων και εννοιών έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
προσεγγίσει και να κατανοεί πεδία εφαρμογών της οικολογίας υδρόβιων οργανισμών.  
 

Περιγραφή του Μαθήματος  
Βασικές αρχές οικολογίας του ατόμου: Έννοια του ατόμου, πληθυσμού, βιοκοινότητας, 
οικοσυστήματος. Επίπεδα οργάνωσης της ζωής, παραγωγοί, καταναλωτές, αποικοδομητές. 
Τροφικά πλέγματα. Σχέσεις των οργανισμών με το περιβάλλον τους (νόμος του ελαχίστου 
και της ανοχής). Κατανομή των οργανισμών (βιότοπος, ενδιαίτημα, οικοθέση). 
Προσαρμογή των οργανισμών στις φυσικές και χημικές παραμέτρους του υδάτινου 
περιβάλλοντος και στις μεταβολές τους. 
Ανάλυση της οργάνωσης των πληθυσμών και των δυναμικών διεργασιών αυτών. 
Χαρακτηριστικά των πληθυσμών. Θνησιμότητα και Γονιμότητα. Αύξηση πληθυσμών. 
Ανταγωνισμός, θήρευση, συμβίωση, παρασιτισμός. Ρύθμιση αφθονίας. Δείκτες 
ποικιλότητας και ομοιομορφίας κατανομής τους. 
Οργάνωση και λειτουργία των φυσικών βιοκοινωνιών και οικοσυστημάτων: Ποικιλότητα 
βιοκοινωνιών, ροή ενέργειας μεταξύ των οργανισμών, ανακύκλωση στοιχείων, 
παραγωγικότητα, οικολογική διαδοχή.  
 
 
 
 



Οδηγός Σπουδών Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών                                    
 

42 
 

Τίτλος Μαθήματος  ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3Θ+1AΠ 

Διδακτικές Μονάδες 6 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 2ο Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 

Προαπαιτούμενα - 

 
Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών αρχών μονοδιάστατης και 
πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης και η εφαρμογή τους στις βιολογικές επιστήμες. Η 
Βιοστατιστική αποτελεί βασικό επιστημονικό εργαλείο ανάλυσης, ερμηνείας και σύγκρισης 
δεδομένων και επικεντρώνεται στις βιολογικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. 
 

Περιγραφή του Μαθήματος  
Ακρίβεια και αξιοπιστία του δείγματος, κλίμακες αναφοράς, κατηγορίες μεταβλητών, 
γραφική και στατιστική επεξεργασία. Περιγραφική στατιστική.  
Κατανομές: κανονική, διωνυμική, Poisson, χαρακτηριστικά των κατανομών, σχέσεις αυτών 
μεταξύ τους, εφαρμογές. Δειγματοληψία τυχαία, συστηματική, συσσωματική, διαχρονική, 
στρωματοποιημένη, εγκάρσιας διατομής. 
Στατιστικοί έλεγχοι: διαδικασία και προϋποθέσεις για την ορθή εφαρμογή τους:  
μηδενική και εναλλακτική υπόθεση, μονόπλευρη και δίπλευρη κατεύθυνση, σφάλμα τύπου 
Ι και ΙΙ. Έλεγχοι της κανονικότητας και ομοιογένειας των διακυμάνσεων των δειγμάτων.  
Έλεγχοι κατανομής t: έλεγχος της υπόθεσης ενός δείγματος, δυο ανεξαρτήτων δειγμάτων, 
δυο εξαρτημένων δειγμάτων. Έλεγχοι της κατανομής F: ανάλυση της διακύμανσης μιας 
κατεύθυνσης, δύο και περισσοτέρων, τυχαίοι και επιλέξιμοι παράγοντες, έλεγχοι των 
πολλαπλών συγκρίσεων των μέσων όρων (Tukey, SNK, Dunnett, Scheffe, Kramer). 
Ιεραρχική ανάλυση της διακύμανσης. 
Απλή γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση. Προϋποθέσεις εφαρμογής τους, διαγνωστικά 
κριτήρια της γραμμικότητας των στοιχείων, σύγκριση των κλίσεων παλινδρόμησης και 
των συσχετίσεων. Προβλεπτική αξία της παλινδρόμησης, αντίστροφη πρόβλεψη. 
Μη παραμετρικοί έλεγχοι: α) Διαβαθμισμένες μεταβλητές: έλεγχος των προσήμων, των 
Mann-Witney, του Wilcoxon, των Kruskall-Walis  και του Mood,  έλεγχος του Friedman, 
έλεγχος του Spearman και του Kendall (διαβαθμισμένη συσχέτιση), έλεγχος του Page 
(διαβαθμισμένη παλινδρόμηση).  β) Κατηγορικές μεταβλητές: έλεγχος χ2  και έλεγχος G, 
πίνακες των ενδεχομένων 2x2, έλεγχος του McNemar, έλεγχος Q του Cochran, λογαριθμο-
γραμμικά πρότυπα, δείκτες συνάφειας.  
Εφαρμογές με τη χρήση λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ (ΜΙΝΙΤΑΒ, STATISTICA, SPSS κ.α). 
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3ο Εξάμηνο Σπουδών 

 
Τίτλος Μαθήματος  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 

Τύπος Μαθήματος Θεωρητικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ 

Διδακτικές Μονάδες 3 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 3o Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 

Προαπαιτούμενα - 

 
Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Η γενετική βελτίωση των καλλιεργούμενων ειδών με τις διαδικασίες του υβριδισμού και 
της επιλογής αποτελούν εφαρμογές της επιστήμης της Γενετικής. Επίσης, οι τεχνικές 
μηχανικής των χρωμοσωμάτων καθώς και αυτές της αναστροφής του φύλου σε 
καλλιεργούμενους πληθυσμούς ψαριών, είναι σημαντικά γενετικά εργαλεία στον τομέα 
των υδατοκαλλιεργειών. Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η κατανόηση των 
κύριων εφαρμογών της Γενετικής στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας.     
 

Περιγραφή του Μαθήματος 
Ο ορισμός του γονιδίου. Γονίδια και χρωμοσώματα.  Μεντελισμός. Κληρονόμηση 
αυτοσωματικών γονιδίων (υπερέχοντα, υποτελή, συνυπερέχοντα, ενδιάμεσα, επιστατικά 
γονίδια). Φυλοσύνδετα γονίδια. Ολανδρικά γονίδια. Κληρονομικότητα ποιοτικών 
χαρακτηριστικών – επιλογή φαινοτύπων στις ιχθυοκαλλιέργειες. Γενετική ποσοτικών 
χαρακτηριστικών. Υβριδισμός – σχεδιασμός πειραμάτων υβριδισμού στις 
υδατοκαλλιέργειες. Ομομιξία – επιπτώσεις ομομοξίας σε καλλιεργούμενους πληθυσμούς. 
Αλληλεπίδραση γενότυπου με το περιβάλλον. Γενετική βελτίωση για αντοχή σε ασθένειες. 
Έλεγχος και πρόκληση ωρίμανσης γονάδων στα ψάρια. Μηχανισμοί καθορισμού του 
φύλου. Καθορισμός του φύλου στα ψάρια. Σπερματογένεση και ωογένεση στους 
τελεόστεους ιχθύες. Μηχανική των χρωμοσωμάτων. Πρόκληση τριπλοειδίας και 
τετραπλοειδίας – εφαρμογές. Ανδρογένεση. Γυνογένεση. Μεθοδολογία αναστροφής του 
φύλου. Παραγωγή ολοθηλυκών και ολοαρσενικών πληθυσμών ψαριών. 
 
 
 
Τίτλος Μαθήματος  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+2Ε 

Διδακτικές Μονάδες 5 
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Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 3o Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 

Προαπαιτούμενα - 

 
Στόχος / Σκοπός μαθήματος 
Η εξοικείωση των φοιτητών με τον τρόπο λειτουργίας του σώματος  των υδρόβιων 
οργανισμών και τους μηχανισμούς που αναπτύσσονται κατά την προσαρμογή τους στα 
φυσικά περιβάλλοντα αλλά και στο περιβάλλον εκτροφής.  
 
Περιγραφή του μαθήματος 
Ιστοί και όργανα. Βασικές λειτουργίες: Κολύμβηση. Φυσιολογία του νευρικού συστήματος. 
Κυκλοφορικό και αιμοδυναμική. Φυσιολογία της αναπνοής. Ωσμωρύθμιση και προσαρμογή 
σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Φυσιολογία της διατροφής και της αύξησης. Φυσιολογία 
της αναπαραγωγής. Ανοσολογική άμυνα και προστασία. Απόκριση σε συνθήκες 
καταπόνησης (stress). Φυσιολογία των οργανισμών στα συστήματα εκτροφής: επίδραση 
των συνθηκών εκτροφής στη φυσιολογία των οργανισμών. Ελαχιστοποίηση της 
καταπόνησης και βελτίωση της βιολογικής απόδοσης. Επίδραση της ποιότητας του νερού 
στη φυσιολογία των οργανισμών. Βιολογικές αλληλεπιδράσεις (ψάρια, μικροοργανισμοί 
και περιβάλλον) και προσβολή από ασθένειες με τη διαμεσολάβηση της καταπόνησης. 
Εφαρμοσμένη φυσιολογία: παράγοντες που προκαλούν καταπόνηση (ποιότητα νερού, 
έλλειψη οξυγόνου, αναισθητοποίηση, χειρισμοί). Αιμοληψία, προσδιορισμός 
αιματολογικών παραμέτρων. Τεχνικές προσδιορισμού ορμονών. Χειρουργικές τεχνικές. 
 
 
 
Τίτλος Μαθήματος  ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΙΧΘΥΩΝ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+1ΑΠ + 3Ε 

Διδακτικές Μονάδες 7 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 3o Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 

Προαπαιτούμενα - 

 

Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Η εισαγωγή των σπουδαστών σε θέματα βιολογίας, μορφολογίας, ανατομίας, φυσιολογίας, 
εμβρυολογίας, οικολογίας και ανάπτυξης των ψαριών. 
Επίσης απόκτηση γνώσεων και εμπειριών των μεθόδων αναγνώρισης και συστηματικής 
ταξινόμησης όλων των ειδών των ψαριών των θαλασσινών, υφάλμυρων και γλυκών νερών 
της Ελλάδας, ώστε ο σπουδαστής να μπορεί να τα αναγνωρίζει για τις ανάγκες των 
ιχθυολογικών μελετών ή του ποιοτικού ελέγχου των αλιευμάτων.  
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 Περιγραφή του Μαθήματος  

Εξωτερική μορφολογία. Κεφαλή, κορμός, ουρά, πτερύγια, λέπια, δέρμα, δηλητηριώδεις 
αδένες, φωτοφόρα όργανα, ηλεκτρικά όργανα, χρωματισμός.  
Σκελετός (κεφαλής, σπονδυλική στήλη, σκελετός πτερυγίων).  
Νηκτική κύστη, Πεπτικό σύστημα, (στοματοφαρυγγική κοιλότητα, πεπτικοί αδένες, 
λειτουργία της πέψης, θρέψης και αύξησης).  
Απεκκριτικό σύστημα. 
Αναπαραγωγικό σύστημα, τρόποι αναπαραγωγής, χώροι ωοτοκίας, γεννητική ωριμότητα, 
φυλετικός διμορφισμός, φροντίδα αβγών και ιχθυδίων.  
Αναπνευστικό σύστημα, βραγχιακή αναπνοή, εναλλακτικοί αναπνευστικοί μηχανισμοί.  
Ενδοκρινικό σύστημα (υπόφυση, θυρεοειδής αδένας, μεσονεφρικός ιστός, χρωματώδης 
ιστός, οπισθοβραγχιακός αδένας, παγκρεατικά νησίδια, γεννητικοί αδένες, ουραίος 
νευροεκκριτικός ιστός, σωματίδια του Stannius, επίφυση). 
Κυκλοφορικό σύστημα (καρδιά, αρτηριακό σύστημα, φλεβικό σύστημα, αίμα), Λεμφικό 
σύστημα. 
Μυϊκό σύστημα 
Νευρικό σύστημα (Κεντρικό, περιφερικό νευρικό σύστημα, αυτόνομο νευρικό σύστημα).  
Αισθητήρια όργανα. Επιδερμικά αισθητήρια όργανα (αίσθηση θερμοκρασίας, αφής, 
γεύσης, όσφρησης, όρασης, ακοή), Πλευρική γραμμή. 
Εμβρυολογία-Αναπτυξιακά στάδια. Γαμέτες, εμβρυική περίοδος, προνυμφική περίοδος, 
εφηβική περίοδος, ενήλικη περίοδος, υπερήλικη περίοδος. 
Κοπάδιασμα, μόνιμοι έποικοι και μεταναστευτικά είδη.  
Ομοιοστατικοί μηχανισμοί. Οσμωρύθμιση στα ψάρια του γλυκού νερού, στα ψάρια της 
θάλασσας, στα διάδρομα και ευρύαλα ψάρια. 
Μορφή σώματος, Κολύμβηση, Πλευστότητα ψαριών. Κινήσεις σώματος και ουραίου 
πτερυγίου, ελιγμοί, σταθεροποίηση, παράμετροι ενεργητικής κολύμβησης. 
Αύξηση-Διατροφή. Αύξηση και μακροβιότητα, διατροφή, πλαγκτόν και τροφικές αλυσίδες. 
Κλείδες αναγνώρισης. Κλάση Χονδριχθύες (Υπέρταξη γαλεόμορφοι, υποτριματικοί) 
υποτρηματικοί), Κλάση Ακτινοπτερύγιοι, Υπόκλαση Χονδρόστεοι, Νεοπτερύγιοι 
(οξύρρυγχοι, σαλμονοειδή, κυπρινοειδή, κλουπεοειδή, γαδοειδή, περκόμορφα, 
πλευρονεκτόμορφα κ.α). Αναφορά στους εκπροσώπους κάθε ταξινομικής ομάδας που 
απαντώνται στην Ελλάδα. Γεωγραφική κατανομή. Λεσεψιανοί μετανάστες. Περιγραφή των 
τυπικών αντιπροσώπων από κάθε κλάση ή οικογένεια με στοιχεία βιολογίας, μορφολογίας 
και ανατομίας, ζωογεωγραφίας, εξέλιξης, ηθολογίας, βιοτόπου, μορφολογικές 
προσαρμογές και τρόποι διαβίωσης. Αναφορά σε αντιπροσώπους εσωτερικών, 
υφάλμυρων και θαλασσινών νερών. 
 
 
Τίτλος Μαθήματος  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ + 2Ε 

Διδακτικές Μονάδες 5 
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Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 3o Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 

Προαπαιτούμενα - 

 
 
Στόχος  / Σκοπός  μαθήματος  
Βασικές αρχές Υδατοκαλλιεργειών. Τρόποι διεξαγωγής τους και επί μέρους εργασίες πού 
διεξάγονται στις Ιχθυοκαλλιεργητικές  μονάδες. 
 
Περιγραφή  του  μαθήματος 
Εισαγωγή. Ιστορικό, αίτια ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, προϊόντα, κυριότερα είδη 
εκτρεφόμενων ψαριών, υδατοκαλλιέργειες διεθνώς, ιχθυοκαλλιέργειες στην Ευρώπη, στην 
Ελλάδα. 
Χημικά χαρακτηριστικά υδάτινων περιοχών. Γενικά, άζωτο, οξυγόνο, διοξείδιο του 
άνθρακα, φώσφορος, ασβέστιο-μαγνήσιο, νάτριο-κάλιο, σίδηρος, οργανικές ουσίες. 
Χαρακτηριστικά νερών κατάλληλων για υδατοκαλλιέργειες. Προέλευση νερού, παροχή 
νερού, ποιότητα νερού, περιεκτικότητα σε οξυγόνο, θερμοκρασία, τιμή pH, αζωτούχες 
ενώσεις, διαύγεια-θολερότητα-αιωρούμενα στερεά, διοξείδιο του άνθρακα, αλατότητα, 
υδρόθειο, ρύπανση-μόλυνση, πρωτογενής παραγωγή. 
Κριτήρια επιλογής τοποθεσίας για υδατοκαλλιέργειες. Οικολογικοί παράγοντες (ποσότητα 
νερού, ποιότητα, κλιματολογικές συνθήκες, χαρακτηριστικά εδάφους, τοπογραφία-
υποδομές περιοχής. Βιολογικοί παράγοντες. Οικονομικοί-Κοινωνικοί παράγοντες. 
Κριτήρια επιλογής εκτρεφόμενου είδους. Βιολογικά κριτήρια, Κριτήρια εμπορευσιμότητας, 
Οικονομικά κριτήρια. 
Συστήματα παραγωγής υδατοκαλλιεργειών (Σχέση ανθρώπινης επέμβασης-ύψος 
παραγωγής). Εκτατικό, ημιεκτατικό, ημιεντατικό, εντατικό υπερεντατικό σύστημα. 
Συστήματα εκτροφής. Δεξαμενές εκτροφής, ειδικές κατασκευές κυρίας εκτροφής. 
Σύστημα εκτροφής-Τρόπος χρήσης νερού. Συστήματα δεξαμενών, σύστημα φυσικών ή 
τεχνητών υδατοσυλλογών, πλωτές δεξαμενές ή κλωβοί. 
Στάδια διαδικασίας παραγωγής, Τεχνικές και μέθοδοι. Γενικά, τεχνικές και μέθοδοι 
ιχθυοκαλλιεργειών, μαζική παραγωγή φυτοζωοπλαγκτού, βελτίωση τελικού προϊόντος. 
Μεταχείριση του νερού σε κλειστά κυκλώματα. Καθαρισμός ή εξαγνισμός του νερού, 
απολύμανση, αερισμός-οξυγόνωση. 
Εκμετάλλευση λιμνοθαλασσών. Γενικά για λιμνοθάλασσες, παραγωγικότητα 
λιμνοθαλασσών, χαρακτηριστικά λειτουργίας, αλιευτική διαχείριση λιμνοθαλασσών, 
κυριότερες ελληνικές λιμνοθάλασσες. 
Σκελετικές παραμορφώσεις εκτρεφομένων ιχθύων. Λόρδωση, δυσπλασίες βραγχιακού 
επικαλύμματος, στένωση-κάμψη-διπλή ανάπτυξη ουραίου πτερυγίου, σύντηξη σπονδύλων. 
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Τίτλος Μαθήματος  ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+2Ε 

Διδακτικές Μονάδες 5 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 3o Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 

Προαπαιτούμενα - 

 
Στόχος  / Σκοπός  μαθήματος  
Η εξοικείωση των σπουδαστών με την κατασκευή, τη χρήση και τη λειτουργία των 
αλιευτικών εργαλείων ως μέσων της επαγγελματικής αλιείας και της αλιευτικής και 
περιβαλλοντικής έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, στα επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία 
και μεταξύ αυτών, στα αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην ελληνική 
επικράτεια. Παράλληλα παρουσιάζονται τεχνικές δειγματοληψίας και τεχνικές 
παρακολούθησης των υδρόβιων οργανισμών. 
 
Περιγραφή του μαθήματος 
Η χρήση των αλιευτικών εργαλείων στην επαγγελματική αλιεία, στην αλιευτική και στην 
περιβαλλοντική έρευνα. Στοχευόμενα είδη αλιευμάτων. Δομή και τρόπος λειτουργίας των 
αλιευτικών εργαλείων και των σκαφών της παράκτιας (αγκιστρωτά, στατικά δίχτυα, 
ιχθυοπαγίδες, βιντζότρατες, πεζότρατες, γριγράκια, ημιμόνιμες εγκαταστάσεις) και Μέσης 
αλιείας (γρι-γρι, τράτες βυθού). Οργάνωση της ελληνικής αλιείας και εκφορτώσεις. 
Επιτρεπόμενα και μη επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία. Ηλεκτραλιεία και αλιεία με χρήση 
τοξικών ουσιών. Κατασκευή και συντήρηση εργαλείων για χρήση στην αλιευτική και 
περιβαλλοντική έρευνα. Υλικά κατασκευής αλιευτικών εργαλείων. Οργάνωση 
δειγματοληψιών. Σχέδια δειγματοληψίας υδρόβιων οργανισμών στο φυσικό περιβάλλον. 
Μέθοδοι περιγραφής της αφθονίας και του μεγέθους των υδρόβιων οργανισμών. Τεχνικές 
αναισθητοποίησης. Τεχνικές σήμανσης με χρήση ετικέτας και χημικών ουσιών. Τεχνικές 
βιοτηλεμετρίας. Υδροακουστική.   
 
 
 
Τίτλος Μαθήματος  ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+1ΑΠ +2Ε 

Διδακτικές Μονάδες 5 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 3ο Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 
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Προαπαιτούμενα ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 

 
Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Η μελέτη των χημικών συστατικών και των χημικών διεργασιών του θαλασσίου 
περιβάλλοντος καθώς και των αλληλεπιδράσεών τους με τους  οργανισμούς, την 
ατμόσφαιρα και τα ιζήματα. 
 
Περιγραφή του Μαθήματος  
Οι ιδιότητες του νερού: μοριακή δομή, χημική σύσταση, φυσικές και χημικές ιδιότητες. 
Θερμοκρασία, πίεση, αλατότητα, χλωριότητα, πυκνότητα.  Το θαλάσσιο οικοσύστημα, η 
σημασία των φυσικοχημικών διεργασιών. Το θαλασσινό νερό, επιδράσεις των 
ηλεκτρολυτών στη δομή και τις ιδιότητες του. Τα συστατικά του θαλασσινού νερού, η 
προέλευση τους και οι διεργασίες εισόδου και κατανομής των χημικών ουσιών στο 
θαλάσσιο περιβάλλον. Διαλυμένα αέρια στο θαλασσινό νερό: οξυγόνο, διοξείδιο του 
άνθρακα και ανθρακικό σύστημα, άζωτο, ευγενή αέρια. Παράκτια οικοσυστήματα: 
ανάδυση του νερού, θαλάσσιες λεκάνες, εκβολές. Θρεπτικά συστατικά: η κυκλοφορία των 
θρεπτικών συστατικών, αζωτούχες ενώσεις (κύκλος του αζώτου), εποχιακές διακυμάνσεις 
και κατανομές. Ο κύκλος του άνθρακα, του φωσφόρου, του πυριτίου, του θείου. Μέταλλα:  
βιολογικός ρόλος των μετάλλων, μηχανισμοί ρύθμισης της συγκέντρωσης τους, 
βιοδιαθεσιμότητα και τοξικότητα. Διεργασίες οξείδωσης και αναγωγής, προσρόφησης, 
συσσωμάτωσης και καθίζησης. Η οργανική ύλη στο θαλασσινό νερό: διάκριση διαλυμένης 
και σωματιδιακής ύλης, είσοδος οργανικής ύλης στο θαλασσινό νερό, διαδικασίες 
διάσπασης, μετατροπής και απομάκρυνσης. Φαρμακευτικά και άλλα οργανικά προϊόντα 
από τη θάλασσα, αρχές θαλάσσιας οργανικής χημείας. 
 
 
 

4ο Εξάμηνο Σπουδών 

 
Τίτλος Μαθήματος  ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+2Ε+1ΑΠ 
Διδακτικές Μονάδες 5 
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 4o Εξάμηνο 
Επίπεδο Μαθήματος Υ 
Προαπαιτούμενα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 
 
Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
H τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA συντέλεσε στην ανάπτυξη της επιστήμης της 
Γενετικής Μηχανικής και της Βιοτεχνολογίας. Ο σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος 
είναι η γνώση των βασικών εργαλείων της Γενετικής μηχανικής καθώς και η εξοικείωση 
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των φοιτητών με τις εφαρμογές αυτής της επιστήμης στις υδατοκαλλιέργειες 
(Βιοτεχνολογία). 
 

Περιγραφή του Μαθήματος  
Εισαγωγή. Βιοτεχνολογία και τομείς εφαρμογής της.  Γονίδιο: Ο βιολογικός ορισμός του 
γονιδίου – Λεπτή δομή του γονιδίου. Μεταθετά γενετικά στοιχεία.  Γονιδιακή ρύθμιση: 
Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στους προκαρυώτες. Επαγώγιμα – κατασταλτά 
οπερόνια. Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στους ευκαρυώτες. Τεχνολογία του 
ανασυνδυασμένου DNA: Ένζυμα περιορισμού. Δημιουργία ανασυνδυασμένου DNA. 
Κλωνοποίηση ανασυνδυασμένου DNA. Φορείς κλωνοποίησης. Κυτταρικός 
Μετασχηματισμός.  Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR). Χρήση μοριακών δεικτών 
στη γενετική έρευνα και τη διαχείριση των ιχθυοπληθυσμών: Είδη μοριακών δεικτών. 
Εφαρμογές μοριακών δεικτών στη γενετική ανάλυση και ταυτοποίηση των ειδών – 
ιχθυαποθεμάτων. Βιβλιοθήκες DNA: Κατασκευή DNA βιβλιοθήκης. Βιβλιοθήκη cDNA. 
Υβριδισμός νουκλεϊνικών οξέων. Ανίχνευση βιβλιοθηκών. Παραγωγή διαγενετικών ειδών 
σε υδατοκαλλιέργειες: Επιλογή του γονιδίου. Απομόνωση του γονιδίου. Κλωνοποίηση του 
γονιδίου. Τεχνικές εισαγωγής του γονιδίου στο ωάριο. Έκφραση του ενσωματωμένου 
γονιδίου. Γονιδιακή μεταφορά σε διάφορα είδη ψαριών. Διαχείριση και απελευθέρωση 
διαγενετικών ατόμων. Βιοηθική: Βιοηθική και ηθικές αξίες. Βιοηθική και βιοτεχνολογικές 
εφαρμογές.  
 
 
 
 
Τίτλος Μαθήματος  

 

ΥΔΡΟΒΙΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
Τύπος Μαθήματος 

 

Μικτό 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+2Ε 
Διδακτικές Μονάδες 5 
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 4ο Εξάμηνο 
Επίπεδο Μαθήματος Υ 
Προαπαιτούμενα - 
 
Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Επίκεντρο του μαθήματος αποτελεί η βιολογία και οικολογία των υδρόβιων 
μικροοργανισμών. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με εργασίες 
πεδίου, η εκμάθηση μεθοδολογιών αναγνώρισης των υδρόβιων μικροοργανισμών, η 
εκμάθηση ποσοτικής ανάλυσης βιολογικών δειγμάτων, η εκμάθηση χρήσης κριτηρίων για 
την αξιολόγηση της οικολογικής ποιότητας των υδάτων.  
 

Περιγραφή του Μαθήματος  
Περιγραφή των κυριότερων ταξινομικών ομάδων υδρόβιων μικροοργανισμών. Στοιχεία 
βιολογίας και φυσιολογίας υδρόβιων μικροοργανισμών: μορφολογία κυττάρου, 
μεταβολισμός, πρωτογενείς, δευτερογενείς μεταβολίτες, κινητική αύξησης υδρόβιων 
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μικροοργανισμών, θρέψη και μοντέλα πρόσληψης θρεπτικών, φυσικοί και χημικοί 
παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση και τη χημική σύνθεση του κυττάρου. 
Σχέσεις υδρόβιων μικροοργανισμών στην πλαγκτική κοινωνία: δομή της πλαγκτικής 
κοινωνίας, τροφικά πλέγματα – εκτίμηση της ιχθυοπαραγωγής.  
Υδρόβιοι μικροοργανισμοί και ο ρόλος τους στη εκτίμηση και παρακολούθηση της 
οικολογικής ποιότητας υδάτινων συστημάτων. Ευτροφισμός. Βιοδραστικές ενώσεις 
υδρόβιων μικροοργανισμών.  
 
 
 
Τίτλος Μαθήματος  ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+1ΑΠ +3Ε 

Διδακτικές Μονάδες 5 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 4o Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 

Προαπαιτούμενα - 

 

Στόχος / Σκοπός μαθήματος 
Να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με τον έλεγχο της αναπαραγωγής και την πάχυνση ιχθύων 
και άλλων οργανισμών που ζουν στα εσωτερικά νερά της χώρας μας με σκοπό τη 
δημιουργία βιώσιμων μονάδων εκτροφής και την ενίσχυση (μέσω εμπλουτισμών) των 
απειλούμενων φυσικών πληθυσμών.  
 

Περιγραφή του μαθήματος 
Διεθνής και εθνική παραγωγή από τις εκτροφές εσωτερικών νερών. Κυριότερα είδη. (α) 
Βιολογία των εκτρεφόμενων ειδών (ιριδίζουσα πέστροφα, άγρια πέστροφα, κορήγονος, 
κοινός κυπρίνος και ποικιλίες του, γλήνι, χέλι, στουργιόνι, τούρνα, πέρκα, ευρωπαϊκό 
γατόψαρο, τιλάπια, χρυσόψαρο). (β) Εκτροφή των κυριότερων ειδών ιχθύων (ιριδίζουσα 
πέστροφα, άγρια πέστροφα, κορήγονος, κοινός κυπρίνος και ποικιλίες του, γλήνι, χέλι, 
στουργιόνι, τούρνα, πέρκα, ευρωπαϊκό γατόψαρο ή γουλιανός, τιλάπια, χρυσόψαρο). 
Έλεγχος της αναπαραγωγής, συστήματα εκκόλαψης, εκτροφή νυμφών (πρώτη διατροφή 
και ανάπτυξη γόνου), προπάχυνση και πάχυνση. Συστήματα εκτροφής (χερσαία και πλωτά 
συστήματα εκτροφής, υδροστάσια, δεξαμενές, ανοικτά και κλειστά κυκλώματα). Στοιχεία 
διατροφής. Κυριότερες ασθένειες. Κριτήρια επιλογής θέσης για τη δημιουργία μονάδας. 
Βιωσιμότητα μονάδων. Επισκέψεις σε μονάδες εκτροφής. (γ) Βιολογία και εκτροφή των 
καραβίδων του γλυκού νερού. Πηγές υδροδότησης μονάδων. Ποιότητα νερού των 
μονάδων. Γενικά στοιχεία για την αναπαραγωγή και την πάχυνση. Επιλογή θέσης για τη 
δημιουργία μονάδος εκτροφής. Σχεδιασμός της μονάδας (εκκολαπτήριο και εγκαταστάσεις 
πάχυνσης). Προγραμματισμός παραγωγής. 
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Τίτλος Μαθήματος  ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Τύπος Μαθήματος Θεωρητικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ 

Διδακτικές Μονάδες 5 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 4o  Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 

Προαπαιτούμενα - 

 
Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
H εξάσκηση των φοιτητών στην αγγλική γλώσσα καθώς και την ορολογία στην οποία 
μπορεί να βρει ο φοιτητής το σύνολο σχεδόν της βιβλιογραφίας και κάθε άλλη πληροφορία 
του αντικειμένου των σπουδών του. 
 
Περιγραφή του Μαθήματος  
Ορολογία ελληνική σε αγγλικά και αγγλική σε ελληνικά. Εφαρμογή σε ελληνικά κείμενα 
των βιβλίων/σημειώσεων των φοιτητών και κείμενα από προτεινόμενα βιβλία του 
Προγράμματος Σπουδών και τα οποία βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος, 
 
 
 
Τίτλος Μαθήματος  ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+1ΑΠ +2Ε 

Διδακτικές Μονάδες 5 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 4ο Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 

Προαπαιτούμενα - 

 
Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Μια άλλη ενότητα οικοσυστημάτων, αυτή των εσωτερικών υδάτων, διέπεται από κανόνες 
και αρχές που η γνώση τους συμβάλλει στην κατανόηση της διαβίωσης των οργανισμών σε 
αυτά και της χρησιμότητάς τους στις δραστηριότητες που άπτονται του αντικειμένου του 
Τμήματος. 
 
Περιγραφή του Μαθήματος  
Λίμνες, προέλευση και ταξινόμηση των λιμνών, γεωμορφολογία των λιμνών, 
μορφομετρικές παράμετροι, λιμναία ζώνωση. Έννοια του λιμναίου οικοσυστήματος, 
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περιγραφή της λεκάνης απορροής. Έλη, ταξινόμηση των ελών. Υφάλμυρα νερά, ταξινόμηση 
των υφάλμυρων νερών. Τρεχούμενα νερά, ποταμοί, ταξινόμηση των ποταμών, ποτάμια 
ζώνωση, εκβολές ποταμών, χείμαρροι, πηγές, ταξινόμηση των πηγών. Iσοζύγιο νερού στις 
λίμνες, χρήσεις του νερού, βιολογική σημασία του νερού. Φως, διαφάνεια, θερμοκρασία, 
αιωρούμενα στερεά, κινήσεις του νερού. Οξυγόνο, διοξείδιο του πυριτίου, διοξείδιο του 
άνθρακα, συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου, ηλεκτρική αγωγιμότητα, θείο, άζωτο, 
φωσφόρος, αλκαλικά και αλκαλινογεώδη, ασβέστιο, ιχνοστοιχεία, γενικά περί αλάτων. Η 
ζωή στα ηπειρωτικά νερά. Φυτοπλαγκτό, ζωοπλαγκτό, νηκτό, βένθος, υδρόβια και 
υδροχαρή φυτά. Ρόλος του οργανικού υλικού και διαδικασία αποσύνθεσης, δυναμική της 
τροφικής αλυσίδας, παραγωγικότητα. Ολιγοτροφισμός, δυστροφισμός, μεσοτροφισμός, 
ευτροφισμός. 
 
 
Τίτλος Μαθήματος  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+1ΑΠ 

Διδακτικές Μονάδες 5 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 4ο Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 

Προαπαιτούμενα - 

 
Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Το περίγραμμα της Νομοθεσίας Υδάτινου Περιβάλλοντος δίνει τη δυνατότητα στην 
εκμάθηση των διατάξεων που απαγορεύουν ή επιτρέπουν την αλίευση σε συγκεκριμένες 
περιόδους, περιοχές και αλιευτικά εργαλεία καθώς επίσης και της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας του υδάτινου περιβάλλοντος. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των αλιέων και 
υδατοκαλλιεργητών. Πηγές νομοθεσίας, δυνατότητα εύρεσής τους. Κατανόηση, γνώση και 
ανάπτυξη των κανόνων που πρέπει να διέπουν τη συμπεριφορά του Τεχνολόγου Αλιείας 
και Υδατοκαλλιεργειών στο χώρο εργασίας. 
 
Περιγραφή του Μαθήματος  
Ιστορική αναδρομή σε θέματα προστασίας υδάτινου περιβάλλοντος, περιβαλλοντική 
νομοθεσία, Εθνικό δίκαιο, Κοινοτικό δίκαιο, Διεθνές δίκαιο, Διεθνείς συμβάσεις, 
διακρατικές συμφωνίες, Κανονισμοί λιμένων, Άδειες αλιείας (επαγγελματικές & 
ερασιτεχνικές, ατομικές & σκαφών), Νομοθεσία και κατηγορίες αλιευτικών σκαφών, 
Νομοθεσία και κατηγορίες αλιείας, Ειδικές κατηγορίες αλιείας: Αλιεία Δολωμάτων, Αλιεία 
Γόνου, Δοκιμαστική Αλιείας, Απαγορεύσεις μεθόδων και εργαλείων αλιείας, Κατηγορίες 
υδατοκαλλιεργειών, Νομοθεσία εγκατάστασης μονάδων υδατοκαλλιέργειας, Νομοθεσία 
σκαφών υδατοκαλλιέργειας, Παραχώρηση και εκμετάλλευση θαλάσσιου χώρου και 
αιγιαλού, Προστατευόμενα υδρόβια είδη, Υδρόβια είδη με ρυθμιστικές διατάξεις αλιείας, 
Διακίνηση ζωντανών, νωπών και κατεψυγμένων αλιευμάτων, Νομοθεσία ρύπανσης, 
Πόντιση αντικειμένων – δημιουργία τεχνητών υφάλων Καθεστώς διέλευσης και 
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προσέγγισης σε παραχωρημένες θαλάσσιες περιοχές, Ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι, Νομικό 
καθεστώς θαλάσσιων αθλημάτων αναψυχής, Καταδύσεις αναψυχής και εργασίας. Κανόνες 
ατομικής ασφάλειας σε σκάφος, Κανόνες ασφάλειας σκάφους, Κανόνες ασφάλειας 
υδατοκαλλιεργειών, Χρήση μέσων πυρασφάλειας, οργάνωση πρωτοκόλλου πυρασφάλειας 
(χώρου, σκάφους προσωπικού), Πρωτόκολλο αντιμετώπισης ατυχημάτων, Πρωτόκολλο 
ελέγχου εξοπλισμού – σκάφους, Βασική εκπαίδευση πρώτων βοηθειών (πρωτοβάθμια - 
δευτεροβάθμια), Αποφυγή ρύπανσης, Αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης. 
 
 
 
 
5ο Εξάμηνο Σπουδών 

 
Τίτλος Μαθήματος  ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+2Ε 

Διδακτικές Μονάδες 5 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 5o Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 

Προαπαιτούμενα ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΙΧΘΥΩΝ 

 
Στόχος / Σκοπός μαθήματος 
Η Γενική νοσολογία υδρόβιων οργανισμών παρέχει μία πρώτη εξοικείωση με έννοιες που 
σχετίζονται τόσο με τη υγεία των ίδιων των υδρόβιων οργανισμών, όσο και με τη δημόσια 
υγεία. Παράλληλα παρέχονται ειδικές γνώσεις παθολογίας-ανατομίας, καθώς και εξέτασης 
υδρόβιων οργανισμών, ώστε ο τεχνολόγος να έχει επαρκείς γνώσεις για μία ασφαλή 
διάγνωση. 
 
Περιγραφή του μαθήματος 
Εισαγωγικά δεδομένα, Άμεση συνάφεια της έννοιας «υγεία» με τη βιωσιμότητα των 
παραγωγικών μονάδων. Σημασία, συνθήκες και συχνότητα εμφάνισης νοσημάτων-
επιπτώσεις. Στοιχεία μακροσκοπικής και ανατομικής φυσιολογίας παραγωγικού και 
εμπορικού ενδιαφέροντος υδρόβιων οργανισμών (ψάρια, οστρακοειδή, καρκινοειδή). 
Στοιχεία μικροσκοπικής ανατομικής κατασκευής τους. Μεθοδολογία εξέτασης σε 
περίπτωση νοσήματος (λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, νεκροτομική εξέταση, 
εργαστηριακές εξετάσεις, καταγραφή αποτελεσμάτων και συγκρότηση εξεταστικού 
δελτίου). Λήψη και αποστολή δειγμάτων στο εργαστήριο. Στατιστική διαφοροποίηση του 
αριθμού των υποστελλομένων προς εξέταση ατόμων σε σχέση με το στόχο της 
δειγματοληψίας, Παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος του δείγματος. Γενική αναφορά 
σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες και καταστάσεις που προκαλούν νοσήματα 
(παράσιτα, μικρόβια, ιοί, μύκητες, περιβαλλοντικά και διατροφικά αίτια). Φύση και γενικές 
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ιδιότητες των μικροβίων, παρασίτων, ιών και μυκήτων (ταξινόμηση, μορφολογία, 
γεωγραφική εξάπλωση, απομόνωση, βιολογικοί κύκλοι). Βασικές αρχές εφαρμοζόμενων 
στην πράξη διαγνωστικών εργαστηριακών τεχνικών. Αναισθησία και ευθανασία των προς 
εξέταση ψαριών. Γενικές παθολογικές έννοιες και αρχές (οίδημα, εξίδρωμα, αιμορραγία, 
φλεγμονή, νέκρωση, νεοπλασία). Μακροσκοπικές και μικροσκοπικές αλλοιώσεις των ιστών 
και οργάνων των διαφόρων συστημάτων (κινητικό, αναπνευστικό, κυκλοφορικό, πεπτικό, 
απεκκριτικό, νευρικό και αισθητήρια οργάνων, αναπαραγωγικό ενδοκρινικό). 
Κατηγοριοποίηση νοσημάτων. Μικροβιακά, Παρασιτικά, Ιογενή, και Μυκητιακά νοσήματα 
υδρόβιων οργανισμών (ονοματολογία, αιτιοπαθογόνοι παράγοντες, γεωγραφική 
εξάπλωση, παθογένεια, ειδικότητα ξενιστή, συνθήκες εκδήλωσης της νόσου, 
συμπτωματολογία, νεκροτομικά και εργαστηριακά ευρήματα, διάγνωση, θεραπεία και 
πρόληψη). Νεοπλασίες και νοσήματα αγνώστου αιτιολογίας. Νοσήματα υδρόβιων 
οργανισμών μεταδιδόμενα στον άνθρωπο και επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Γενικές 
αρχές συμβατικών και σύγχρονων εργαστηριακών τεχνικών για διαγνωστικούς και 
ερευνητικούς σκοπούς (παρασιτικές, μικροβιολογικές, ιστολογικές, μυκητολογικές, 
ορολογικές, μοριακές). Ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον έλεγχο, την 
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς των ασθενειών στην οργανωμένη 
υδατοκαλλιέργεια. Χρησιμοποιούμενες στην πράξη φαρμακευτικές ουσίες (χημικές , 
αντιμικροβιακές, αντιπαρασιτικές, αρχές δράσης, τρόπος χρήσης, δοσολογίες). Προληπτική 
αντιμετώπιση νοσημάτων στην υδατοκαλλιέργεια (μέτρα προστασίας, απολυμάνσεις, 
διαχείριση και διατήρηση της υγείας των μονάδων, ανοσία). Ανοσοπροφύλαξη 
(ανοσοποιητικό σύστημα, επίκτητη ανοσία, ανοσοδιεγερτικά εμβόλια). Τρόποι εφαρμογής 
εμβολιασμών, πλεονεκτήματα και αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Κανόνες ορθής 
υγιεινής πρακτικής στην οργανωμένη υδατοκαλλιέργεια. 

 
 
 
 
Τίτλος Μαθήματος  ΕΚΤΡΟΦΗ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΨΑΡΙΩΝ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+3Ε+1ΑΠ 

Διδακτικές Μονάδες 5 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 5o Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 

Προαπαιτούμενα - 

 
Στόχος / Σκοπός μαθήματος 
Η απόκτηση γνώσεων και εξειδίκευσης στη διαδικασία της ολοκληρωμένης εκτροφής των 
θαλασσινών ειδών ψαριών. Τόσο των επικρατούντων σήμερα (τσιπούρα-λαβράκι) όσο και 
των νέων ειδών (κέφαλος, πλατύψαρα, μυτάκι, φαγκρί, συναγρίδα, κ.ά.). 
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Περιγραφή του μαθήματος 
Ιστορική εξέλιξη της ιχθυοκαλλιέργειας των θαλασσινών ειδών. Καλλιεργούμενα θαλάσσια 
είδη. Εξέλιξη της παραγωγής στην Ελλάδα και ΕΕ. Υφιστάμενη κατάσταση. 
Παραγωγή σε φυσικές υδατοσυλλογές, εκτατική-ημιεντατική καλλιέργεια, πηγές φυσικού 
γόνου. 
Διαδικασία Παραγωγής στο Εκκολαπτήριο. Διαχείριση Γεννητόρων, Τεχνητή 
αναπαραγωγή, Επώαση και Εκκόλαψη  αβγών, Νυμφική καλλιέργεια. 
Ιχθυογεννητικός σταθμός. Εγκαταστάσεις, Τμήματα, Σχεδιασμός και κατασκευή. 
Ζωντανή τροφή στις Ιχθυοκαλλιέργειες. Μικροφύκη, Τροχόζωα, Artemia. 
Προπάχυνση. Μεταφορά γόνου, εγκαταστάσεις, συνθήκες εκτροφής, ποιότητα νερού, 
πυκνότητα εκτροφής και παροχή νερού, διατροφή, προληπτικές θεραπείες. 
Πάχυνση (κλωβοί & Δεξαμενές). Εγκαταστάσεις, χαρακτηριστικά, εξοπλισμός εκτροφής, 
διαχείριση παραγωγής. 
Τσιπούρα και λαβράκι. Συστηματική κατάταξη. Στοιχεία βιολογίας και ανάπτυξης στο 
θαλάσσιο περιβάλλον. Επιλογή και διατήρηση γεννητόρων. Παραγωγή και διαχείριση 
αυγών. Νυμφικές καλλιέργειες. Προπάχυνση. Εγκαταστάσεις εκκολαπτηρίου, αρχές 
διατήρησης και ελέγχου. Πάχυνση σε ιχθυοκλωβούς, εγκαταστάσεις και διαχείριση. 
Πάχυνση σε δεξαμενές. Οικονομικά στοιχεία της παραγωγής. Επισκέψεις σε μονάδες 
τσιπούρας και λαβρακιού. 
Κεφαλοκαλλιέργεια. Βιολογία και συστηματική των κεφαλοειδών της μεσογείου. Το 
πρόβλημα της διάθεσης του γόνου. Σημερινή κατάσταση παραγωγής του γόνου σε 
ιχθυογεννητικούς σταθμούς. Συλλογή του γόνου από τις ακτές. Αναγνώριση του γόνου. 
Τεχνικές συλλογής και εποχιακή αφθονία. Η προσαρμογή του γόνου στην επιθυμητή 
αλατότητα. Προανάπτυξη του γόνου σε δεξαμενές. Ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης. 
Διατροφή. Διαλογή. Υπολογισμοί επί της ιχθυοπυκνότητας. Υπολογισμοί επί της αύξησης. 
Επιβίωση. Οικονομικά στοιχεία της παραγωγής. Επισκέψεις σε μονάδες 
κεφαλοκαλλιέργειας.  
Νέα είδη για τη θαλασσοκαλλιέργεια, πλατύψαρων, μυτάκι, φαγγρί, ιαπωνική τσιπούρα 
κ.ά.  
 
 
 
Τίτλος Μαθήματος  ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΣΤΡΑΚΩΝ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+1ΑΠ+2Ε 

Διδακτικές Μονάδες 5 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 5o Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 

Προαπαιτούμενα - 
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Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Οι δυνατότητες εκτροφής υδρόβιων οργανισμών εκτός των ψαριών, είναι και πολλών 
ειδών οστράκων. Κυρίαρχη θέση στην καλλιέργεια Οστράκων στην Ελλάδα κατέχει το 
μύδι. Η γνωριμία της εκτροφής αυτής, οι συνθήκες που την ευνοούν ή την επηρεάζουν, η 
επίδρασή της στο περιβάλλον, η διαχείρισή της και η ποιοτική παραγωγή προϊόντος, 
αποτελούν το βασικό στόχο του μαθήματος. Παράλληλα, η γνώση επεκτείνεται στην 
υφιστάμενη παγκόσμια πρακτική, στις δυνατότητες και τις μελλοντικές τάσεις και 
προοπτικές για διάφορα άλλα είδη οστράκων που καθιστούν την καλλιέργειά τους 
ενδιαφέρουσα εξελισσόμενη ενασχόληση.   
 
Περιγραφή του Μαθήματος  
Η οστρακοκαλλιέργεια στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο: Ιστορικά στοιχεία, σημερινή 
κατάσταση, τάσεις και εξελίξεις της οστρακοκαλλιέργειας. 
Σύντομη ιστορία της εκτροφής οστράκων, Παραγωγή οστράκων, Η αξία των οστράκων, 
Επιλογή είδους για καλλιέργεια, Προέλευση καλλιεργούμενων ειδών, Τα καλλιεργούμενα 
είδη, Χαρακτηριστικά εκτροφής. Εξασφάλιση γόνου, Εκκολαπτήριο Σκοπιμότητα & Ίδρυση 
εγκατάστασής του, Επιλογή των ειδών καλλιέργειας, Κανόνες λειτουργίας εκκολαπτηρίου,  
Διαδικασία συλλογής και παραγωγής γόνου. Προετοιμασία γενητόρων, Βιολογικά στοιχεία 
Αναπαραγωγής Εφαρμογή παραγωγής γόνου. Καλλιέργεια νυμφών, Χειρισμός γόνου, 
Τροφικές απαιτήσεις. Εγκαταστάσεις εκτροφής Οστράκων. Συστήματα καλλιέργειας. 
Πασσαλωτές εγκαταστάσεις, Πλωτές εγκαταστάσεις, Χωροθέτηση των μονάδων και 
αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον. Διαδικασία πάχυνσης. Περιοχή και θέση 
εγκατάστασης, Κατασκευή, εγκατάσταση της μονάδας και προμήθεια εξοπλισμού, Είδος 
καλλιέργειας Μύδι (Mytilus galloprovincialis), Στρείδι (Ostrea edulis & Crassostrea gigas). 
Βιολογικά στοιχεία του εκτρεφόμενου είδους. Συστηματική κατάταξη, Γεωγραφική 
κατανομή, Περιγραφή, Διατροφή, Αναπαραγωγή, Νυμφικά στάδια, Ανάπτυξη-Αύξηση.  Η 
Καλλιέργεια,  Εχθροί & Ασθένειες Διαχειριστικές χρήσιμες ενέργειες. Καλλιέργεια και 
εμπορία άλλων ειδών οστράκων. Μαργαριτάρια. Δημιουργία καλλιεργημένου 
μαργαριταριού, Σύνθεση μαργαριταριού, Μαργαριτοφόρα όστρακα. 
 
 
 
Τίτλος Μαθήματος  ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+2Ε 

Διδακτικές Μονάδες 5 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 5o Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος ΕΥ 

Προαπαιτούμενα - 
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Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Η εξοικείωση των σπουδαστών με τη φυσιολογία της διατροφής των οργανισμών και η 
εκπαίδευση τους στην τεχνογνωσία και στη διαχείριση της διατροφής των εκτρεφόμενων 
πληθυσμών. 
 
Περιγραφή του μαθήματος 
Ομάδες θρεπτικών συστατικών (πρωτεϊνες, λιπίδια, υδατάνθρακες, βιταμίνες, 
ιχνοστοιχεία). Μέθοδοι ανάλυσης ων τροφών.  Φυσιολογία της πέψης και πεπτικότητα των 
θρεπτικών. Παραγωγή ενέργειας σε κυτταρικό επίπεδο (Καταβολισμός αμινοξέων, λιπών 
και υδατανθράκων, Κύκλος του Krebs, Αναπνευστική αλυσίδα).  Βιοενεργητική 
(Καταμερισμός ενέργειας, ενεργειακές απαιτήσεις των ψαριών, ισορροπία ενέργειας). 
Συμπεριφορά διατροφής (Παράγοντες που επηρεάζουν την ποσότητα της 
προσλαμβανόμενης τροφής). Παραγωγή και διαχείριση ζωντανών τροφών (καλλιέργεια 
ζωοπλαγκτού και φυτοπλαγκτού, σίτιση των νυμφών).  Πρώτες ύλες και συστατικά των 
ιχθυοτροφών (ύλες φυτικής ή ζωϊκής προέλευσης, καθαρά παρασκευάσματα, πρόσθετα). 
Μέθοδοι παρασκευής ιχθυοτροφών. Διαιτητικές απαιτήσεις των ψαριών-Σχεδιασμός 
σιτηρεσίου. Πρακτική της διατροφής εκτρεφόμενων πληθυσμών (ημερήσιος ρυθμός 
διατροφής, βάρος προσφερόμενης τροφής ανά ημέρα, ανάπτυξη προγράμματος 
διατροφής, προγραμματισμός των αναγκών σε τροφή, αποθηκευτική ικανότητα της 
μονάδας σε τροφές).  Αξιολόγηση προγραμμάτων διατροφής (μετατρεψιμότητα τροφής, 
ρυθμός αύξησης βάρους). Διατροφική Παθολογία. Διαχείριση της διατροφής, ιχθυοτροφές 
και περιβάλλον.  
 
 
 
Τίτλος Μαθήματος  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Τύπος Μαθήματος Θεωρητικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+1ΑΠ 

Διδακτικές Μονάδες 5 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 5o Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος ΕΥ 

Προαπαιτούμενα - 

 
Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Η επαγγελματική ενασχόληση με το υγρό στοιχείο απαιτεί για λόγους ασφάλειας και 
πρόσθετης εξασφάλισης (π.χ. γνώση πεδίου εργασίας, επανάληψη δειγματοληψιών από τη 
σωστή θέση) τα στοιχειώδη για τη ναυτιλία και τον καιρό. 
 
Περιγραφή του Μαθήματος  
Κατηγορίες πλοίων, εσωτερική διαίρεση, ονοματολογία των τμημάτων. Ορολογία και 
ονοματολογία πλοίων. Καταμέτρηση πλοίων. Αλιευτικά και υδατοκαλλιεργητικά σκάφη 
(κατηγορίες, καταμετρήσεις, αλιευτικά εργαλεία, εξοπλισμός). Εφόδια σκαφών 
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(ναυτιλιακά όργανα, σωστικά και πυροσβεστικά μέσα). Χειρισμοί των σκαφών στη 
θάλασσα (μηχανικά προβλήματα, καιρικά προβλήματα). Βιβλία τήρησης στοιχείων 
σκάφους (πλόων, ημερολόγιο, ατέλειας κλπ). Περιορισμοί αλιείας – νομοθεσία. Θέματα 
μετεωρολογίας (καιρικά φαινόμενα, προβλέψεις καιρού, μέτρα προστασίας σκάφους και 
φορτίου, άνεμος, Κλίμακα  Beaurort). Κανονισμοί ναυτιλίας. Ηχητικά συστήματα, φάροι 
και φανοί ναυσιπλοίας. Ναυτικοί χάρτες Πλοηγοί και Πορτολάνες, χάραξη πορείας, 
εκτελούμενοι πλόες. Εύρεση –καθορισμός στίγματος. Χρήση οργάνων (πυξίδες, απόκλιση, 
παρεκτροπή, ραντάρ, βυθόμετρο, ραδιογωνιόμετρο, VHF, GPS, EPIRP). Κανονισμοί 
Ναυτιλίας, ηχητικά σήματα. 
 
 
Τίτλος Μαθήματος  ΕΝΥΔΡΕΙΟΛΟΓΙΑ 

Τύπος Μαθήματος Θεωρητικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+1ΑΠ 

Διδακτικές Μονάδες 5 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 5o Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος ΕΥ 

Προαπαιτούμενα - 

 
Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Το μάθημα της Ενυδρειολογίας παρέχει την απαιτούμενη κατάρτιση τόσο για την 
κατασκευή ερασιτεχνικών ενυδρείων, όσο και για την ενασχόληση των τεχνολόγων σε 
εκθεσιακά ενυδρεία. Επίσης, τους εκπαιδεύει για τη σύλληψη και κράτηση ζωντανών 
οργανισμών σε συνθήκες αιχμαλωσίας. 
 
Περιγραφή του Μαθήματος 
Διαφορά Ενυδρειολογίας - Ενυδρειοφιλίας, Κατασκευές ενυδρείων, Επιλογή υλικών, 
Επιλογή σχήματος, Βασικές αρχές φωτισμού σε ενυδρείο, Αερισμός του ενυδρείου-
Ανταλλαγές αερίων, Συστήματα φιλτραρίσματος του νερού του ενυδρείου, Συστήματα 
ελέγχου θερμοκρασίας στο ενυδρείο, Έλεγχος ποιότητας νερού στο ενυδρείο, Βασικές 
αρχές φυσικοχημείας του νερού του ενυδρείου, Σύλληψη και μεταφορά οργανισμών με 
σκοπό την κράτηση σε ενυδρείο, Διεθνείς συνθήκες για την αιχμαλωσία και μεταφορά 
ειδών, Αναπαράσταση φυσικού οικοσυστήματος, Τυπικά μεσογειακά οικοσυστήματα, 
Γενικές αρχές παθολογίας υδρόβιων οργανισμών σε ενυδρεία, Αντιμετώπιση ασθενειών σε 
ενυδρείο, Αρχές λειτουργίας εκθεσιακών ενυδρείων, Εφαρμογές της Ενυδρειολογίας. 
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Τίτλος Μαθήματος  ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+2Ε 

Διδακτικές Μονάδες 5 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 5o Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 

Προαπαιτούμενα ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ & ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
 
Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της δομής, των χημικών ιδιοτήτων, της σύνθεσης, 
των τρόπων απομόνωσης και ταυτοποίησης υδάτινων φυσικών προιόντων που 
προέρχονται απο υδάτινα φυτά, μικρόβια, φύκη, ασπόνδυλους οργανισμούς, όστρακα και 
ψάρια. Η μελέτη των βιονεργών μεταβολιτών τους και οι βιοχημικές αλλαγές των παίζουν 
σημαντικό οικολογικό ρόλο στο πως οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν το υδάτινο περιβάλλον 
τους. Οι βιοτεχνολογικες εφαρμογές των υδάτινων φυσικών προιόντων. Υδάτινα 
φαρμακευτικά προιόντα και τρόποι αξιοποίησης των. 

 
Περιγραφή του Μαθήματος  
Φυσικά προϊόντα, χημική δομή, ιδιότητες των απο το υδάτινο περιβάλλον όπως αμινοξέα, 
βιταμίνες, καροτενοειδή, νουκλεοτιδια, στεροειδή, αζωτούχες ετεροκυκλικές ενώσεις, 
φλαβονοειδή, λιπίδια, βρωμιομένες φαινόλες, καινικά οξέα, τερπενοειδή, ισοπρενοειδή, 
αλκαλοειδή, προσταγλανδίνες, κινόνες, χρώματα και αυξητικές ορμόνες. Βιοενεργοί 
μεταβολίτες των απο θαλάσια φύκη. Απομόνωση και μέθοδοι χαρακτηρισμού υδάτινων 
φυσικών προιόντων. Χημική σύνθεση υδάτινων φυσικών προιόντων. Βιοχημικές αλλαγές 
αλιευμάτων postmortem. Εξάντληση του ΑTP και συνέπειες, ενζυμικές δράσεις, λιπόλυση, 
πρωτεόλυση, αντιδράσεις αμινοξέων και μεταβολισμός της τριμεθυλαμίνης. Επίδραση 
ενδογενών και εξωγενών παραγόντων στις βιοχημικές αλλαγές και πώς αυτές επηρεάζουν 
την ποιότητα του αλιεύματος. Λίπος: περιεκτικότητα και επίδραση διατροφής στη σύνθεση 
του λίπους, κατηγοριοποίηση λίπους και φυσικοχημικές ιδιότητες των λιπαρών οξέων: 
οξείδωση, επίδραση θερμοκρασίας, ιονίζουσας ακτινοβολίας και ο ρόλος τους στις 
οργανοληπτικές ιδιότητες των αλιευμάτων. Πρωτεΐνες: φυσικοχημικές και λειτουργικές 
ιδιότητες πρωτεϊνών, επίδραση και αλλαγές στις ιδιότητες αυτές από διάφορους 
παράγοντες κατά την επεξεργασία και διαχείριση των αλιευμάτων. Ένζυμα, η φύση των 
ενζύμων, ο ρόλος τους στην ποιότητα των αλιευμάτων και παράγοντες που επηρεάζουν τη 
δράση τους.Υδατάνθρακες, η φύση τους και γλυκογέννεση. Βιοτεχνολογία υδάτινων 
φυσικών προϊόντων: σύντομη εισαγωγή στη βιοτεχνολογία υδάτινων προϊόντων και η 
σπουδαιότητά της. Συγκεκριμένα παραδείγματα. Υδάτινοι οργανισμοί ως πηγές bio-active 
(βιο-λειτουργικών) ουσιών με εφαρμογές στη διατροφή, ιατρική, nutraceuticals κτλ. Το 
υδροδιαλυτό μέρος των διαφόρων θαλάσσιων οργανισμών (press juice), φύκη, 
φυτοπλαγκτόν, βακτήρια, ψάρια, οστρακοειδή και κοράλλια. Χρήσιμες ουσίες που 
περιέχουν, τεχνολογίες αξιοποίησής τους, εφαρμογές στα τρόφιμα και τη βιομηχανία. 
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Σύγχρονες τάσεις και προβλήματα. Υδάτινα φαρμακευτικά προιόντα, αντικαρκινικά, 
αντιμοκροβιακά, και αντιβιοτικά. Υδάτινες τοξίνες. Κλωνοποίηση γονιδίων στα ψάρια 
(transgenic fish). Σε ποια είδη εφαρμόζεται, βιομηχανική παραγωγή, κίνδυνοι στη υγεία 
των καταναλωτών και του περιβάλλοντος και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πειραματικές 
ασκήσεις. 
 
 

Τίτλος Μαθήματος  ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+2Ε 

Διδακτικές Μονάδες 5 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 5ο Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος EY 

Προαπαιτούμενα - 

 
Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Οι σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης στοιχείων του περιβάλλοντος και φυσικά των οργανισμών 
ή μερών  (τμημάτων) τους, απαιτούν τη χρήση οργάνων υψηλής τεχνολογίας. Το 
περιεχόμενο της Ενόργανης Ανάλυσης αποβλέπει στην ενημέρωση και εξοικείωση των 
φοιτητών με τις μεθόδους που διαπραγματεύεται για την ετοιμότητά τους ακόμη και στα 
απαιτητικά επαγγελματικά εργαστήρια. 
 
Περιγραφή του Μαθήματος 
Εισαγωγή στην ενόργανη χημική ανάλυση, Αρχές λειτουργίας οργάνων μέτρησης,  Βασικά 
ηλεκτρονικά, Φασματοφωτομετρία ορατού–υπεριώδους, Οπτικές μέθοδοι, Πολωσιμετρία και  
διαθλασιμέτρία, Φασματοφωτομετρία φθορισμού, Νεφελομετρία, Φασματοφωτομετρία 
υπερύθρου, Φασματοφωτομετρία Raman, Φασματοσκοπία NMR, Φασματοσκοπία μάζας, 
Χρωματογραφικές τεχνικές, Υγρή χρωματογραφία υψηλής αποδοτικότητας (HPLC), Ιοντική 
χρωματογραφία, Αέριος xρωματογραφία, Συνδυασμένες τεχνικές φασματοσκοπίας μάζας με 
υγρή χρωματογραφία (LC-MS), αέριο χρωματογραφία (GC-MS) και επαγωγικά συζευγμένο 
πλάσμα (ICP-MS), Tεχνικές Ηλεκτροφόρησης, Αυτόματη ανάλυση με έγχυση δείγματος σε 
συνεχή ροή, Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης με ατομοποιητές φλόγα (AAFS), 
φούρνος θερμαινόμενου γραφίτη (AAGFS), γεννήτρια υδριδίων και ψυχρού ατμού. 
Φασματοσκοπία ατομικής εκπομπής με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα. (ΙCP) Ανοσοχημικές 
μέθοδοι ανάλυσης, Ηλεκτροχημικές μέθοδοι ανάλυσης, Περίθλαση ακτίνων Χ, Φθορισμός & 
Διάθλαση ακτίνων Χ, Φωτοηλεκτρονική φασματοσκοπία ακτίνων Χ, Τεχνικές προετοιμασίας 
δειγμάτων, Στερεά εκχύλιση, Εκχύλιση με υπερκρίσιμα υγρά. Πειραματικές ασκήσεις. 
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6ο Εξάμηνο Σπουδών 

 
Τίτλος Μαθήματος  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+3Ε+1ΑΠ 
Διδακτικές Μονάδες 7 
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 6ο Εξάμηνο 
Επίπεδο Μαθήματος Υ 
Προαπαιτούμενα - 
 
Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Η τεχνολογία και ο έλεγχος ποιότητας αλιευμάτων παρέχει στους μία ολοκληρωμένη 
γνώση σχετικά με τις πρώτες ύλες μεταποίησης αλιευμάτων. Παράλληλα, δίνει την 
απαιτούμενη τεχνογνωσία επάνω σε θέματα τεχνικών μεταποίησης αλιευμάτων, 
παρέχοντας επίσης και τις βασικές γνώσεις επάνω σε θέματα ελέγχου ποιότητας των 
συγκεκριμένων προϊόντων. 
 
Περιγραφή του μαθήματος 
Ορισμός Ποιοτικού ελέγχου, Συστήματα διασφάλισης ποιότητας αλιευμάτων, Γενικά 
χαρακτηριστικά φυσιολογίας μυϊκού ιστού αλιευμάτων, Χημική σύσταση της σάρκας των 
αλιευμάτων, Σύνθεση βιομορίων στα αλιεύματα, Αζωτούχες ενώσεις-Πρωτεΐνες, Λίπη, 
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και ανθρώπινη διατροφή, Υδατάνθρακες, Βιταμίνες, 
Μεταλλικά στοιχεία, Ενεργειακό περιεχόμενο, Φυσικές χρωστικές αλιευμάτων, Χρώση 
αλιευμάτων, Εποχικές μεταβολές της χημικής σύστασης της σάρκας των αλιευμάτων (π.χ. 
περίοδος ωοτοκίας, αποστέρησης τροφής), Χημική σύσταση και δομαισθησία των 
αλιευμάτων, Γλυκόλυση, Νεκρική ακαμψία, Μη αναστρέψιμη διάσπαση των 
νουκλεοτιδίων, Πρωτεόλυση, Επίδραση των αυτολυτικών φαινομένων στη γεύση και τη 
δομαισθησία των νωπών ψαριών μετά την έψηση, Οξείδωση και Υδρόλυση των λιπιδίων, 
Μικροβιακή ανάπτυξη, Τροφικές δηλητηριάσεις, Δείκτες αξιολόγησης ψαριών, Εξετάσεις 
αλιευμάτων με τις αισθήσεις, Χρήση δεικτών χρόνου-θερμοκρασίας, φασματοσκοπία 
υπέρυθρης ακτινοβολίας, μέτρηση δομαισθησίας-συνεκτικότητας της σάρκας, Βιοχημικές 
αναλύσεις και προσδιορισμός χημικών ενώσεων-δεικτών στη σάρκα, Συντήρηση 
αλιευμάτων με ψύξη και κατάψυξη, Τεχνολογία αλάτισης-αποξήρανσης-κάπνισης, 
Κονσερβοποίηση αλιευμάτων, Αξιοποίηση αλιευμάτων μικρής εμπορικής αξίας και 
κατανάλωση. Υποπροιόντα αλιευμάτων (αβγοτάραχα, ιχθυάλευρα, ηπατέλαια, χαβιάρι, 
ταραμάς, μπρίκ, σουρίμι κλπ). Έλεγχος ποιοτικής αξιολόγησης μεταποιημένων αλιευμάτων. 
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Τίτλος Μαθήματος  ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΚΩΝ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+1Ε+2ΑΠ 

Διδακτικές Μονάδες 6 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 6ο Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 

Προαπαιτούμενα ΥΔΡΟΒΙΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 
Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βιοτεχνολογικές διεργασίες (φυσικές και 
χημικές) που εφαρμόζονται σήμερα στα συστήματα καλλιέργειας φυκών με στόχο την 
παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων και βιοκαυσίμων. 
 

Περιγραφή του Μαθήματος  
Βασικές αρχές καλλιέργειας φυκών: απομόνωση φυκών, τρόποι καλλιέργειας (καλλιέργεια 
ασυνεχούς, ημισυνεχούς, συνεχούς λειτουργίας, καλλιέργεια καθηλωμένων κυττάρων). 
Μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια φυκών: ανοδική διαβάθμιση καλλιέργειας – από το 
εργαστήριο σε μεγάλης κλίμακα καλλιέργεια . Ανοιχτά συστήματα, κλειστά συστήματα -
Φωτοβιοαντιδραστήρες. Κριτήρια σχεδιασμού συστημάτων καλλιεργειών,  ισοζύγια μάζας 
και ενέργειας.  
Θρεπτικά μέσα. Παραγωγικότητα καλλιεργειών. 
Μέθοδοι ανάκτησης βιοτεχνολογικών προϊόντων - Κάθετη επεξεργασία. Συγκομιδή 
(κροκίδωση, φυγοκέντρηση, φιλτράρισμα). Αφυδάτωση (θερμοκρασία, λυοφίλιση, spray-
drying). Αποδέσμευση ενδοκυτταρικών προϊόντων (λύση κυττάρων, ομογενοποίηση).  
Απομόνωση προϊόντος. Κόστος παραγωγής. 
Βιοτεχνολογικές εφαρμογές φυκών - τρέχουσα παγκόσμια κατάσταση και μελλοντικές 
τάσεις. Φύκη στις υδατοκαλλιέργειες, στην διατροφή οικόσιτων ζώων και ανθρώπων. 
Παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων (πρωτεΐνες, αντιβιοτικά, ορμόνες, κτλ). Παραγωγή 
βιοκαυσίμων (π.χ. παραγωγή μεθανίου, υδρογόνου). Βιολογικά λιπάσματα.  
 
 
 
Τίτλος Μαθήματος  XHMEIA ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
Τύπος Μαθήματος Θεωρητικό 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+1ΑΠ 
Διδακτικές Μονάδες 5 
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 6ο Εξάμηνο 
Επίπεδο Μαθήματος ΕΥ 
Προαπαιτούμενα - 
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Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της χημείας και διατροφικής αξίας των υδρόβιων 
οργανισμών. Χημική σύσταση των υδάτινων ειδών. Ενεργειακή αξία των υδρόβιων 
οργανισμών στην δίαιτα του ανθρώπου. Επίδραση στην δίαιτα και υγεία του ανθρώπου. 

 
Περιγραφή του Μαθήματος  
Εισαγωγή στην χημεια και διατροφή των υδάτινων ειδών. Σύσταση και διαιτητική αξία 
των. 
Λιπαρά οξέα: Ωμέγα-3 (docosahexaenoic acid-DHA, eicosopantanoic acid-EPA) και Ωμέγα-6. 
Πολυακόρεστα (PUFA), μονοακόρεστα (MUFA) και κορεσμένα (SFA) λιπαρά οξέα. Χημική 
σύσταση των στα υδάτινα είδη. Βασική χημεία και μεταβολισμός των λιπαρών οξέων. 
Επίδραση των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων στην μείωση της χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων 
στον ανθρώπινο οργανισμό. Ιδιότητες των λιπαρών οξέων και η επίδραση των στα 
καρδιοαγγειακά προβλήματα υγείας, στο διαβήτη, στα νευρολογικά προβλήματα, π.χ. 
νόσος του Αλτζχάιμερ και αντιφλεγμονώδη  δράση των ουσιών αυτών.  
Λινολεϊκό οξύ (conjugated linoleic acid, CLA): χημεία και διατροφική αξία του λινολεϊκού 
οξέος. Υδάτινα προϊόντα πλούσια σε λινολεϊκό οξύ. 
Χημική σύσταση λιπιδίων και υδατανθράκων στα υδάτινα είδη. 
Αμινοξέα και πρωτεΐνες στα υδάτινα ειδη: δομή της μυϊκής μάζας των ψαριών, μυοσίνη, 
ακτινίνη, τροπομυοσίνη, τροπονίνη (myosin, actin, tropomyosin, troponin), συνδετικός 
ιστός, κολλαγόνο. Διατροφική ποιότητα των αμινοξέων και των πρωτεϊνών από το υδάτινο 
περιβάλλον και σύγκρισή τους με άλλες ζωικές πρωτεΐνες. 
Υδρόβιοι οργανισμοί πλούσιοι σε βιταμίνες και καροτενοειδή. 
Οστρακοειδή και η περιεκτικότητα τους σε βιταμίνες, ασβέστιο, ιώδιο, φθόριο και 
ψευδάργυρο. 
Χημική σύσταση και κατανομή λιπαρών οξέων, υδατανθράκων, στερολών, υδατανθράκων, 
καρετονεοειδών, ορμονών, χρωμάτων, βιταμινών, ιχνοστοιχείων και άλλων ουσιών στα 
διάφορα υδάτινα είδη. 
Θερμιδομετρική/Ενεργειακή/Διαιτητική αξία των υδρόβιων οργανισμών. 
Ιχνοστοιχεία υδάτινων ειδών και η διατροφική τους αξία στον άνθρωπο. 
Υδάτινα φυσικά προϊόντα πλούσια σε καροτένια, ιώδιο, φθόριο, σίδηρος, ασβέστιο, 
μαγνήσιο, ψευδάργυρος, υδράργυρος και άλλα ιχνοστοιχεία. Σπουδαιότητα και διαιτητική 
αξία των στον άνθρωπο. 
Διατροφική αξία και η επίδραση στην υγεία των καταναλωτών 
 
 
 
Τίτλος Μαθήματος  ΥΔΑΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+1ΑΠ +2Ε 

Διδακτικές Μονάδες 6 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 6ο  Εξάμηνο 
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Επίπεδο Μαθήματος Υ 

Προαπαιτούμενα - 

 
Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Η περιγραφή των κυριότερων κατηγοριών ρύπων που καταλήγουν στους υδατικούς 
αποδέκτες, της  συμπεριφοράς των ρύπων αυτών στο υδατικό περιβάλλον και των 
βιοχημικών και οικολογικών επιπτώσεων τους στους οργανισμούς. 
 
Περιγραφή του Μαθήματος  
Αρχές υδατικής χημείας, διεργασίες στα υδατικά συστήματα, η ισορροπία του CO2, 
οξειδοαναγωγικές ισορροπίες, οριζόντια και κατακόρυφη ροή συστατικών των υδατικών 
συστημάτων, βιολογική και χημική ρύθμιση της σύστασης των φυσικών νερών. Πηγές 
ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων, παράμετροι που επηρεάζουν  τη συγκέντρωση των 
ρύπων στο υδάτινο περιβάλλον, κατηγορίες ρύπων και οι επιπτώσεις τους στους 
οργανισμούς και το αβιοτικό περιβάλλον. Ρύπανση εσωτερικών υδάτων: ευτροφισμός, 
ανοξία, παθογόνοι μικροοργανισμοί, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, θερμική ρύπανση, 
απορρυπαντικά. Ρύπανση θαλασσών: αστικά λύματα, χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες, 
υδρογονάνθρακες πετρελαίου, πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB’s), πολυκυκλικοί 
αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH), βαρέα μέταλλα, ρύπανση από ραδιενέργεια. 
Επεξεργασία λυμάτων: καθίζηση, βιολογική και χημική επεξεργασία, διάθεση ιλύος. 
Υδατοκαλλιέργειες και ρύπανση. Βιοτοξίνες. Βιοχημικοί μηχανισμοί αντίδρασης στις 
τοξικές επιπτώσεις των χημικών ουσιών, επιπτώσεις στον μεταβολισμό,  βιοσυσσώρευση, 
σύνθεση μεταλλοπρωτεϊνών. Επιπτώσεις σε επίπεδο οικοσυστήματος. Μέθοδοι 
παρακολούθησης της ρύπανσης και εκτίμησης των οικολογικών επιπτώσεων.  Δείκτες 
ζωνών ρύπανσης. 
΄Ελεγχοι της τοξικότητας στην αναπαραγωγή και εκτροφή των οργανισμών. Βιολογικά 
συστήματα ελέγχου της τοξικότητας στο πεδίο και στο εργαστήριο. Πρόβλεψη τοξικών 
επιπτώσεων. Περιβαλλοντική νομοθεσία για τις επικίνδυνες και τοξικές ουσίες. Επίδραση 
στον άνθρωπο ως κορυφαίο χρήστη και καταναλωτή. 
 
 
 
Τίτλος Μαθήματος  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+1AΠ +2Ε 

Διδακτικές Μονάδες 6 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 6ο Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 

Προαπαιτούμενα - 
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Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Το μάθημα «Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων»,  σκοπό έχει να εισάγει τους φοιτητές 
του Τμήματος  στην αειφόρο / βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων οικοσυστημάτων, με 
βασικούς στόχους τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την ορθολογική διαχείριση των 
ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, την υποστήριξη της ανάπτυξης των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων συμβατές με τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, με 
έμφαση στις δραστηριότητες που άπτονται στο αντικείμενο των σπουδών του τμήματος 
ΤΑΥ. 
  
Περιγραφή του Μαθήματος  
1. Τύποι φυσικών οικοσυστημάτων. Ταξινόμηση οικοσυστημάτων. Δομή και λειτουργίες 
υδάτινων οικοσυστημάτων. Χαρακτηριστικά υδάτινων οικοσυστημάτων: χλωρίδα, πανίδα, 
υδρολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά. 
2. Τα υδάτινα οικοσυστήματα της Ελλάδας: Η βιοποικιλότητα των ελληνικών υδάτινων 
οικοσυστημάτων. Τύποι ελληνικών υδάτινων οικοσυστημάτων. Φυσικά χαρακτηριστικά, 
χλωρίδα και πανίδα των ελληνικών υδάτινων οικοσυστημάτων.  
3. Παγκόσμια κλιματική αλλαγή και επίδραση στα υδάτινα οικοσυστήματα. 
4.Περιβαλλοντικά προβλήματα υποβάθμισης και ρύπανσης υδάτινων πόρων, καταστροφή 
ενδιαιτημάτων: ανθρωπογενείς επιδράσεις, φυσικά φαινόμενα. Η έννοια της 
αποκατάστασης των λειτουργεί των οικοσυστημάτων. 
4. Πολιτικές και εργαλεία διαχείρισης σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.  
Πολιτικές και νόμοι που σχετίζονται με την προστασία και διαχείριση των υδάτινων 
οικοσυστημάτων 
Η οδηγία 2000/ 60 για τα νερά: νέα κατεύθυνση στη διαχείριση των υδάτινων 
οικοσυστημάτων (εσωτερικών και θαλάσσιων, επιφανειακών και υπόγειων). Η εφαρμογή 
της στην Ελλάδα. Εκτίμηση Οικολογικής κατάστασης υδάτων. Η Παρακολούθηση υδάτινων 
οικοσυστημάτων. Τύποι παρακολούθησης, Βιολογικοί Δείκτες, Μοντέλα εκτίμησης 
ποιότητας νερών - οικολογικής κατάστασης. 
5. Διαχείριση υδάτινων οικοσυστημάτων: Βασικές αρχές βιώσιμης διαχείρισης (Ατζέντα 21, 
διεθνείς συμβάσεις κ.α.). 
Υπηρεσίες και σχήματα διαχείρισης στην Ελλάδα. Υπηρεσίες διαχείρισης περιφερειών, 
Φορείς διαχείρισης υγροτόπων και προστατευόμενων περιοχών.  
Εργαλεία Διαχείρισης. Μητρώο προστατευόμενων Περιοχών.  
Διαδικασίες Εκτίμησης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα και 
δραστηριότητες σε προστατευόμενα υδάτινα οικοσυστήματα και μη.  
Το παράδειγμα της υδατοκαλλιέργειας: αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον 
Οι συμμετοχικές διαδικασίες στη διαχείριση των υδάτων. Έλεγχος και αξιολόγηση της 
διαχείρισης. Βάσεις δεδομένων για τα υδάτινα οικοσυστήματα.  
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Τίτλος Μαθήματος  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΥΔΡΟΒΙΑ ΕΙΔΗ 

Τύπος Μαθήματος Θεωρητικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+1ΑΠ 

Διδακτικές Μονάδες 5 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 6ο Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος ΕΥ 

Προαπαιτούμενα - 

 
 
Στόχος / Σκοπός μαθήματος 
Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να ευαισθητοποιήσει τους τεχνολόγους σε 
θέματα προστασίας των ειδών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον από την υπεραλίευση, τη χρήση αλιευτικών εργαλείων και την εγκατάσταση 
μονάδων. Επίσης, δίνει μία εικόνα για τις διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες σχετικά με τη 
σύλληψη και τη διακίνηση οργανισμών. 
 
Περιγραφή του μαθήματος 
Οικονομικό ενδιαφέρον για την προστασία των ειδών, Επιστημονικό ενδιαφέρον για την 
προστασία των ειδών, Πολιτιστικό ενδιαφέρον για την προστασία των ειδών, Αφανισμένα-
Εξαφανισμένα είδη, Βαθμίδες προστασίας οικοσυστημάτων, Βαθμίδες προστασίας 
οργανισμών, Βασικές αρχές οικολογίας, Υπεραλίευση, Φαλαινοθηρία, Ανθρωπογενείς 
επιπτώσεις σε προστατευόμενες περιοχές, Επιστημονικές βάσεις για την προστασία των 
ειδών, Εφαρμοσμένη οικολογία, Εφαρμογή μέτρων προστασίας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, Προστατευόμενοι θαλάσσιοι φυτικοί οργανισμοί, Caretta caretta, 
Monachus Monachus, Διεθνείς νομοθεσία για την προστασία των ειδών, Κανόνες θήρευσης, 
αιχμαλωσίας και διακίνησης οργανισμών με βάση τη διεθνή νομοθεσία, Εισαγόμενα είδη, 
Επεκτατικά εισαγόμενα είδη. 
 
 
 
7ο Εξάμηνο Σπουδών 

 
Τίτλος Μαθήματος  ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΣΤΡΑΚΩΝ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+3Ε 

Διδακτικές Μονάδες 5 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 7o Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 
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Προαπαιτούμενα - 

 
Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Μια πηγή τροφής υψηλής αξίας (πρωτεΐνες, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία) και οικονομίας 
είναι τα φυσικά αποθέματα οστράκων. Καλή γνώση της βιολογίας τους και προσεκτική 
διαχείριση με την κατάλληλη παρακολούθηση, θα διασφαλίζουν μόνιμο εμπορικό 
ενδιαφέρον σύμφωνα και με τις επιταγές της αειφορικής ανάπτυξης. 
 

Περιγραφή του Μαθήματος  
Αλιευόμενα είδη οστράκων. Μορφολογία Γαστερόποδου & Δίθυρου, Ανατομία, 
Γαστερόποδου & Δίθυρου, Όργανα & πρόσληψη τροφής, Συστηματική Κατάταξη, Οι 
κυριότεροι εκπρόσωποι των οστράκων. Οικολογικά στοιχεία. Φυσικές Παράμετροι. Κλίμα   
&  Μετεωρολογικά δεδομένα, Γεωμορφολογία, Υπόστρωμα, Θολότητα, Κυκλοφορία των 
νερών, Πίεση, Ανθρωπογενείς δραστηριότητες, Υφιστάμενη κατάσταση στην Αλιεία & 
Διαχείρηση οστράκων, Ποιότητα νερών. Βιολογικές Παράμετροι. Επιλογή υποστρώματος 
εγκατάστασης, Ανταγωνισμός και θήρευση Αλληλεξαρτήσεις. Συνοδά είδη.. Σχεδιασμός 
Μελέτης & Συλλογή υλικού για διαχείριση Οστράκων. Προσδιορισμός του 
προβλήματος/αντικειμένου της μελέτης. Σκοπός της μελέτης, Επιλογή μεθόδων, Εκπόνηση 
προκαταρκτικής μελέτης, Συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία δεδομένων, Ανάπτυξη μοντέλου 
διαχείρισης, Εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης, Δειγματοληψία  & δείγμα, Ανάλυση 
δείγματος. Δυναμική Πληθυσμού. Πυκνότητα, Χωροδιάταξη & Χωροκατανομή. Συχνότητα 
κατανομής μεγεθών/ηλικιών. Αναπαραγωγή & Γονιμότητα. Ηλικία πρώτης αναπαραγωγής, 
Αναλογία φύλων, Στάδια γεννητικής ωριμότητας, Γονιμότητα. Παράγοντες που 
επηρεάζουν τον αναπαραγωγικό κύκλο. Οντογένεση Γαστερόποδων & Διθύρων. 
Εγκατάσταση & Γόνος. Ηλικία & Αύξηση. Προσδιορισμός ηλικίας, Aύξηση (Απόλυτη, Κατά 
μήκος, Κατά βάρος, Aλλομετρική), Δευτερογενής Παραγωγή. Αλιευτική Διαχείριση στην 
Ελλάδα & Διεθνώς. Περιοχές Αλιείας Οστράκων, Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, Τα 
διαχειριζόμενα ελληνικά είδη οστράκων. Αλιευτικά εργαλεία, Αλιευτική Παραγωγή, Όροι & 
Αρχές αλιευτικής διαχείρισης, Ενέργειες. 
 
 
  
Τίτλος Μαθήματος  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+1ΑΠ+1Ε 

Διδακτικές Μονάδες 6 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 7o Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 

Προαπαιτούμενα - 
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Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με το περιβάλλον των μονάδων-επιχειρήσεων 
υδατοκαλλιέργειας  (εσωτερικό και εξωτερικό) και να εκπαιδευτούν στο σχεδιασμό, τη 
δημιουργία, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της λειτουργίας των μονάδων 
εκτροφής, ώστε ως μελλοντικά στελέχη να μπορούν να συμβάλλουν στις ανάγκες 
διαχείρισης των μονάδων και στην περαιτέρω ανάπτυξη του Τομέα.  
 

Περιγραφή του Μαθήματος 
Σχεδιασμός και κατασκευή χερσαίων και πλωτών συστημάτων εκτροφής (προέλευση και 
παροχή νερού, συστήματα καθαρισμού νερού, μηχανολογικός εξοπλισμός, δίκτυα παροχών 
νερού και αέρα, δεξαμενές, συστήματα παροχής, απορροής και αποχέτευσης, κλειστά 
συστήματα εκτροφής, χωροταξία, σχέδια εγκατάστασης και ανάγνωση σχεδίων, 
κατασκευές), Υλικά κατασκευής, τύποι και μεγέθη κλωβών, περιοχές εγκατάστασης, 
διαχείριση πλωτών συστημάτων εκτροφής, κατασκευές. 
Διαχείριση εκκολαπτηρίου και συστημάτων πάχυνσης. Μέγεθος παραγωγής της μονάδος 
(πληθυσμός, βιομάζα), Προγραμματισμός της παραγωγής των αβγών (ελεγχόμενη 
αναπαραγωγή γεννητόρων και παραγωγή αβγών), προγραμματισμός της παραγωγής 
γόνου (προγραμματισμός σε εφόδια, διαχείριση της παραγωγής ζωντανής τροφής, ειδικά 
ζητήματα και αντιμετώπιση προβλημάτων), προγραμματισμός πάχυνσης (ανάγκες σε 
εφόδια και τροφές, εμπορευσιμότητα του μεγέθους). Δειγματοληψίες, καμπύλες αύξησης, 
αναμενόμενη και πραγματική βιολογική απόδοση της εκτροφής (αξιολόγηση 
προγραμμάτων διατροφής) παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση και την υγιεινή του 
πληθυσμού, συχνά προβλήματα & αντιμετώπισή τους. Προγραμματισμός των πωλήσεων. 
Εξαλίευση, συσκευασία, αποθήκευση και αποστολή. Μεταφορά ζωντανών ιχθύων. 
Βιωσιμότητα επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας (αρχικό πλάνο: βιολογικά, τεχνικά και 
οικονομικά κριτήρια). Νομική μορφή της επιχείρησης. Κόστος επένδυσης, Επιχειρηματικό 
σχέδιο (χρονικός ορίζοντας, ανάλυση επιχείρησης, σχεδιασμός παραγωγής, ανθρώπινοι 
πόροι, διαχειριστικές λειτουργίες). Προϋπολογισμός και χρηματοδοτικό σχέδιο. 
Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός (Λογαριασμοί: ισολογισμός, δήλωση αποτελεσμάτων 
χρήσης, καταστάσεις ταμειακών ροών, Αναλογίες και δείκτες απόδοσης: ρευστότητα, 
κεφάλαιο κίνησης, μόχλευση, απόδοση ιδίων κεφαλαίων, απόδοση συνόλου κεφαλαίων). 
Τεχνικά στοιχεία για την έκδοση αδειών λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας. 
 
 
 
Τίτλος Μαθήματος  ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ 
Τύπος Μαθήματος Μικτό 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+2Ε+1ΑΠ 
Διδακτικές Μονάδες 7 
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 7ο Εξάμηνο 
Επίπεδο Μαθήματος Υ 
Προαπαιτούμενα 1) ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 

2) AΡΧΕΣ ANΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
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Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών γνώσεων χημείας και η ανάπτυξη 
τεχνολογιών που αφορούν την επεξεργασία και καθαρισμό του νερού που χρησιμοποιείται 
σε μονάδες υδατοκαλλιεργειών. Στόχος είναι η απορρύπανση του νερού από αιωρούμενα 
σωματίδια, διαλυμένες οργανικές ουσίες, αέρια, ιόντα και μικροοργανισμούς που μπορούν 
να επηρεάσουν την ομαλή διαβίωση των υδρόβιων οργανισμών και την ανάπτυξή τους ή 
να προκαλέσουν ακόμα και τον θάνατό τους. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι 
εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να επιλέξουν και να εφαρμόσουν ανάλογα με την 
περίπτωση την κατάλληλη τεχνολογία που θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας 
του νερού των υδατοκαλλιεργειών.  

 
Περιγραφή του Μαθήματος  
Κροκίδωση-Συσσωμάτωση, Συστήματα διασποράς στο νερό, Αποσταθεροποίηση 
συστημάτων διασποράς, Κροκιδωτικές χημικές ενώσεις, Σχεδιασμός συστημάτων 
κροκίδωσης συσσωμάτωσης, Χημεία ιζηματοποίησης, Εξάρτηση της διαλυτότητας από 
θερμοκρασία - pH, Επίδραση κοινού - μη κοινού ιόντος στη διαλυτότητα, Επίδραση της 
οξειδωτικής βαθμίδας των στοιχείων στη διαλυτότητα, Στοιχεία ηλεκτροχημείας, 
Απομάκρυνση Fe2+ και Mn2+ (Θεωρία και Διαγράμματα ροής), Απομάκρυνση Ca2+, Mg2+ και 
HCO3- (Θεωρία και Διαγράμματα ροής), Απομάκρυνση SO42-, PO43-, F-, S2-, Απομάκρυνση 
πυριτίου, βαρέων μετάλλων, Μέθοδος Sulfex, Απομάκρυνση φυσικών οργανικών ενώσεων 
με ιζηματοποίηση, Καθίζηση, Θεωρία καθίζησης, Καθίζηση διακεκριμένων σωματιδίων, 
Καθίζηση κροκίδων, Καθίζηση ζώνης, Είδη και σχεδιασμός δεξαμενών καθίζησης, Πάχυνση 
λάσπης, Παράγοντες που επηρεάζουν την καθίζηση, Επίπλευση, Αρχή λειτουργίας, 
Ταχύτητα ανόδου συναθροίσματος στερεού-φυσαλίδων, Είδη επίπλευσης, Επίπλευση με 
διαλυμένο αέρα, Σύγκριση καθίζησης και επίπλευσης, Διήθηση, Χαρακτηριστικά 
σωματιδίων που απομακρύνονται με διήθηση, Διήθηση χώρου, Αργή διήθηση, Ταχεία 
διήθηση, Ανοιχτά φίλτρα, Κλειστά ή φίλτρα πίεσης, Μηχανισμοί συγκράτησης στερεών 
στην διήθηση χώρου, Χαρακτηριστικά διηθητικών μέσων, Ποσότητα αιωρουμένων 
σωματιδίων που συγκρατούνται, Υδραυλική συμπεριφορά, Αντίστροφη πλύση, Διήθηση 
επιφάνειας, Υπερδιήθηση, Μικροδιήθηση, Μακροδιήθηση, Φίλτρα προεπίστρωσης, Φίλτρα 
μικροπλέγματος, Φίλτρα κενού, Σχεδιασμός συστήματος διήθησης επιφάνειας, 
Απομάκρυνση οργανικών ενώσεων από το νερό με προσρόφηση σε ενεργό άνθρακα, 
Παρασκευή και δομή ενεργού άνθρακα, Μηχανισμοί προσρόφησης, Κινητική 
προσρόφησης, Απομάκρυνση του χλωρίου, Θεωρία ισόθερμης προσρόφησης, Μαθηματικός 
- Πειραματικός σχεδιασμός στηλών ενεργού άνθρακα, Εξαρτήματα συστήματος ενεργού 
άνθρακα, Αλλαγή του ενεργού άνθρακα, Απομάκρυνση ιόντων από το νερό με 
Ιονανταλλαγή, Χημική δομή ρητινών ιοντοεναλλαγής, Είδη ρητινών ιοντοεναλλαγής, , 
Κύκλος λειτουργίας στηλών ιοντοεναλλαγής, Φυσικές – Χημικές ιδιότητες ρητινών, 
Συντελεστής εκλεκτικότητας, Παράγοντας διαχωρισμού, Διαρροή, Σχεδιασμός κλινών 
ρητίνης, Εφαρμογές ιοντοεναλλαγής, Αερισμός νερού, Επίδραση διαλυτότητας στην 
απομάκρυνση, Ισορροπία αερίου-νερού, Μεταφορά μάζας, Συστήματα επαφής νερού-αέρα, 
Σχεδιασμός στηλών με πληρωτικό υλικό, Διαχυτήρες αέρα, Ακροφύσια και Δίσκοι 
ψεκασμού, Διαχωρισμός διαλυμένων συστατικών από το νερό με Αντίστροφη όσμωση, 
Δομή και είδη μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης, Μηχανισμοί μεταφοράς, Μαθηματική 
ανάλυση της διεργασίας, Απόδοση συστημάτων αντίστροφης όσμωσης, Υλικά κατασκευής 
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μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης, Έμφραξη και υπολογισμός έμφραξης μεμβρανών 
αντίστροφης όσμωσης, Εφαρμογές της αντίστροφης όσμωσης, Διαχωρισμός διαλυμένων 
συστατικών από το νερό με ηλεκτροφόρηση, Μεμβράνες ηλεκτροδιάλυσης, Απόδοση 
συστημάτων ηλεκτροδιάλυσης, Πόλωση, Μαθηματική ανάλυση της ηλεκτροδιάλυσης, 
Ρύπανση μεμβρανών ηλεκτροδιάλυσης, Χαρακτηριστικά εγκαταστάσεων 
ηλεκτροδιάλυσης, Εφαρμογές της ηλεκτροδιάλυσης, Σύγκριση αντίστροφης όσμωσης και 
ηλεκτροδιάλυσης, Απολύμανση του ύδατος, Μηχανισμοί απολύμανσης, Παράγοντες που 
επηρεάζουν την απόδοση της απολύμανσης, Ανθεκτικότητα μικροοργανισμών στην 
απολύμανση, Μοντέλα κινητικής της απολύμανσης, Ταξινόμηση απολυμαντικών μέσων, Μη 
χημικά μέσα απολύμανσης  Μη οξειδωτικά μέσα απολύμανσης  Οξειδωτικά χημικά μέσα 
απολύμανσης, Απολύμανση κλειστών δικτύων, Επιλογή απολυμαντικού μέσου, Έλεγχος 
και ρύθμιση χημικών μέσων απολύμανσης. 
 
 

Τίτλος Μαθήματος  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 Τύπος Μαθήματος Μικτό 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+2Ε+1ΑΠ 
Διδακτικές Μονάδες 6 
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 7o Εξάμηνο 
Επίπεδο Μαθήματος EΥ 
Προαπαιτούμενα - 

 
 
Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Υγειονομικός έλεγχος αλιευμάτων και συστήματα διασφάλισης ποιότητας των έχει ως 
αντικείμενο την εξασφάλιση της παραγωγής ασφαλών αλιευτικών προϊόντων για τον 
καταναλωτή. Κατανόηση της σημασίας της ποιότητας και της ασφάλειας των αλιευμάτων. 
Μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των νωπών και επεξεργασμένων αλιευμάτων. 
Κατανόηση και εφαρμογή των διαφόρων μεθόδων ελέγχου ποιότητας και των διεθνών 
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην βιομηχανία αλιευμάτων. 
 
Περιγραφή του Μαθήματος  
Είδη αλιευμάτων. Επίδραση της σύστασης των στην υγειονομική κατάστασή τους. 
Φυσιολογικές μεταβολές και αλλοιώσεις των συντηρούμενων αλιευμάτων. Επιθεώρηση 
νωπών αλιευμάτων. Μικρόβια, Παράσιτα, Βαρέα Μέταλλα, Τοξικά Αλιεύματα, Βιοτοξίνες-
τοξικό φυτοπλαγκτό. Μικροβιολογικές και χημικές μέθοδοι προσδιορισμού  στην 
διασφάλιση ποιότητας των μονάδων επεξεργασίας αλιευμάτων, Νομοθεσία και Δημόσια 
Υγεία. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Ποιότητα, έλεγχος, διασφάλιση ποιότητας και 
διαχείριση ποιότητας. Στόχοι ποιοτικού ελέγχου, στάδια ποιοτικού ελέγχου, μέθοδοι 
ποιοτικού ελέγχου, οργάνωση ποιοτικού ελέγχου, ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
αλιευμάτων, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, ποιοτικός έλεγχος της υφής και του 
χρώματος των με αντικειμενικές μεθόδους, συσχέτιση αποτελεσμάτων μεταξύ 
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υποκειμενικών και αντικειμενικών μεθόδων. Ανάλυση κινδύνων-έλεγχος κρίσιμων σημείων 
(HACCP). Εισαγωγή στο σύστημα HACCP, αρχές του συστήματος HACCP, μεθοδολογία 
εφαρμογής του συστήματος HACCP, παραδείγματα εφαρμογής του συστήματος HACCP. 
Ορθή βιομηχανική πρακτική (GMP) παραγωγής και επεξεργασίας αλιευμάτων. Εισαγωγή 
στο σύστημα στο σύστημα GMP, συνιστώμενος διεθνής κώδικας πρακτικής – γενικές αρχές 
υγιεινής των αλιευμάτων του Codex Alimentarius, υγιεινή των νωπών και επεξεργασμένων 
αλιευμάτων σύμφωνα με την οδηγία 93/43/ΕΟΚ. Παραδείγματα εφαρμογής του 
συστήματος GMP. Διασφάλιση ποιότητας κατα ISO 9000.  Oρολογία της διασφάλισης 
ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 και επιθεώρηση συστημάτων σύμφωνα με τα 
πρότυπα 30011. Διαχείριση ολικής ποιότητας (ΤQM). Εισαγωγή στα συστήματα ολικής 
ποιότητας, στατιστικός έλεγχος (SPC), τεχνικές στην διαχείριση ποιότητας και κόστος 
εφαρμογής συστήματος ΤQM. Ορθη εργαστηριακή πρακτική (GLP). Eισαγωγή στο σύστημα 
GLP, παραδείγματα εφαρμογής του συστήματος GLP. 
 
 
Τίτλος Μαθήματος  IΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+1AΠ+2Ε 

Διδακτικές Μονάδες 6 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 7ο Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος Υ 

Προαπαιτούμενα - 

 
Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Ο στόχος του μαθήματος της Ιζηματολογίας είναι να προσφέρει τις απαιτούμενες γνώσεις 
σχετικά με το υπόστρωμα του πυθμένα των θαλασσών, εξηγώντας του τον τρόπο με τον 
οποίο αυτό επηρεάζει την εγκατάσταση των ιχθυοκαλλιεργειών. Επίσης, αναφέρεται στην 
οικολογία του ιζήματος και στον τρόπο που αυτό επηρεάζει τα αλιεύματα. Με το 
συγκεκριμένο μάθημα παρέχονται επίσης οι απαιτούμενες γνώσεις για την εκτίμηση των 
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (π.χ. λιμενικά έργα) στην απόθεση ιζήματος στην 
ακτογραμμή. 
 
Περιγραφή του Μαθήματος  
Γενικά στοιχεία στρωματογραφίας, Παλαιοντολογία, Απόλυτη και σχετική χρονολόγηση 
ιζημάτων και πετρωμάτων, Γενικά στοιχεία κοκκομετρίας, Μέτρηση μεγέθους ιζήματος, 
Μέτρηση σφαιρικότητας ιζήματος, Μέτρηση στρογγυλότητας ιζήματος, Λιθογενή ιζήματα, 
Βιογενή ιζήματα, Υδρογενή ιζήματα, Κοσμογενή ιζήματα, Νηριτικές αποθέσεις, Πελαγικές 
αποθέσεις, Ιζηματογένεση, Διάβρωση και Αποσάθρωση, Τύποι παραλίας, Ανθωπογενείς 
παρεμβάσεις στην παράκτια ζώνη, Ιζηματογένεση σε ποταμούς, Ιζηματογένεση σε λίμνες, 
Ιζηματογένεση σε παγετώνες, Γεωχημεία ιζηματογενών πετρωμάτων, Γενικά στοιχεία 
οικολογίας ιζήματος, Βακτήρια, Μειοπανίδα, Μακροπανίδα, Χλωρίδα, Δομή γήινης σφαίρας, 
Τεκτονικές πλάκες (σχηματισμός - κατηγορίες), Κινήσεις τεκτονικών πλακών, Ενδείξεις της 
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κίνησης των τεκτονικών πλακών, Επιπτώσεις κίνησης τεκτονικών πλακών, Ίζημα και 
οικονομία, Πετρέλαιο, Άμμος και χαλίκια, Άλατα, Φωσφορίτες, Μαγνήσιο και παράγωγα 
μαγνησίου, Κόνδυλοι μαγγανίου. 
 
 
Τίτλος Μαθήματος  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
Τύπος Μαθήματος Μικτό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+1AΠ +2Ε 

Διδακτικές Μονάδες 6 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας 7ο Εξάμηνο 

Επίπεδο Μαθήματος ΕΥ 

Προαπαιτούμενα - 

 
Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος 
Η εκπαίδευση των φοιτητών στις εργαστηριακές τεχνικές και μεθόδους για τον έλεγχο της 
ποιότητας των επιφανειακών νερών, και η εξοικείωση τους με τις μεθόδους 
δειγματοληψίας πεδίου και ανάλυσης και ερμηνείας εργαστηριακών δεδομένων.  
 
Περιγραφή του Μαθήματος  
Ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση της υποβάθμισης των υδάτινων οικοσυστημάτων. 
Ανάλυση της τρέχουσας νομοθεσίας, κανονισμών και οδηγιών της Ε.Ε. για την ποιότητα 
των υδάτων. Συστηματική οργάνωση και λειτουργία των εργαστηριακών μονάδων 
ελέγχου ποιότητας υδάτων. Ορθή εργαστηριακή πρακτική, οργάνωση και διαπίστευση 
εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας. Τεχνικές δειγματοληψίας και συντήρησης 
περιβαλλοντικών  δειγμάτων. Αναλυτικές μέθοδοι ελέγχου ποιότητας επιφανειακών 
νερών.  Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά: Χρώμα, οσμή, θερμοκρασία, διαφάνεια, διαλυμένο 
οξυγόνο, pH, ηλεκτρική αγωγιμότητα, αλατότητα, οξύτητα, αλκαλικότητα, διοξείδιο του 
άνθρακα, σκληρότητα, αιωρούμενα στερεά. Ανόργανα συστατικά: Άζωτο (νιτρώδες, 
νιτρικό, αμμωνιακό, ολικό), φωσφόρος, χλώριο, θειικά ιόντα, ασβέστιο, μέταλλα. Οργανικά 
συστατικά, βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD), χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD), 
ολικός οργανικός άνθρακας (ΤΟC). Μικροβιολογικός έλεγχος υδάτων.  
Σχεδιασμός προγραμμάτων συστηματικής παρακολούθησης της ποιότητας των 
επιφανειακών νερών: Στόχοι, παράμετροι, τεχνικές παρακολούθησης, χρονοδιάγραμμα, 
επεξεργασία αποτελεσμάτων. Χημική και βιολογική παρακολούθηση, πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα. Μέθοδοι επεξεργασίας βάσεων δεδομένων του ελέγχου ποιότητας: 
Μονοδιάστατη και πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση, πολυκριτηριακή ανάλυση 
δεδομένων, οικολογικοί και  βιολογικοί δείκτες. Ολοκληρωμένη ανάλυση χημικών και 
βιολογικών δεδομένων. Θέσπιση κριτηρίων ποιότητας σε υδατικά συστήματα. Βιολογικά 
συστήματα μέτρησης της τοξικότητας και εφαρμογές τους στον έλεγχο ποιότητας των 
επιφανειακών νερών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 
Φωτογραφίες του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 

 

  

Εικόνα 1: Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και 

Υδατοκαλλιεργειών 

Εικόνα 2: Είσοδος του Τμήματος Τεχνολογίας 

Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 

 

  
Εικόνα 3: Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος 

Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 

Εικόνα 4: Αίθουσα Η/Υ του Τμήματος 

Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 
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Εικόνα 5: Εργαστήριο Χημείας του Τμήματος 

Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 

Εικόνα 6: Εργαστήριο Ωκεανογραφίας του 

Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και 

Υδατοκαλλιεργειών 

 

  
Εικόνα 7: Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας και 

Βιοτοξινών του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και 

Υδατοκαλλιεργειών 

Εικόνα 8: Εργαστήριο Ιχθυολογίας του Τμήματος 

Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 
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Εικόνα 9: Εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 
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