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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Η συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων έχοντας υπόψη

• το άρθρο 15 του ν. 34042005 (Α΄260) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν.

• 41862013 (Α΄193)

• το άρθρο 6 παρ. 10 του ν. 42182013 (Α΄268)

• το άρθρο 74 παρ. 3 του ν. 44852017 (Α΄114),

• την υπ’ αριθμ. Φ1192329Β3 (ΦΕΚ 3185τ.Β΄16.12.2013) υπουργική

• απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 92983Ζ1 (ΦΕΚ 1329τ.

Β΄2.7.2015) υπουργική απόφαση

αποφασίζει την διενέργεια εξετάσεων (κατατακτήριες εξετάσεις) για την κατάταξη

αποφοίτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων το

διάστημα 1-20 Δεκεμβρίου 2022.

Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον

δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Υποβολή αιτήσεων

Ορίζεται περίοδος υποβολής αιτήσεων από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην γραμματεία του τμήματος στην διεύθυνση
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Δικαιολογητικά

• Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (για όσους δεν έχουν

ακόμη ορκισθεί)

• Βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το

όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών εάν ο τίτλος

σπουδών έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού

συνυποβάλλεται

• Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Αριθμός εισακτέων από κατάταξη

Ο μέγιστος αριθμός των επιτυχόντων στις κατατακτήριες εξετάσεις που θα εγγραφούν στο

Τμήμα ορίζεται στο 12% επί του αριθμού των εισακτέων μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων,

δηλαδή δεκαεννέα (19) και με βάση την σειρά επιτυχίας που καταρτίζεται σύμφωνα με τα
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κριτήρια της υπ’ αριθμ. Φ1192329Β3 (ΦΕΚ 3185τ.Β΄16.12.2013) υπουργικής

απόφασης.

Τρόπος επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με

κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα.

Κατ΄ εξαίρεση όσοι πληρούν τα κριτήρια της υπ. αριθμ. 92983Ζ1 (ΦΕΚ 1329τ.

Β΄2.7.2015) υπουργικής απόφασης εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους

Εξεταζόμενα μαθήματα

1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Ηλεκτρονική Δομή των Ατόμων, Βασικές Έννοιες Χημικού Δεσμού (ατομικά τροχιακά,

μοριακά τροχιακά). Διαμοριακές Δυνάμεις. Περιοδικό σύστημα. Περιοδικές ιδιότητες των

στοιχείων. Καταστάσεις της ύλης. Ιδιότητες στερεών κατάσταση, υγρών και αεριών (νόμοι

αερίων). Ονοματολογία Ανόργανων ενώσεων. Χημικές αντιδράσεις και στοιχειομετρία.

Υδατικά Διαλύματα. Οξέα, Βάσεις, Άλατα. Ηλεκτρολύτες και Ηλεκτρολυτική διάσταση.

Έννοια του pH. Ιδιότητες ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων. Διαλυτότητα. Χημική ισορροπία.

Χημική κινητική. Οξειδωαναγωγικές Αντιδράσεις

2. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Συστηματική ταξινόμηση - ζώα, φυτά, μικροοργανισμοί, Το προκαρυωτικό, το ζωικό και το

φυτικό κύτταρο - Ομοιότητες και διαφορές, Δομή και λειτουργία των τυπικών φυτικών

κυττάρων, ιστών και οργάνων, Μορφολογία, φυσιολογία και ανατομία των φυτικών ιστών

και οργάνων, Διάκριση των φυτικών ιστών και οργάνων, Αύξηση και ανάπτυξη των φυτικών

ιστών και οργάνων, Ρυθμιστές αύξησης των φυτών, φυσιολογία σχηματισμού επίκτητων

ριζών, αποκοπή φυτικών οργάνων και γήρας, Βασικές αρχές γεωργικής ζωολογίας, Τα

γεωργικά ζώα και οι πιο σημαντικές φυλές τους, Βασικά στοιχεία ανατομίας αγροτικών

ζώων (ιστολογία, οστεολογία, βασικά συστήματα), Βασικά στοιχεία φυσιολογίας

αγροτικών ζώων (μοριακή και κυτταρική βάση της φυσιολογίας, μηχανισμοί

ομοιοστασίας, φυσιολογία βασικών συστημάτων), Μονογαστρικά – μηρυκαστικά

θηλαστικά, Βασικά στοιχεία αναπαραγωγής αγροτικών ζώων.

3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Πίνακες. Ορίζουσες. Γραμμικά συστήματα, γραμμικές απεικονίσεις, χαρακτηριστικά

μεγέθη τελεστών και πινάκων (ιδιοανύσματα, ιδιοτιμές, ιδιοχώροι κ.λπ.). Διαγωνοποίηση

πινάκων, Εισαγωγή στο λογισμό μιας μεταβλητής, Οι έννοιες της απεικόνισης και του

ορίου, Ακολουθίες, σειρές δυναμοσειρές και κριτήρια σύγκλισης, Βασικά θεωρήματα του

διαφορικού λογισμού, Μονοτονία και ακρότατα, Ανάπτυγμα Talor και τοπική προσέγγιση

συνάρτησης, Σειρές Fourier και ολική προσέγγιση συνάρτησης, Συναρτήσεις (σύγκλιση,

συνέχεια, συναρτήσεις φυσικών μεγεθών), Παράγωγοι συναρτήσεων μιας μεταβλητής

(ορισμοί, η έννοια του διαφορικού, παράγωγοι και διαφορικά ανώτερης τάξης, κανόνες

παραγώγισης, θεμελιώδη θεωρήματα του διαφορικού λογισμού, κανόνας DeL’ Hospital,

εφαρμογή των παραγώγων στη μελέτη συναρτήσεων), Αόριστα ολοκληρώματα (ορισμοί και

ιδιότητες, μέθοδος ολοκλήρωσης), Ορισμένα ολοκληρώματα (ορισμοί και ιδιότητες,

αριθμητική ολοκλήρωση, εφαρμογές).
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