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1. Γενικέσ Πληροφορίεσ 

Ρ παρϊν Ρδθγόσ Υπουδϊν αφορά ςτθν ειδικότθτα «Φεχνικόσ Αμπελουργίασ και Ρινολογίασ» τθσ αρχικισ 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ που παρζχεται ςτα Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ (Ι.Ε.Μ.) του Ο. 
4186/2013 «Αναδιάρκρωςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Μ. Αϋ 193/17-9-2013), 
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςε αποφοίτουσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και αποφοίτουσ Υ.Ε.Μ. 

1.1. Ονομαςία Ειδικότητασ 

«Σεχνικόσ Αμπελουργίασ και Οινολογίασ» 

1.2. Ομάδα Προςανατολιςμού 

Θ ειδικότθτα «Φεχνικόσ Αμπελουργίασ και Ρινολογίασ» ανικει ςτον τομζα «Γεωπονίασ» και εντάςςεται ςτθν 
ομάδα προςανατολιςμοφ «Γεωπονίασ, Φεχνολογίασ Φροφίμων και  Διατροφισ». 

1.3. Προώποθέςεισ  εγγραφήσ 

Σροχπόκεςθ εγγραφισ των ενδιαφερομζνων ςτθν ειδικότθτα «Φεχνικόσ Αμπελουργίασ και Ρινολογίασ» είναι 
να είναι κάτοχοι απολυτθρίων τίτλων, δομϊν τθσ μθ υποχρεωτικισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ωσ 
ακολοφκωσ : Γενικό Νφκειο (ΓΕΝ), Φεχνικό Επαγγελματικό Νφκειο (ΦΕΝ), Ενιαίο Σολυκλαδικό Νφκειο (ΕΣΝ), 
Φεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτιριο (ΦΕΕ) Β' Μφκλου ςπουδϊν, Επαγγελματικό Νφκειο (ΕΣΑΝ), 
Επαγγελματικι Υχολι (ΕΣΑΥ), Υχολι Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ (ΥΕΜ). Ρι γενικζσ  προχποκζςεισ εγγραφισ ςτα 
ΙΕΜ ρυκμίηονται ςτθν Χ.Α. 5954  «Μανονιςμόσ Νειτουργίασ Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ (ΙΕΜ) που 
υπάγονται ςτθ Γενικι Γραμματεία Διά Βίου Ξάκθςθσ (Γ.Γ.Δ.Β.Ξ.)». 

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώςεισ – Πιςτοποιητικά 

Ρι απόφοιτοι τθσ ειδικότθτασ «Φεχνικόσ Αμπελουργίασ και Ρινολογίασ» μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ 
κατάρτιςισ τουσ ςτο Ι.Ε.Μ. λαμβάνουν Βεβαίωςθ Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ (Β.Ε.Μ.) και μετά τθν επιτυχι 
ςυμμετοχι τουσ ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ που διενεργεί ο Ε.Ρ.Σ.Σ.Ε.Σ. 
λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικισ Ειδικότθτασ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ επιπζδου 5. Ρι απόφοιτοι 
των ΙΕΜ οι οποίοι πζτυχαν ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ που διενεργεί ο 
Ε.Ρ.Σ.Σ.Ε.Σ.  μζχρι τθν ζκδοςθ του διπλϊματοσ λαμβάνουν Βεβαίωςθ Σιςτοποίθςθσ Επαγγελματικισ 
Ματάρτιςθσ. 

1.5. Διάρκεια Σπουδών 

Θ φοίτθςθ ςτα Ι.Ε.Μ. είναι πζντε (5) ςυνολικά εξαμινων, επιμεριςμζνθ ςε τζςςερα (4) εξάμθνα κεωρθτικισ  και 
εργαςτθριακισ κατάρτιςθσ ςυνολικισ διάρκειασ ζωσ 1.200 διδακτικζσ ϊρεσ ειδικότθτασ, ςφμφωνα με τα 
εγκεκριμζνα προγράμματα ςπουδϊν και ςε ζνα εξάμθνο Σρακτικισ Άςκθςθσ ι Ξακθτείασ, ςυνολικισ 
διάρκειασ 960 ωρϊν. 

1.6. Εθνικό Πλαίςιο Προςόντων 

Φo «Εκνικό Σλαίςιο Σροςόντων» κατατάςςει τουσ τίτλουσ ςπουδϊν που αποκτϊνται ςτθ χϊρα ςε 8 Επίπεδα. 
Φο Δίπλωμα Επαγγελματικισ Ειδικότθτασ, Εκπαίδευςθσ και Ματάρτιςθσ που χορθγείται ςτουσ αποφοίτουσ ΙΕΜ 
μετά από πιςτοποίθςθ, αντιςτοιχεί ςτο 5ο από τα 8 επίπεδα. 
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Ρι υπόλοιποι  τίτλοι ςπουδϊν που χορθγοφν τα ελλθνικά εκπαιδευτικά ιδρφματα κατατάςςονται ςτα εξισ 
επίπεδα: 

 Επίπεδο 1: Απολυτιριο Δθμοτικοφ. 

 Επίπεδο 2: Απολυτιριο Γυμναςίου. 

 Επίπεδο 3: Στυχίο Επαγγελματικισ Ειδικότθτασ που χορθγοφν οι Υχολζσ Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ 
(ΥΕΜ). 

 Επίπεδο 4: Απολυτιριο Γενικοφ Νυκείου. Στυχίο ΕΣΑΥ. Απολυτιριο Επαγγελματικοφ Νυκείου και 
Στυχίο Επαγγελματικισ Ειδικότθτασ που χορθγείται ςτουσ αποφοίτουσ τθσ Γ' τάξθσ των ΕΣΑΝ. 

 Επίπεδο 5: Στυχίο Επαγγελματικισ Ειδικότθτασ Εκπαίδευςθσ και Ματάρτιςθσ που χορθγείται ςτουσ 
αποφοίτουσ τθσ Φάξθσ Ξακθτείασ των ΕΣΑ.Ν. μετά από πιςτοποίθςθ. 

Επίπεδο 6: Στυχίο Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθ (Σανεπιςτθμίου και ΦΕΙ). 

 Επίπεδο 7: Ξεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ. 

 Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα. 

1.7. Πιςτωτικέσ Μονάδεσ 

Θα ςυμπλθρωκεί όταν εκπονθκεί το εκνικό ςφςτθμα πιςτωτικϊν μονάδων για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ 
και κατάρτιςθ. 

1.8. Σχετική Νομοθεςία 

1. Ο. 3879/2010 «Ανάπτυξθ τθσ Δια Βίου Ξάκθςθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Μ. Αϋ 163 /21-09-2010), όπωσ 
εκάςτοτε ιςχφει. 
Ο. 4186/2013 «Αναδιάρκρωςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Μ. Αϋ 193/17-9-
2013), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

2. Χ.Α. 5954(Φ.Ε.Μ. Βϋ1807/2-7-2014) «Μανονιςμόσ Νειτουργίασ Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ (Ι.Ε.Μ.) που υπάγονται 
ςτθ Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Ξάκθςθσ  (Γ.Γ.Δ.Β.Ξ.). 

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραςτηριοτήτων (Προφίλ 
Επαγγέλματοσ) 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότθτασ 
Ρ διπλωματοφχοσ τθσ ειδικότθτασ «Φεχνικόσ Αμπελουργίασ και Ρινολογίασ» εκτελεί τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ 
ςε όλα τα ςτάδια τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, από τισ καλλιεργθτικζσ εργαςίεσ και φροντίδεσ ζωσ και τα 
τελικά οινικά προϊόντα και τα παράγωγα τουσ, χρθςιμοποιϊντασ εργαλεία, ςκεφθ και μθχανολογικό εξοπλιςμό, 
με αςφάλεια ϊςτε να παράγει προϊόντα τα οποία πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τισ Εκνικισ και Μοινοτικισ 
Οομοκεςίασ. Απαςχολείται ςε αμπελοκαλλιζργειεσ και οινοποιεία. Σαραλαμβάνει, αποκθκεφει, χειρίηεται, 
επεξεργάηεται, μεταφζρει και ελζγχει πρϊτεσ φλεσ, ενδιάμεςα και τελικά προϊόντα, χρθςιμοποιϊντασ ςκεφθ 
και μθχανολογικό εξοπλιςμό, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ εργαςίασ των προϊςταμζνων του. 
 
Σομείσ απαςχόλθςθσ 
Ρ  «Φεχνικόσ Αμπελουργίασ και Ρινολογίασ» απαςχολείται ωσ ιδιϊτθσ ι υπάλλθλοσ: 

 Αμπελουργικισ εκμετάλλευςθσ 

 Ρινοποιείου 

 Αποςταγματοποιείου 

 Σοτοποιίασ 

 Ρξοποιίασ 

 Ξονάδασ παραγωγισ αμπελόφυλλων 

 Εργαςτθρίου αναλφςεων 

 Ξονάδεσ παραγωγισ αμπελουργικϊν και οινοποιθτικϊν μθχανθμάτων και παρελκόμενων  

 Σωλθτισ αμπελουργικϊν και οινολογικϊν προϊόντων 
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Επαγγελματικά προςόντα 

Φα ειδικά επαγγελματικά προςόντα του «Φεχνικοφ Αμπελουργίασ και Ρινολογίασ» ςυνίςτανται ςτα ακόλουκα: 

 Ικανότθτα προγραμματιςμοφ και διαχείριςθσ των βαςικϊν εργαςιϊν ςε ζναν αμπελϊνα ι οινοποιείο 

 Αναγνϊριςθ των βαςικϊν εχκρϊν και αςκενειϊν ςτον αμπελϊνα 

 Ικανότθτα αναγνϊριςθσ των βαςικότερων ποικιλιϊν τθσ αμπζλου 

 Χριςθ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ λειτουργίασ  

 Αναγνϊριςθ των ςταδίων γλευκοποίθςθσ και οινοποίθςθσ 

 Αναγνϊριςθ των βαςικϊν ελαττωμάτων του οίνου 

 Ικανότθτα οργανολθπτικισ δοκιμισ και αξιολόγθςθσ του οίνου  

 Γνϊςθ και εφαρμογι των κανονιςμϊν αςφαλείασ ςτον αμπελϊνα και το οινοποιείο 

 Γνϊςθ και εφαρμογι τθσ αμπελοοινικισ νομοκεςίασ 

 Ανάκεςθ, επεξιγθςθ και επίβλεψθ εφαρμογισ των εργαςιϊν από ανειδίκευτο προςωπικό (επιςταςία) 

 Βαςικι διαχείριςθ των οικονομικϊν τθσ άμεςθσ εποπτείασ του και αντίλθψθ των οικονομικϊν 
μεταβλθτϊν τθσ επιχείρθςθσ 

 Ρριηόντιεσ δεξιότθτεσ: Μριτικι ςκζψθ, Σρωτοβουλία, Νιψθ απόφαςθσ, Επικοινωνία 
 
Επαγγελματικά κακικοντα 

Εκτζλεςθ των εργαςιϊν που ανατίκενται από επιβλζποντα γεωπόνο ι οινολόγο και ειδικότερα: 

 Εκτζλεςθ κλαδεμάτων καρποφορίασ και διαμόρφωςθσ 

 Εκτζλεςθ κερινϊν κλαδεμάτων 

 Χπολογιςμόσ και εφαρμογι λιπάνςεων 

 Εφαρμογι ηιηανιοκτονίασ 

 Εφαρμογι φυτοπροςταςίασ 

 Εφαρμογι άρδευςθσ 

 Δειγματολθψίεσ ςταφυλιϊν κατά τθν περίοδο ςυγκομιδισ 

 Υυγκομιδι ςταφυλιϊν 

 Ανάλυςθ γλεφκουσ ςταφυλιϊν (ςάκχαρα, ολικι οξφτθτα, pH) 

 Σαρακολοφκθςθ και ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία παραλαβισ και οινοποίθςθσ 

 Υυμμετοχι ςτισ εργαςίεσ που αφοροφν τθν υγιεινι του οινοποιείου 

 Σαρακολοφκθςθ και εφαρμογι ςτισ διαδικαςίεσ των ςτακεροποιιςεων 

 Σαρακολοφκθςθ και εφαρμογι των διαδικαςιϊν διαφγαςθσ 

 Υυμμετοχι ςτισ εργαςίεσ παλαίωςθσ 

 Υυμμετοχι ςτισ εργαςίεσ τθσ εμφιάλωςθσ 

 Ματαγραφι και ςυγκζντρωςθ δεδομζνων ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι, για τθν εφαρμογι των 
ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ποιότθτασ και αςφάλειασ 

 Σαρακολοφκθςθ και ςυμμετοχι ςτισ εργαςίεσ που αφοροφν τθν αποκικευςθ και διακίνθςθ του οίνου 
(logistics) 

 Σαρακολοφκθςθ και ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ που αφοροφν τθν προϊκθςθ και πϊλθςθ του οίνου 
(marketing) 

 Αξιολόγθςθ – εξζταςθ τθσ ποιότθτασ των υλϊν, των ενδιάμεςων και τελικϊν προϊόντων 

 Υυμμετοχι ςτθ βελτίωςθ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν των τελικϊν προϊόντων 

 Πενάγθςθ και ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν 

 Υυμμετοχι ςτθ ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ  
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3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθηςιακών Αποτελεςμάτων (Απαραίτητεσ 
Γνώςεισ, Δεξιότητεσ και Ικανότητεσ για τη ςυγκεκριμένη ειδικότητα) 

3.1. Γενικέσ Γνώςεισ, Δεξιότητεσ και Ικανότητεσ 

Οι γενικζσ γνϊςεισ ςυνίςτανται ςτισ ακόλουκεσ: 

 Υτοιχεία βοτανικισ  

 Υτοιχεία βιολογίασ 

 Χθμεία  

 Γνϊςθ των μζτρων αςφαλείασ που πρζπει να παίρνει κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ του  

 Γνϊςθ των βαςικϊν αρχϊν  μάρκετινγκ  
 

Οι γενικζσ ικανότθτεσ ςυνίςτανται ςτισ ακόλουκεσ: 

 Φεχνικι ικανότθτα 

 Φυςικι αντοχι 

 κριτικι ικανότθτα 

 Διαχείριςθ χρόνου. 

 Επαγωγικόσ ςυλλογιςμόσ  

 Αντιλθπτικι ταχφτθτα  

 Ικανότθτα εφαρμογισ των αποκτθκζντων γνϊςεων ςτθν πράξθ  

 Ρργανωτικι ικανότθτα 

 Ικανότθτα ελζγχου και παρακολοφκθςθσ 

 Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 
 

 

Οι γενικζσ δεξιότθτεσ ςυνίςτανται ςτισ ακόλουκεσ: 

 Ακριβισ αντίλθψθ και ζκφραςθ  

 Νιψθ αποφάςεων 

 Αναηιτθςθ και εφρεςθ πλθροφοριϊν 

 Χριςθ τεχνικοφ εξοπλιςμοφ 

3.2. Βαςικέσ Επαγγελματικέσ Γνώςεισ, Δεξιότητεσ και Ικανότητεσ 

Οι βαςικζσ επαγγελματικζσ γνϊςεισ ςυνίςτανται ςτισ ακόλουκεσ: 

 Γνϊςεισ δενδροκομίασ 

 Αναγνϊριςθ των καλλιεργθτικϊν ςταδίων  

 Γνϊςεισ φυςιολογίασ των καρποφόρων δζνδρων  

 Φφτευςθ – Σολλαπλαςιαςμόσ δενδρωδϊν καλλιεργειϊν 

 Μαλλιεργθτικζσ φροντίδεσ δενδρωδϊν καλλιεργειϊν 

 Μανόνεσ αςφαλείασ και υγιεινισ  και εφαρμογι τουσ 

 Σροςδιοριςμόσ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων των ηιηανίων ςτον αμπελϊνα 

 Γνϊςεισ φυτοπροςταςίασ ςτθν Αμπελοκαλλιζργεια  

 Γνϊςεισ για τθν αειφορικι διαχείριςθ τθσ φυτοπροςταςίασ ςτο αμπζλι  
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 Γνϊςεισ για τθν βιολογικι αντιμετϊπιςθ αςκενειϊν και εχκρϊν ςτο αμπζλι 

 Γνϊςθ του βαςικοφ εξοπλιςμοφ  αμπελουργίασ και οινοποιείου, χριςθ και ςυντιρθςι του 

 Γνϊςθ του τρόπου χριςθσ των απαιτοφμενων εργαλείων του τρυγθτοφ τθσ αμπζλου 

 Γνϊςθ των βαςικϊν αρχϊν οργάνωςθσ οινοποιθτικισ επιχείρθςθσ 

 Φαξινόμθςθ των διαφορετικϊν τρόπων κλαδζματοσ τθσ αμπζλου 

 Φαξινόμθςθ των καλλιεργθτικϊν εργαςιϊν που απαιτοφνται πριν και μετά τθν εγκατάςταςθ αμπελϊνα 

 Ματανόθςθ τθσ επιρροισ τθσ άρδευςθσ ςτθν ποιότθτα των οινικϊν προϊόντων  

 Γνϊςθ των κριτθρίων επιλογισ του υποκειμζνου τθσ αμπζλου και των τρόπων πολλαπλαςιαςμοφ 
αυτισ. 

 Σροςδιοριςμόσ του τρόπου άρδευςθσ τθσ αμπζλου και του χρόνο εφαρμογισ αυτοφ 

 Χπόδειξθ τθσ διάταξθσ των φυτϊν προσ εγκατάςταςθ αμπελϊνα και των τρόπων υποςτφλωςθσ αυτοφ. 

 Σεριγραφι τθσ εξζλιξθσ του ςταφυλιοφ από τθν ανκοφορία του, μζχρι και τθν πλιρθ ωρίμανςι του. 

 Σεριγραφι των ιδιοτιτων και τθσ επίδραςθσ του κειϊδουσ ανυδρίτθ ςτο κραςί. 

 Σεριγραφι τθσ διαδικαςίασ λευκισ, ερυκρισ και ροηζ οινοποίθςθσ και ειδικϊν οινοποιιςεων 
 
Οι βαςικζσ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ ςυνίςτανται ςτισ ακόλουκεσ: 

 Σρογραμματιςμόσ ενεργειϊν για τθν εφαρμογι των καλλιεργθτικϊν φροντίδων ςτο κατάλλθλο ςτάδιο 
τθσ καλλιζργειασ 

 Σαρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ τθσ καλλιζργειασ  

 Ματαγραφι και ανάλυςθ πλθροφοριϊν για τθ λιψθ αποφάςεων ςτα πλαίςια τθσ ςυνολικισ διοίκθςθσ 
μιασ οινοποιθτικισ επιχείρθςθσ και ειδικότερα ςτο τμιμα μάρκετινγκ 

 Ζγκαιρθ αναγνϊριςθ και διάγνωςθ εχκρϊν και αςκενειϊν τθσ αμπζλου  

 Επαρκισ διαχείριςθ των αμπελοοινικϊν προϊόντων. 

 Ανάλυςθ των ιδιοτιτων του γλεφκουσ και του τρόπου επιρροισ αυτϊν κατά τθν οινοποίθςθ 

 Εκπόνθςθ εδαφολογικϊν/φυλλοδιαγνωςτικϊν αναλφςεων  

 Διαχείριςθ ςυςτθμάτων λίπανςθσ και υπολογιςμόσ λιπαντικϊν αναγκϊν αμπελϊνα 

 Χειριςμόσ μθχανϊν ζκκλιψθσ ςταφυλιϊν 

 Διαχείριςθ και παρεμβάςεισ ςταφυλόμαηασ 

 Διαχείριςθ και ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων δεξαμενϊν οινοποίθςθσ και εκχφλιςθσ  

 Σαραγωγι ερυκροφ, λευκοφ, ροηζ και αφρϊδθ οίνου 

 Διαχείριςθ και εκτζλεςθ εργαςιϊν ςτο κελάρι: μετάγγιςθ, απογζμιςμα ι ςυμπλιρωμα, αναμίξεισ οίνων 

 Εφαρμογι ενεργειϊν για τθν διαφγαςθ των οίνων και αναγνϊριςθ/πρόλθψθ κολομάτων οίνου 

 Χειριςμόσ εξοπλιςμοφ εμφιαλωτθρίου και ποιοτικόσ ζλεγχοσ τθσ εμφιάλωςθσ 

 Φιρθςθ κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ  

 Σροςταςία του περιβάλλοντοσ και ορκι διαχείριςθ των αποβλιτων και φυτοφαρμάκων 
 
 
Οι βαςικζσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ ςυνίςτανται ςτισ ακόλουκεσ: 

 Φυςικι αντοχι ςε εξωτερικζσ εργαςίεσ ςτον αμπελϊνα αλλά και ςε εργαςίεσ μζςα ςτο οινοποιείο  

 Αδρι Μινθτικότθτα – λεπτι κινθτικότθτα (αποφφλλωςθ, αραίωμα κ.λ.π.) 

 Επιδεξιότθτα ςτισ δενδροκομικζσ εργαςίεσ  

 Φεχνικι ικανότθτα ςτον χειριςμό αμπελουργικϊν – οινοποιθτικϊν μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ  

 Εκτζλεςθ των καλλιεργθτικϊν εργαςιϊν και φροντίδασ τθσ αμπζλου, χρθςιμοποιϊντασ με ακρίβεια τα 
κατάλλθλα εργαλεία. 

 Εκτζλεςθ των εργαςιϊν οινοποίθςθσ, παλαίωςθσ και εμφιάλωςθσ του οίνου, χρθςιμοποιϊντασ τον 
κατάλλθλο εξοπλιςμό και οινολογικά προϊόντα. 

 Χπόδειξθ του ορκοφ τρόπου χριςθσ φυτοφαρμάκων, οινοποιθτικϊν μθχανθμάτων και εργαλείων για 
τθν αςφάλεια των εργαηομζνων. 

 Εκτίμθςθ του χρόνου ζναρξθσ του τρυγθτοφ τθσ αμπζλου.  
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 Σροςδιοριςμόσ, με τθ χριςθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ, τθσ οξφτθτασ του οίνου, τθσ περιεκτικότθτασ ςε 
ςάκχαρα του γλεφκουσ, τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ ςτον οίνο, του κειϊδθ ανυδρίτθ και ςιδιρου ςτον 
οίνο.  

 Σραγματοποίθςθ του ποιοτικοφ ελζγχου ςτα οινικά προϊόντα. 

 Αναγνϊριςθ του περιβάλλοντοσ που είναι κατάλλθλο για τθν εγκατάςταςθ αμπελϊνα. 

 Εντοπιςμόσ των βαςικϊν αςκενειϊν τθσ αμπζλου 

 Εφαρμογι των αρχϊν διοίκθςθσ μιασ επιχείρθςθσ 

 Νιψθ αποφάςεων ςε κζματα μάρκετινγκ  

 Ματανόθςθ των επιςτθμονικϊν οδθγιϊν των υπεφκυνων γεωπόνων και οινολόγων και εκτζλεςθ με 
επάρκεια των εργαςιϊν που του/τθσ ανατίκενται.  

 

4. Αντιςτοιχίςεισ  Ειδικότητασ 

Θ ζγκριςθ για τθν υλοποίθςθ τθσ ειδικότθτασ «Φεχνικόσ Αμπελουργίασ και Ρινολογίασ» ςτα Ινςτιτοφτα 
Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ (Ι.Ε.Μ) δόκθκε με τθν ΧΑ 212887/Μ1/30-12-2014 (ΦΕΜ/Βϋ/3660/3112-2014. Υτθ 
ςυνζχεια, με τθν Χ.Α.130144/Μ1 (ΦΕΜ Βϋ 2647/ 25/08/2016), θ ειδικότθτα εντάχκθκε ςτθν ομάδα 
προςανατολιςμοφ «Γεωπονίασ, Φεχνολογίασ Φροφίμων και  Διατροφισ» και ςτον τομζα «Γεωπονίασ»  των 
ειδικοτιτων ΙΕΜ του Ο.4186/2013. Θ ειδικότθτα «Φεχνικόσ Αμπελουργίασ και Ρινολογίασ» αντιςτοιχεί ςτθν 
ειδικότθτα «Φεχνικόσ Αμπελουργίασ Ρινοτεχνίασ» ΙΕΜ του Ο.2009/1992. 
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5. Κατατάξεισ 

Υτθν ειδικότθτα «Φεχνικόσ Αμπελουργίασ και Ρινολογίασ» των Ι.Ε.Μ. δικαιοφνται να εγγραφοφν ςτο γϋ εξάμθνο 
κατάρτιςθσ (ωσ κατάταξθ) απόφοιτοι ΦΕΝ, ΦΕΕ Β’ κφκλου, ΕΣΑΝ, ΕΣΑΥ κάτοχοι Στυχίου των εξισ ειδικοτιτων 
(ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτΜ1/149167/23-09-2015 και τθν Μ1/157361/26-09-2016 Εγκυκλίουσ τθσ 
Γ.Γ.Δ.Β.Ξ.Ο.Γ): 
 
 

ΣΕΕ  Βϋκφκλου 

ΦΡΞΕΑΥ ΕΙΔΙΜΡΦΘΦΑ 

ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ ΜΑΙ 
ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ 

ΦΧΦΙΜΘΥ ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ 

 ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΜΑΙ ΕΝΕΓΧΡΧ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΑΛ 

ΦΡΞΕΑΥ ΕΙΔΙΜΡΦΘΦΑ 

ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ ΜΑΙ 
ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ 

ΥΧΓΧΤΡΟΘΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΞΑΦΙΜΘΥ ΓΕΩΤΓΙΑΥ 

ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΜΑΙ ΡΙΜΡΟΡΞΙΑΥ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΜΑΙ ΕΝΕΓΧΡΧ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΑΛ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΘ ΧΟΛΘ ΘΕ/ΝΙΚΘ 

ΥΧΓΧΤΡΟΘΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΞΑΦΙΜΘΥ ΓΕΩΤΓΙΑΥ 

ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΜΑΙ ΕΝΕΓΧΡΧ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΑ ΤΠΕΠΘ 

ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ ΑΓΤΡΦΡΧΤΙΥΞΡΧ ΜΑΙ ΑΓΤΡΒΙΡΦΕΧΟΙΑΥ  

ΦΧΦΡΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ-ΑΤΧΙΦΕΜΦΡΟΙΜΘ ΦΡΣΙΡΧ 

ΕΠΑ ΟΑΕΔ 

ΦΧΦΡΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ-ΑΤΧΙΦΕΜΦΡΟΙΜΘ ΦΡΣΙΡΧ 

ΕΠΑ ΟΓΕΕΚΑ ΔΘΜΘΣΡΑ 

ΑΞΣΕΝΡΧΤΓΙΑ ΡΙΟΡΣΡΙΛΑ 

ΕΠΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΘ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΧΟΛΘ ΘΕ/ΝΙΚΘ 

ΑΞΣΕΝΡΧΤΓΙΑ ΡΙΟΡΣΡΙΛΑ 

ΣΕΛ 

ΦΧΦΙΜΘΥ ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ ΜΑΙ ΕΠΕΙΔΙΜΕΧΥΘΥ Ε.Σ.Ν ΦΕΧΟΙΜΡΧ ΑΟΘΡΜΡΞΙΑΥ ΜΑΙ 
ΜΘΣΡΦΕΧΟΙΑΥ, ΦΕΧΟΙΜΡΧ ΔΕΟΔΤΡΜΡΞΙΑΥ ΜΑΙ ΜΘΣΕΧΦΙΜΘΥ 
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6. Πρόγραμμα Κατάρτιςησ 

6.1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

Φο ωρολόγιο πρόγραμμα τθσ ειδικότθτασ «Φεχνικόσ Αμπελουργίασ και Ρινολογίασ» με παρουςίαςθ των 
εβδομαδιαίων ωρϊν κεωρίασ (Θ), εργαςτθρίων (Ε) και ςυνόλου (Υ) αυτϊν ανά μάκθμα και εξάμθνο είναι το 
κάτωκι: 
 

 
Σεχνικόσ Αμπελουργίασ & Οινολογίασ  

            

              
  ΕΞΑΜΘΝΟ Α Β Γ Δ 

Α/Α  ΜΑΘΘΜΑΣΑ Θ Ε  Θ Ε  Θ Ε  Θ Ε  

1 Αμπελουργία Ι 2 2 4     
 

            

2 Αμπελουργία ΙΙ 
   

2 4 6             

3 Φυτικι Παραγωγι I 2 2 4     
 

            

4 Εδαφολογία-Λιπαςματολογία             2 2 4 2 3 5 

5 τοιχεία Βιολογικισ Γεωργίασ   
 

  2 2 4             

6 Πρακτικι Εφαρμογι ςτθν Ειδικότθτα   3 3   3 3   3 3   3 3 

7 Φυτικι Παραγωγι II       2 2 4             

8 Οργάνωςθ Επιχείρθςθσ - Marketing       
 

  
 

2   2       

9 Γενικι δενδροκομία 
   

1 2 3             

10 
Μθχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ Οινοποιείου και 
Αμπελουργίασ 

      
 

  
 

      1 1 2 

11 
Ποιοτικόσ και Οργανολθπτικόσ Ζλεγχοσ Οινικϊν 
Προϊόντων 

2   2       
 

          

12 Εντομολογία αμπζλου             3 1 4       

13 Φυτοπακολογία αμπζλου             2 1 3   
 

  

14 Ειδικζσ Σεχνικζσ Οινοποίθςθσ             
 

    1 2 3 

15 Οργανικι Χθμεία και Βιοχθμεία 2 1 3                   

16 Γεωργικι Οικονομία και Πολιτικι 2   2       
 

  
 

      

17 Σεχνικι Γευςιγνωςίασ 
 

  
 

      
 

1 1 
   

18 Οινολογικι Μικροβιολογία              1 2 3       

19 Διαχείριςθ τθσ γονιμότθτασ του εδάφουσ             
   

1 2 3 

20 
Τγιεινι και αςφάλεια εργαςίασ - προςταςία 
περιβάλλοντοσ - απόβλθτα - υγιεινι 
εργοςταςίων 

                  2   2 

21 Σεχνικι Οινικϊν Προϊόντων 2   2                   

22 υςκευαςία Οίνων και Ποτϊν                     2 2 

  ΤΝΟΛΟ 12 8 20 7 13 20 10 10 20 7 13 20 
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6.2. Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Μαθήματα 

Α΄ Εξάμηνο – Ώρεσ-Μαθηςιακά Αποτελέςματα – Περιεχόμενο 
 
Μάκθμα: ΑΜΠΕΛΟΤΡΓΙΑ Ι ( Aϋ εξ.) 

Ϊρεσ μακιματοσ/εβδομάδα (Θ, Ε, Υ): 2,2,4 

 

κοπόσ -  Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Φο μάκθμα Αμπελουργία Ι ζχει ωσ ςκοπό τθν ειςαγωγι των καταρτιηόμενων ςτθν καλλιζργεια τθσ αμπζλου. 

Ξετά τθν ολοκλιρωςθ  του μακιματοσ οι καταρτιηόμενοι κα είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν και να 

αναγνωρίςουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ που αφοροφν τθν καλλιζργεια τθσ αμπζλου και το περιβάλλον ςτο οποίο 

αναπτφςςεται θ άμπελοσ. Αποτελεί το εφαλτιριο για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ γνϊςθσ και αντίλθψθσ των 

καταρτιηόμενων πάνω ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ αμπελουργίασ και τθσ οινολογίασ. 

 

Περιεχόμενο του μακιματοσ 

1. Ειςαγωγι 

1.1. Ιςτορικά ςτοιχεία 

1.2. Θ αμπελουργία ςτον κόςμο – ςτατιςτικά ςτοιχεία 

1.3. Θ αμπελουργία ςτθν Ελλάδα – ςτατιςτικά ςτοιχεία 

1.4. Βοτανικι καταγωγι τθσ αμπζλου 

1.5. Φα προϊόντα τθσ αμπζλου 

2. Μορφολογία και ανατομία τθσ αμπζλου 

2.1. Φα όργανα τθσ αμπζλου 

2.2. Τιηικό ςφςτθμα Βλαςτόσ 

2.3. Ρφκαλμοί 

2.4. Φαξιανκία – άνκοσ 

2.5. Ζλικεσ 

2.6. Υταφυλι – ράγα 

2.7. Υφςταςθ ράγασ 

3. Φυςιολογία τθσ αμπζλου 

3.1. Φωτοςφνκεςθ 

3.2. Αναπνοι - διαπνοι 

3.3. Απορρόφθςθ νεροφ και κρεπτικϊν 

3.4. Ξετατόπιςθ κρεπτικϊν (πθγι – δεξαμενι) 

3.5. Χειμζρια ανάπαυςθ 

3.6. Δακρφρροια 

3.7. Εκβλάςτθςθ 

3.8. Αφξθςθ του βλαςτοφ 

3.9. Άνκθςθ 

3.10. Νικαργοσ 

3.11. Ανάπτυξθ και ωρίμανςθ των ςταφυλιϊν 
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4. Σο περιβάλλον τθσ αμπζλου – κλίμα, ζδαφοσ, Terroir 

4.1. Επίδραςθ του εδάφουσ ςτθν αμπελοκαλλιζργεια 

4.2. Επίδραςθ του κλίματοσ ςτθν αμπελοκαλλιζργεια 

4.3. Θ ζννοια του Φerroir 

5. Καλλιζργεια του εδάφουσ 

5.1. Φφποι καλλιζργειασ 

5.2. Φκινοπωρινά οργϊματα 

5.3. Ανοιξιάτικα και κερινά ςκαλίςματα 

5.4. Φο ςκάλιςμα κάτω από τθ γραμμι 

5.5. Πελάκκωμα 

5.6. Ακαλλιζργεια 

6. Πολλαπλαςιαςμόσ τθσ αμπζλου 

6.1. Αγενισ πολλαπλαςιαςμόσ 

6.2. Ξθτρικζσ φυτείεσ υποκειμζνων 

6.2.1. Μαλλιεργθτικζσ φροντίδεσ τθσ μθτρικισ φυτείασ 

6.2.2. Ξθτρικζσ φυτείεσ εμβολίων 

6.2.3. Διατιρθςθ των μοςχευμάτων 

6.3. Σαραγωγι απλϊν - ζρριηων φυτϊν 

6.4. Σαραγωγι ζρριηων – εμβολιαςμζνων φυτϊν 

6.5. Επιτόπιοι εμβολιαςμοί 

6.5.1. Υχιςτόσ επιτόπιοσ εμβολιαςμόσ ολικισ ςχιςμισ 

6.5.2. Σλάγιοσ ςχιςτόσ 

6.6. Σολλαπλαςιαςμόσ με καταβολάδεσ 

6.7. Εναζριοι εμβολιαςμοί 

6.7.1. Ενοφκαλμιςμοί τθσ άνοιξθσ 

6.7.2. Ενοφκαλμιςμοί του καλοκαιριοφ 

6.8. Μλωνικι επιλογι 

7. Χειμερινά κλαδζματα ι κλαδζματα διαμόρφωςθσ και καρποφορίασ 

7.1. Υχιματα διαμόρφωςθσ – ςκοπόσ 

7.2. Υχιματα χαμθλά 

7.3. Υχιματα υψθλά 

7.4. Ειδικά ςχιματα διαμόρφωςθσ 

7.5. Χλικά ςτιριξθσ των υποςτθριγμζνων ςχθμάτων 

 
Εργαςτιριο  

1. Αναγνϊριςθ των κυρίωσ και επιμζρουσ οργάνων τθσ αμπζλου 

1.1. Θεωρθτικι ανάλυςθ και επίδειξθ των οργάνων τθσ αμπζλου   

1.2. Αναλυτικι περιγραφι των οργάνων τθσ αμπζλου 

2. Μετεωρολογία – κλιματολογία 

Επίςκεψθ ςε μετεωρολογικοφσ ςτακμοφσ τθσ περιοχισ και ανάλυςθ των οργάνων τουσ.  

3. Κατεργαςία εδάφουσ 

3.1. Επίςκεψθ ςε κατάςτθμα με μθχανιματα κατεργαςίασ εδάφουσ ι ςε επαγγελματία παραγωγό. 

3.2. Γνωριμία με τα βαςικά παρελκόμενα και τθ χριςθ τουσ. Επίδειξθ των μθχανθμάτων ςτον αγρό.   

4. Πολλαπλαςιαςμόσ 

4.1. Σαραγωγι φυτικοφ υλικοφ από κλθματίδεσ – αυτόρριηα φυτά 

4.2. Υχιςτόσ επιτόπιοσ και θμιμαγιόρκειοσ εμβολιαςμόσ 
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4.3. Επίςκεψθ ςε φυτϊριο παραγωγισ φυτικοφ υλικοφ 

5. Χειμερινά κλαδζματα – κλαδζματα διαμόρφωςθσ 

Επίςκεψθ ςε αμπελϊνεσ με διαφορετικά ςυςτιματα διαμόρφωςθσ, επίδειξθ του τρόπου κλαδζματοσ και 

εφαρμογι του από τουσ εκπαιδευόμενουσ. 

6. Εργαςίεσ μετά τον τρυγθτό 

Θεωρθτικι ανάλυςθ και επίδειξθ των αμπελουργικϊν εργαςιϊν ςε αμπελϊνα  

 

 

Μάκθμα: ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ Ι  ( Aϋ εξ.) 

Ϊρεσ μακιματοσ/εβδομάδα (Θ, Ε, Υ): 2,2,4 

 

κοπόσ -  Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι οι καταρτιηόμενοι να αποκτιςουν  τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ για τα 

καλλιεργοφμενα φυτά και το ρόλο τουσ ωσ παραγωγικζσ μονάδεσ. Ξετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι 

καταρτιηόμενοι κα είναι ςε κζςθ να περιγράφουν γενικά και ςυνοπτικά τθ μορφολογία και τθ φυςιολογία των 

φυτϊν κακϊσ και τισ καλλιεργθτικζσ φροντίδεσ που απαιτοφνται. 

 

Περιεχόμενο του μακιματοσ 

1. Ειςαγωγι  

1.1. Ιςτορικι αναδρομι τθσ επιςτιμθσ τθσ φυτικισ παραγωγισ 

1.2. Φι είναι και τι περιλαμβάνει ο όροσ φυτικι παραγωγι  

1.3. Θ ςθμαςία τθσ φυτικισ παραγωγισ για τθ διατροφι του πλθκυςμοφ 

2. Φυτό και οικοςφςτθμα 

2.1. Ρικοςυςτιματα – Φροφικζσ αλυςίδεσ 

2.2. Ματανομι των φυτϊν και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ανάπτυξθ τουσ 

2.3. Ατμοςφαιρικό περιβάλλον 

2.4. Εδαφικζσ ιδιότθτεσ 

3. υςτθματικι κατάταξθ φυτϊν 

4. Μορφολογία και φυςιολογία φυτϊν 

4.1. Ρργάνωςθ φυτικοφ κυττάρου 

4.2. Ξορφολογία φυτοφ 

4.2.1. Τίηα 

4.2.2. Βλαςτόσ 

4.2.3. Φφλλα 

4.2.4. Άνκοσ 

4.2.5. Μαρπόσ 

4.2.6. Υπόροσ 

4.3. Φυςιολογία φυτοφ 

4.3.1. Ανόργανθ κρζψθ 

4.3.2. Αναπνοι 

4.3.3. Διαπνοι  

4.3.4. Φωτοςφνκεςθ 



 14 

5. τοιχεία πολλαπλαςιαςμοφ των φυτϊν 

5.1. Αγενισ πολλαπλαςιαςμόσ 

5.1.1. Ξοςχεφματα 

5.1.2. Ματαβολάδεσ 

5.1.3. Σαραφυάδεσ 

5.1.4. Εμβολιαςμόσ  

5.1.5. Ιςτοκαλλιζργεια  

5.2. Εγγενισ πολλαπλαςιαςμόσ 

5.3. Φυτοτεχνικά χαρακτθριςτικά ςπόρου  

5.4. Σορεία βλάςτθςθσ του ςπόρου 

5.5. Σαράγοντεσ επιτυχίασ φυτρϊματοσ 

6. τάδια ανάπτυξθσ του φυτοφ  

6.1. Αφξθςθ του φυτοφ 

6.1.1. Φφτρωμα 

6.1.2. Διαφοροποίθςθ οργάνων 

6.1.3. Βιολογικόσ κφκλοσ 

6.2. Σλιρθσ ανάπτυξθ του φυτοφ 

6.2.1. Ωρίμανςθ  

6.2.2. Γιρανςθ 

7. υγκομιδι και αποκικευςθ φυτικϊν προϊόντων 

7.1. Εμπορικι ωρίμανςθ 

7.2. Σρϊιμθ και όψιμθ ςυγκομιδι 

7.3. Φρόποι ςυγκομιδισ 

7.4. Ξεταφορά ςυγκομιςμζνων προϊόντων 

7.5. Αποκικευςθ ςυγκομιςμζνων προϊόντων 

Εργαςτιριο: 

1. Εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ και οδθγίεσ αςφαλοφσ χριςθσ  

2. Δθμιουργία παραςκευάςματοσ για μικροςκοπικι παρατιρθςθ κυττάρου  

3. Οργανομορφία ρίηασ, βλαςτοφ, φφλλου, άνκουσ, καρποφ και ςπόρου 

4. Αγενισ και εγγενισ πολλαπλαςιαςμόσ 

5. Καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ 

 

Μάκθμα: ΠΡΑΚΣΙΚΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΘΝ ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ( Aϋ εξ.) 

Ϊρεσ μακιματοσ/εβδομάδα (Θ, Ε, Υ): 0,3,3 

 

κοπόσ -  Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Γενικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ «Σρακτικι Εφαρμογι ςτθν  ειδικότθτα»  είναι θ αξιοποίθςθ των αντικειμζνων 

κατάρτιςθσ των υπόλοιπων μακθμάτων του εξαμινου για τθν ενίςχυςθ των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων και  

ικανοτιτων των καταρτιηόμενων. Ειδικότερα, ςτο Αϋεξάμθνο, ςκοπόσ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ είναι οι 

καταρτιηόμενοι αποκτιςουν ςαφι αντίλθψθ και να κατανοιςουν, μζςα από τθν πρακτικι εξάςκθςθ, το 

αντικείμενο των εργαςιϊν του Φεχνικοφ Αμπελουργίασ και Ρινολογίασ και να αναπτφξουν εκείνεσ τισ δεξιότθτεσ 

και ικανότθτεσ που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι άςκθςθ του επαγγζλματόσ τουσ.  Φο ςυγκεκριμζνο 

μάκθμα ςυμβάλλει ςτθν εμπζδωςθ και ςυςτθματοποίθςθ τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ και ςτθν περαιτζρω 

ανάπτυξθ των ικανοτιτων και δεξιοτιτων, που απζκτθςαν οι ςπουδαςτζσ κατά το εξάμθνο αυτό. 
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Βαςικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των καταρτιηόμενων: 

 Ξε τισ κατάλλθλεσ καλλιεργθτικζσ εργαςίεσ ςτο αμπελϊνα για τθν παραγωγι ςταφυλιϊν 

 Ξε τισ τεχνικζσ οινοποίθςθσ, αποκικευςθσ, παλαίωςθσ και τυποποίθςθσ οίνου 

 Ξε τθν υλοποίθςθ απλϊν αναλφςεων 

Για τθν πρακτικι εφαρμογι ςτθν ειδικότθτα προτείνεται θ  πραγματοποίθςθ πρακτικϊν αςκιςεων ςτο 

εργαςτιριο ι/και θ  ανάκεςθ εκπόνθςθσ εργαςιϊν από τον υπεφκυνο/θ εκπαιδευτι /τρια είτε υπό τθ μορφι 

ςχεδίου (project) είτε υπό τθ μορφι μελζτθσ περίπτωςθσ (case study), που αφοροφν ςε πραγματικά κζματα - 

προβλιματα από τον επαγγελματικό χϊρο και με παραδοτζα ςτο τζλοσ του εξαμινου ζνα ζργο - δθμιουργία ι 

ζνα γραπτό κείμενο και παρουςίαςθ των ςυμπεραςμάτων με τθ χριςθ PowerPoint ι άλλου προγράμματοσ 

παρουςίαςθσ. Επιπλζον, μζςα από παραδειγματικζσ εφαρμογζσ διαχείριςθσ χρόνου, τρόπων αναηιτθςθσ 

εργαςίασ, ςφνταξθσ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ, μεκόδων Ξάρκετινγκ, γνωριμίασ και Εφαρμογισ Σρωτοκόλλων 

Διαχείριςθσ και Αςφάλειασ Σοιότθτασ και Φεχνικζσ Σωλιςεων επιδιϊκεται θ ενίςχυςθ των επαγγελματικϊν 

ςτόχων των ςπουδαςτϊν.  

Φζλοσ, ςτο  πλαίςιο του μακιματοσ αυτοφ προτείνονται εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε επαγγελματικοφσ 

χϊρουσ, όπωσ οινοποιεία, ιδιωτικοφσ, ςυνεταιριςτικοφσ ι κρατικοφσ αμπελϊνεσ, φυτϊρια, οινοβιομθχανίεσ και 

επιχειριςεισ εμπορίασ και τυποποίθςθσ, οινολογικά εργαςτιρια, ιδρφματα και ςτακμοφσ ζρευνασ κλπ. 

Ρ υπεφκυνοσ/θ εκπαιδευτισ/τρια εποπτεφει τθ διαδικαςία και διευκολφνει τον καταρτιηόμενο παρζχοντασ 

πθγζσ αλλά και διευκρινίςεισ ςχετικζσ με το κζμα και τθ μορφι τθσ εργαςίασ. 

 

Περιεχόμενο του μακιματοσ 

Ενδεικτικζσ κεματικζσ για τισ πρακτικζσ αςκιςεισ και τθν εκπόνθςθ εργαςιϊν είναι οι εξισ: 

1. Αμπελουργία: Ειςαγωγι ςτθν αμπελουργία, μορφολογία και φυςιολογία τθσ αμπζλου, κλίμα, ζδαφοσ, terroir, 

πολλαπλαςιαςμόσ, χειμερινά κλαδζματα ι κλαδζματα διαμόρφωςθσ. 

2. Οινοποίθςθ: Ειςαγωγι ςτισ τεχνικζσ οινοποίθςθσ, λευκι, ερυκρι και ροηζ οινοποίθςθ. Βαςικζσ χθμικζσ 

αναλφςεισ. Βαςικζσ εργαςίεσ οινοποίθςθσ. 

3. Ειςαγωγι ςτον οργανολθπτικό ζλεγχο: Εκπαίδευςθ ςτα ποιοτικά και οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά των 

οίνων. 

 

 

Μάκθμα: ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΛΘΠΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ( Aϋ εξ.) 

Ϊρεσ μακιματοσ/εβδομάδα (Θ, Ε, Υ): 2,0,2 

 

κοπόσ -  Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να αποκτιςουν οι καταρτιηόμενοι τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ προκειμζνου να 

εκτιμοφν, να προςδιορίηουν και να ερμθνεφουν τα ποιοτικά και οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά των κραςιϊν 

αλλά και άλλων οινικϊν προϊόντων ϊςτε να είναι ςε κζςθ να προςδιορίηουν τθν επίδραςθ κάκε 

χαρακτθριςτικοφ ςτθν διαδικαςία παραγωγισ και εξζλιξθσ και αντίςτροφα. 

 

Περιεχόμενο του μακιματοσ 

1. Προςδιοριςμόσ οργανικϊν οξζων  οινικϊν προϊόντων  
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1.1. Υτακερά οξζα οίνου 

1.2. Στθτικά οξζα οίνου 

1.3. Ματάςταςθ οξζων ςτον οίνο 

1.4. Ξζκοδοι προςδιοριςμοφ οξζων 

1.5. Επίδραςθ των οργανικϊν οξζων ςτα οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά οινικϊν προϊόντων 

2. Προςδιοριςμόσ οξφτθτα γλεφκουσ και οίνου 

2.1. Στθτικι Ρξφτθτα 

2.2. Ρλικι και ενεργόσ οξφτθτα 

2.3. Διόρκωςθ οξφτθτασ  

2.4. Ξζκοδοι προςδιοριςμοφ οξφτθτασ 

2.5. Επίδραςθ τθσ οξφτθτασ ςτα οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά οινικϊν προϊόντων 

3. Προςδιοριςμόσ ςακχάρων γλεφκουσ και οίνου 

3.1. Ιδιότθτεσ των ςακχάρων 

3.2. Σεριεκτικότθτα γλεφκουσ και οίνου ςε ςάκχαρα 

3.3. Σολυςακχαρίτεσ-πθκτινικζσ ενϊςεισ 

3.4. Γλυκάνεσ  

3.5. Ξζκοδοι προςδιοριςμοφ ςακχάρων 

3.6. Επίδραςθ των ςακχάρων και πολυςακχαριτϊν ςτα οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά οινικϊν προϊόντων 

4. Προςδιοριςμόσ αλκοολϊν οίνου 

4.1. Ξεκανόλθ 

4.2. Αικανόλθ 

4.3. Ανϊτερεσ αλκοόλεσ και πολυαλκοόλεσ 

4.4. Ξζκοδοι προςδιοριςμοφ αλκοολϊν  

4.5. Επίδραςθ των αλκοολϊν ςτα οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά οινικϊν προϊόντων 

5. Προςδιοριςμόσ αρωματικϊν ενϊςεων οίνου και γλεφκουσ 

5.1. Εςτζρεσ 

5.2. Μαρβονυλικζσ ενϊςεισ 

5.3. Φερπενικζσ ενϊςεισ 

5.4. Επίδραςθ των αρωματικϊν ενϊςεων ςτα οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά οινικϊν προϊόντων 

6. Προςδιοριςμόσ αηωτοφχων ενϊςεων και βιταμίνων γλεφκουσ και οίνου  

6.1. Αμινοξζα  

6.2. Σολυπεπτίδια 

6.3. Σρωτεΐνεσ  

6.4. Αμίδια 

6.5. Βιογενείσ αμίνεσ 

6.6. Βιταμίνεσ 

6.7. Ξζκοδοι προςδιοριςμοφ αηωτοφχων ενϊςεων και βιταμινϊν 

6.8. Επίδραςθ των αηωτοφχων ενϊςεων και βιταμινϊν ςτα οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά οινικϊν προϊόντων 

7. Προςδιοριςμόσ ανόργανων ςυςτατικϊν γλεφκουσ και οίνου 

7.1. Ανιόντα 

7.2. Ματιόντα 

7.3. Άλλα μζταλλα 

7.4. Ξζκοδοι προςδιοριςμοφ ανόργανων ςυςτατικϊν 

7.5. Επίδραςθ των ανόργανων ςυςτατικϊν ςτα οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά οινικϊν προϊόντων 

8. Προςδιοριςμόσ κειϊδθ ανυδρίτθ ςτον οίνο 

8.1. Ξορφζσ και μζκοδοι εφαρμογισ του κειϊδθ ανυδρίτθ ςτον οίνο 

8.2. Ξζκοδοι προςδιοριςμοφ κειϊδθ ανυδρίτθ και όρια περιεκτικότθτασ 
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8.3. Επίδραςθ του κειϊδθ ανυδρίτθ ςτα οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά οινικϊν προϊόντων 

9. Οργανολθπτικόσ ζλεγχοσ 

9.1. Ρργανολθπτικά χαρακτθριςτικά οίνου 

9.2. Υθμαςία οργανολθπτικοφ ελζγχου 

9.3. Σεριγραφικι ανάλυςθ οργανολθπτικϊν χαρακτθριςτικϊν 

10. Πειραματικόσ ςχεδιαςμόσ και εκτζλεςθ οργανολθπτικϊν δοκιμαςιϊν  

10.1. Φφποι οργανολθπτικϊν δοκιμϊν 

10.2. Ζντυπα οργανολθπτικϊν ελζγχων και δοκιμϊν 

11. Χρϊμα, γεφςθ και άρωμα οίνων 

11.1. Φο χρϊμα των οίνων 

11.2. Ξζκοδοι μζτρθςθσ χρϊματοσ 

11.3. Γεφςθ και άρωμα οίνου 

11.4. Νεξιλόγιο γεφςθσ και αρϊματοσ 

11.5. Σροζλευςθ γευςτικϊν χαρακτθριςτικϊν 

12. Παράγοντεσ επίδραςθσ οργανολθπτικϊν χαρακτθριςτικϊν  

12.1. Σοικιλία 

12.2. Φόποσ προζλευςθσ 

12.3. Εςοδεία 

12.4. Μαλλιεργθτικζσ ςυνκικεσ και επίδραςθ καιρικϊν φαινομζνων 

12.5. Φεχνικζσ οινοποίθςθσ 

12.6. Σαλαίωςθ 

13. Επεξεργαςία και ερμθνεία δεδομζνων οργανολθπτικϊν δοκιμϊν 

13.1. Βαςικζσ ςτατιςτικζσ μζκοδοι ανάλυςθσ αποτελεςμάτων οργανολθπτικϊν δοκιμϊν  

13.2. Διακφμανςθ 

 

 

Μάκθμα: ΟΡΓΑΝΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΘΜΕΙΑ ( Aϋ εξ.) 
Ϊρεσ μακιματοσ/εβδομάδα (Θ, Ε, Υ): 2,1,3 
 
κοπόσ -  Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να αποκτιςουν οι καταρτιηόμενοι τισ βαςικζσ γνϊςεισ ϊςτε να κατανοιςουν τισ 

αρχζσ τθσ οργανικισ χθμείασ κακϊσ και τισ βιοχθμικζσ ζννοιεσ. Ρι καταρτιηόμενοι κα αποκτιςουν γνϊςεισ ϊςτε 

να μποροφν να εφαρμόηουν βιοχθμικζσ και οργανικζσ μεκόδουσ για τθν μζτρθςθ  προϊόντων τθσ αλκοολικισ 

ηφμωςθσ. Ξζςω του εργαςτθριακοφ μζρουσ οι καταρτιηόμενοι κα αποκτιςουν βαςικζσ δεξιότθτεσ ϊςτε να 

μποροφν να εκτελοφν βαςικζσ χθμικζσ αναλφςεισ.  

 

Περιεχόμενο του μακιματοσ 

1. Μονάδεσ, διαςτάςεισ, κεμελιϊδεισ ζννοιεσ 

2. Ειςαγωγι ςτθν οργανικι χθμεία 

3. Χθμικζσ αντιδράςεισ 

4. Αλκάνια. Αλκζνια, Αλκίνια – Αλκυλαλογονίδια- 

5. Καρβονυλικζσ ενϊςεισ- Αλδεΰδεσ- Κετόνεσ-Αρωματικοί υδρογονάνκρακεσ 

6. Αλκόολεσ-Καρβοξυλικά οξζα-Φαινόλεσ  

7. Τδατάνκρακεσ-ςάκχαρα-λιπίδια  

8. Αμινοξζα, Πεπτίδια, Πρωτεΐνεσ, Δομι νουκλεϊκϊν οξζων 
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9. Μεταβολιςμόσ, Οξειδωτικι φωςφορυλίωςθ και φωτοφωςφορυλίωςθ 

10. Ηυμϊςεισ 

11. Κφκλοσ του αηϊτου και μεταβολιςμόσ αμινοξζων  

12. Ζκφραςθ των γονιδίων και μεταβολιςμόσ του DNA 

13. Εφαρμοςμζνθ ενηυμολογία 

Εργαςτιριο 

1. Ηφγιςθ: Είδθ ηυγϊν, αρχζσ λειτουργίασ, ζλεγχοσ αξιοπιςτίασ ηυγϊν 

2. Παραςκευι διαλυμάτων : Τπολογιςμοί ςυγκεντρϊςεων, μζκοδοι παραςκευισ διαλυμάτων 

3. Αραιομετρία- Διακλαςιμετρία: Αρχζσ λειτουργίασ, βακμονόμθςθ, εφαρμογζσ 

4. Πεχαμετρία: Μζκοδοι μζτρθςθσ pH, βακμονόμθςθ, εφαρμογζσ 

5. Αγωγιμομετρία : Μζκοδοι μζτρθςθσ αγωγιμότθτασ, βακμονόμθςθ, εφαρμογζσ 

6. Ιξωδομετρία: Μζκοδοι μζτρθςθσ ιξϊδουσ, βακμονόμθςθ ιξωδόμετρου, εφαρμογζσ 

7. Τγραςία: Μζκοδοι υπολογιςμοφ υγραςίασ, εφαρμογζσ 

8. Ογκομετρικι ανάλυςθ: Αρχζσ λειτουργίασ, Δείκτεσ, εφαρμογζσ 

9. Φαςματοφωτομετρία: Αρχζσ λειτουργίασ, Καμπφλεσ βακμονόμθςθσ, Εφαρμογζσ 

10. Χρωματογραφία: Αρχζσ λειτουργίασ, καμπφλεσ βακμονόμθςθσ, εφαρμογζσ 

11. Απόςταξθ: Αρχζσ λειτουργίασ αποςτακτικισ ςυςκευισ, είδθ αποςτακτικϊν ςυςκευϊν, προςδιοριςμόσ 

ςυγκζντρωςθσ αλκοόλθσ 

12. Εκχφλιςθ: Αρχζσ λειτουργίασ, ςυςκευι Soxhlet, εφαρμογζσ 

13. Αποςτείρωςθ: Μζκοδοι αποςτείρωςθσ, εξοπλιςμόσ, εφαρμογζσ 

14. Προςδιοριςμόσ πρωτεϊνϊν: Μζκοδοι προςδιοριςμοφ πρωτεϊνϊν, εφαρμογζσ  

 

 

Μάκθμα: ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ( Aϋ εξ.) 

Ϊρεσ μακιματοσ/εβδομάδα (Θ, Ε, Υ): 2,0,2 

 
κοπόσ -  Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Φο ςυγκεκριμζνο μάκθμα ζχει ωσ ςκοπό να ειςάγει  και να εξοικειϊςει τουσ καταρτιηόμενουσ ςτισ βαςικζσ 

ζννοιεσ του κλάδου τθσ γεωργικισ οικονομίασ. Οα τουσ πλθροφοριςει για τισ διάφορεσ μορφζσ οργάνωςθσ 

γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων και τουσ παράγοντεσ που προςδιορίηουν τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ παραγωγικισ 

τουσ κατεφκυνςθσ. Οα κατανοιςουν τθ ςθμαςία και τον ρόλο των παραγωγικϊν δαπανϊν και να διακρίνουν 

τισ βαςικζσ κατθγορίεσ τουσ.  Οα γνωρίηουν και να εφαρμόηουν το ςφνολο των νόμων και των κανονιςμϊν 

ςχετικϊν με τθν γεωργία, τθ διακίνθςθ αγροτικϊν προϊόντων, τθν ποιότθτα των προϊόντων, τθ χριςθ του 

εδάφουσ και τθν απαςχόλθςθ ςτον αγροτικό κλάδο (Μοινι Αγροτικι Σολιτικι). 

 

Περιεχόμενο του μακιματοσ  

1. Οριςμόσ – Αντικείμενο – θμαςία, τθσ γεωργικισ οικονομίασ 

2. Βαςικζσ ζννοιεσ – οριςμοί, κλάδου, ςυντελεςτϊν και παραγωγικϊν δαπανϊν γεωργικισ παραγωγισ  

3. Μορφζσ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων (Αμπελουργία) 

3.1. Ξζγεκοσ εκμετάλλευςθσ 

3.2. Φρόποσ εκμετάλλευςθσ 

3.3. Φφποι εκμεταλλεφςεων 
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4. υντελεςτζσ γεωργικισ παραγωγισ 

4.1. Ζδαφοσ 

4.2. Εργαςία 

4.3. Μεφάλαιο 

5. Δαπάνεσ 

5.1. Βαςικζσ παραγωγικζσ δαπάνεσ 

5.2. Διάκριςθ παραγωγικϊν δαπανϊν 

6. Οικονομικι μεταποίθςθσ αγροτικϊν προϊόντων 

6.1. Ζννοια, και αναγκαιότθτα τθσ μεταποίθςθσ, φορείσ και ωφζλειεσ. 

6.2. Βαςικζσ ςυνκικεσ τθσ μεταποιθτικισ βιομθχανίασ αγροτικϊν προϊόντων. 

6.3. Δομι τθσ αγοράσ, και οικονομικι οργάνωςθ των μεταποιθτικϊν μονάδων. 

6.4. Ρργάνωςθ των αγορϊν. 

6.5. Μόςτοσ μεταποίθςθσ – δομι και εκτίμθςθ του κόςτουσ μεταποίθςθσ. 

7. Ελλθνικι γεωργία και ευρωπαϊκι ζνωςθ 

7.1. Σεριεχόμενο ςκοποί, φορείσ και όργανα.  

7.2. Υυςτιματα Αγροτικισ Σολιτικισ.  

7.3. Θ Γεωργία ωσ οικονομικι και παραγωγικι δραςτθριότθτα.  

7.4. Αντικείμενα και τομείσ αγροτικισ πολιτικισ. 

8. Κοινι Αγροτικι πολιτικι 

8.1. Εξζλιξθ και ςθμερινι κατάςταςθ τθσ ΜΑΣ.  

8.2. Διαρκρωτικι Σολιτικι – Σολιτικι Ανάπτυξθσ τθσ Χπαίκρου. 

8.3. ργανα και λιψθ αποφάςεων ςτα πλαίςια τθσ ΜΑΣ.  

8.4. Χρθματοδότθςθ και όργανα χρθματοδότθςθσ τθσ ΜΑΣ. 

 

 

Μάκθμα: ΣΕΧΝΙΚΘ ΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ( Aϋ εξ.) 

Ϊρεσ μακιματοσ/εβδομάδα (Θ, Ε, Υ): 2,0,2 

 
κοπόσ -  Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Φο μάκθμα αυτό ζχει ωσ ςκοπό να ειςάγει τουσ καταρτιηόμενουσ ςτισ βαςικζσ τεχνικζσ παραγωγισ οινικϊν 

προϊόντων. Ρι καταρτιηόμενοι κα αποκτιςουν γνϊςεισ για τθν χθμικι ςφςταςθ αλλά και τθν φυςιολογία των 

ςταφυλιϊν ςτο ςτάδιο τθσ ωρίμανςθσ  αλλά και τισ βαςικζσ γνϊςεισ γφρω από τισ τεχνικζσ οινοποίθςθσ.  

Περιεχόμενο του μακιματοσ 

1. Κφρια είδθ οινοποίθςθσ 

1.1. Νευκι Ρινοποίθςθ 

1.2. Ερυκρι Ρινοποίθςθ 

1.3. Τοηζ Ρινοποίθςθ  

2. Μορφολογία και χθμικι ςφςταςθ του ςταφυλιοφ 

2.1. Θ εξζλιξθ τθσ χθμικισ ςφςταςθσ του ςταφυλιοφ κατά τθν ωρίμανςθ 

2.2. Σεριγραφι ςταφυλιοφ κατά τθν ωρίμανςθ 

2.3. Μακοριςμόσ τθσ ωριμότθτασ των ςταφυλιϊν 

2.4. Φαινόμενα και παράγοντεσ τθσ ωρίμανςθσ των ςταφυλιϊν  

2.5. Ξικροβιολογικοί και φυςικοί κίνδυνοι ϊριμου ςταφυλιοφ 
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3. υγκομιδι ςταφυλιϊν και προηυμωτικά ςτάδια 

3.1. Επιλογισ τθσ θμερομθνίασ ζναρξθσ ςυγκομιδισ ςταφυλιϊν 

3.2. Ξζκοδοι πρόβλεψθσ θμερομθνίασ ςυγκομιδισ ςταφυλιϊν 

3.3. Σρακτικζσ ςυγκομιδισ ςταφυλιϊν 

3.4. Χπερωρίμανςθ ςταφυλιοφ 

3.5. Ξζκοδοι αφξθςθσ τθσ περιεκτικότθτασ του αρχικοφ ςακχάρου των γλευκϊν 

3.6. Ενηυμικζσ αλλαγζσ και αντιδράςεισ του ςταφυλιοφ μετά τθν ςυγκομιδι 

3.7. Σροηυμωτικζσ επεμβάςεισ 

3.8. Σροηυμωτικζσ εφαρμογζσ βιομθχανικϊν ενηφμων 

3.9. Ξζκοδοι ςυγκομιδισ  

3.10. Επίδραςθ του τρόπου ςυγκομιδισ ςτθν ποιότθτα οίνου 

4. Παραςκευι και ςφςταςθ γλεφκουσ 

4.1. Ξζκοδοι παραςκευισ γλεφκουσ 

4.2. Φα ςάκχαρα γλεφκουσ 

4.3. Ξζκοδοι μζτρθςθσ αρχικισ ςυγκζντρωςθσ ςακχάρων γλεφκουσ 

4.4. Ρξφτθτα γλεφκουσ και φαινολικζσ ενϊςεισ 

4.5. Ρργανικά οξζα γλεφκουσ και εξζλιξθ τουσ 

4.6. Ρι πθκτίνεσ του γλεφκουσ  

4.7. Αηωτοφχεσ ενϊςεισ του γλεφκουσ  

4.8. Ρι βιταμίνεσ και τα ανόργανα ςυςτατικά του γλεφκουσ 

4.9. Φα ζνηυμα του γλεφκουσ 

4.10. Ξεταφορά και υποδοχι ςταφυλιϊν 

4.11. Απορραγιςμόσ και ςυςτιματα απορραγιςμοφ 

4.12. Ζκκλιψθ και ςυςτιματα ζκκλιψθσ 

5. Διόρκωςθ και ςυντιρθςθ γλεφκουσ  

5.1. Διόρκωςθ οξφτθτασ γλεφκουσ 

5.2. Διόρκωςθ αρχικισ ςυγκζντρωςθσ ςακχάρου: Αραίωςθ, προςκικθ ςυμπυκνωμζνου γλεφκουσ 

5.3. Θείωςθ γλεφκουσ και ιδιότθτεσ κειϊδθ ανυδρίτθ 

5.4. Διαφγαςθ γλεφκουσ 

5.5. Υυνκικεσ ςυντιρθςθσ γλεφκουσ  

5.6. Ξζκοδοι και ςυςτιματα διικθςθσ και άντλθςθσ 

6. Ηυμομφκθτεσ γλεφκουσ  

6.1. Σροζλευςθ και πολλαπλαςιαςμόσ των ηυμϊν  

6.2. Θ ταξινόμθςθ των ηυμϊν  

6.3. Ματθγορίεσ ηυμϊν  

6.4. Ηφμεσ τεχνολογικοφ ενδιαφζροντοσ 

6.5. Χρθςιμοποίθςθ επιλεγμζνων καλλιεργειϊν ηυμϊν 

6.6. Εμβολιαςμόσ ηυμομυκιτων 

7. Θ αλκοολικι ηφμωςθ 

7.1. Ιςτορικό 

7.2. Αυκόρμθτεσ  και κατευκυνόμενεσ ηυμϊςεισ 

7.3. Σαράγοντεσ αλκοολικισ ηφμωςθσ 

7.4. Φα δευτερογενι προϊόντα τθσ αλκοολικισ ηφμωςθσ 

7.5. Υυνκικεσ αλκοολικισ ηφμωςθσ  

7.6. Ξζκοδοι ελζγχου παραμζτρων αλκοολικισ ηφμωςθσ 

7.7. Σρόςκετα διευκόλυνςθσ αλκοολικισ ηφμωςθσ 

8. Μεταηυμωτικζσ διεργαςίεσ  
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8.1. Θείωςθ 

8.2. Ξετάγγιςθ 

8.3. Διαφγαςθ 

8.4. Υτακεροποίθςθ 

 
 

Β΄ Εξάμηνο – Ώρεσ-Μαθηςιακά Αποτελέςματα – Περιεχόμενο 

Μάκθμα: ΑΜΠΕΛΟΤΡΓΙΑ ΙΙ  ( Βϋ εξ.) 

Ϊρεσ μακιματοσ/εβδομάδα (Θ, Ε, Υ): 2,4,6 

 

κοπόσ -  Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Θ Αμπελουργία ΙΙ ζχει ωσ ςκοπό τθν ειςαγωγι των καταρτιηόμενων ςτθν καλλιζργεια τθσ αμπζλου. Ξετά τθν 

ολοκλιρωςθ  του μακιματοσ οι καταρτιηόμενοι κα είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν και να αναγνωρίςουν τισ 

βαςικζσ ζννοιεσ που αφοροφν τθν καλλιζργεια τθσ αμπζλου και το περιβάλλον ςτο οποίο αναπτφςςεται θ 

άμπελοσ. Αποτελεί το εφαλτιριο για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ γνϊςθσ και αντίλθψθσ των καταρτιηόμενων 

πάνω ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ αμπελουργίασ και τθσ οινολογίασ.  

 

Περιεχόμενο του μακιματοσ 

1. Εγκατάςταςθ αμπελϊνα 

1.1. Επιλογι τθσ τοποκεςίασ 

1.2. Σροετοιμαςία του εδάφουσ 

1.3. Υχεδίαςθ του αμπελϊνα 

1.4. Επιλογι τθσ ποικιλίασ 

1.5. Επιλογι του υποκειμζνου 

1.6. Φφτευςθ 

2. Θερινά ι χλωρά κλαδζματα 

2.1. Βλαςτολόγθμα 

2.2. Μορυφολόγθμα 

2.3. Πεφφλλιςμα 

2.4. Αφαίρεςθ ταξιανκιϊν 

2.5. Αφαίρεςθ ταξικαρπιϊν 

2.6. Χαραγι 

2.7. Χρθςιμοποίθςθ ρυκμιςτϊν αφξθςθσ 

2.8. Άλλεσ τεχνικζσ 

3. Άρδευςθ 

3.1. Φο ζδαφοσ και θ εδαφικι υγραςία 

3.2. Σωσ διαβρζχονται τα εδάφθ 

3.3. Αντιδράςεισ των φυτϊν ςτισ ςυνκικεσ εδαφικισ υγραςίασ 

3.4. Υυμπτϊματα ζλλειψθσ και υπερβολικισ υγραςίασ 

3.5. Θ ποςότθτα νεροφ που απαιτείται από τθν άμπελο 

3.6. Γενικζσ αρχζσ τθσ άρδευςθσ τθσ αμπζλου 
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3.7. Χρόνοσ και ςυχνότθτα των αρδεφςεων 

3.8. Σοςότθτα νεροφ άρδευςθσ 

3.9. Θ ποιότθτα του νεροφ άρδευςθσ 

3.10. Υυςτιματα άρδευςθσ 

4. υγκομιδι ςταφυλιϊν 

4.1. Δειγματολθψία ςταφυλιϊν 

4.2. Μριτιρια ςυγκομιδισ 

4.3. Ρριςμόσ τθσ ωριμότθτασ – θ ζννοια τθσ «χρονιάσ» 

4.4. Ευγενισ ςιψθ 

4.5. Χπερωρίμανςθ 

4.6. Θ ςυγκομιδι 

4.7. Θ μεταφορά 

4.8. Θ διαλογι 

4.9. Ξεταςυλλεκτικζσ μεταχειρίςεισ 

4.10. Υταφιδοποιΐα 

5. Αμπελογραφία 

5.1 Ειςαγωγι ςτθν αμπελογραφία 

5.1.1Μϊδικασ τθσ αμπελογραφικισ περιγραφισ 

5.1.2Υυςτθματικι τθσ οικογζνειασ Vitaceae 

5.2 Χποκείμενα τθσ αμπζλου 

5.2.1Ιδιότθτεσ και κριτιρια επιλογισ 

5.2.2Φα ςπουδαιότερα υποκείμενα του ελλθνικοφ αμπελϊνα 

5.3Σοικιλίεσ τθσ αμπζλου 

5.3.1Σοικιλίεσ οινοποιΐασ 

5.3.2Σοικιλίεσ επιτραπζηιεσ και ειδικισ χριςθσ 

6. Φυτορυκμιςτικζσ ουςίεσ 

6.1 Ρ ρόλοσ τθσ γιββεριλίνθσ   

6.2 Φυτορυκμιςτικζσ ενϊςεισ και ο ρόλοσ τουσ 

 

Εργαςτιριο 

1. Εγκατάςταςθ αμπελϊνα 

1.1. Υχεδιαςμόσ φφτευςθσ ςτο χαρτί. 

1.2. Φφτευςθ ενόσ ςτρζμματοσ αμπελϊνα από τουσ εκπαιδευόμενουσ 

2. Θερινά ι χλωρά κλαδζματα 

2.1. Επίςκεψθ ςε τοπικοφσ αμπελϊνεσ και εφαρμογι εποχικϊν εργαςιϊν. Αν είναι δυνατόν θ παρακολοφκθςθ 

μθχανικισ εφαρμογισ των εργαςιϊν και εξοικείωςθ με τα αντίςτοιχα μθχανιματα. 

3. Άρδευςθ 

3.1. Επίςκεψθ ςε κατάςτθμα πϊλθςθσ αρδευτικϊν υλικϊν και γνωριμία με τα υλικά 

3.2. Επίςκεψθ ςε αμπελϊνεσ με διάφορα ςυςτιματα άρδευςθσ και εξοικείωςθ με τον εξοπλιςμό 

3.3. Αποςτολι νεροφ γεϊτρθςθσ ςε εργαςτιριο ανάλυςθσ. Επεξεργαςία των ςτοιχείων τθσ. 

4. υγκομιδι των ςταφυλιϊν 

4.1. Ξζτρθςθ ςακχάρων, οξφτθτασ και pH ςε αποψυγμζνο γλεφκοσ 

4.2. Επίςκεψθ ςε εργαςτιριο ανάλυςθσ γλευκϊν και οίνων. Γνωριμία με τον εξοπλιςμό. 

5. Αμπελογραφία 

5.1. Αμπελογραφικι περιγραφι και κατάταξθ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν των οργάνων τθσ αμπζλου 

ςφμφωνα με τον οδθγό του OIV. 
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5.2. Επίςκεψθ ςε αμπελϊνεσ και αναγνϊριςθ των βαςικότερων ποικιλιϊν και υποκειμζνων που 

καλλιεργοφνται ςτθν περιοχι. Δθμιουργία φυτολογίου με τισ βαςικότερεσ ποικιλίεσ και υποκείμενα. 

 

 

Μάκθμα: ΣΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ( Βϋ εξ.) 

Ϊρεσ μακιματοσ/εβδομάδα (Θ, Ε, Υ): 2,2,4 

 

κοπόσ -  Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να αποςαφθνίςουν οι καταρτιηόμενοι τι είναι βιολογικι γεωργία, τισ βαςικζσ 

αρχζσ τθσ αλλά και το πϊσ θ βιολογικι γεωργία αντιμετωπίηει το ζδαφοσ, τθ φυτοπροςταςία και τθ 

μεταποίθςθ προϊόντων. 

 

Περιεχόμενο του μακιματοσ 

1. Ειςαγωγι 

1.1. Αίτια και ςυνκικεσ ανάπτυξθσ του βιολογικοφ τρόπου παραγωγισ 

1.2. Σαγκόςμια Ρμοςπονδία Μινθμάτων Βιολογικισ Γεωργίασ (I.F.O.A.M) 

1.3. Από τθ ςυμβατικι ςτθ βιολογικι γεωργία 

1.4. Υφγχρονεσ τάςεισ ςτθν παραγωγι ποιοτικϊν Αγροτικϊν προϊόντων και τροφίμων 

2. Βαςικζσ αρχζσ τθσ βιολογικισ γεωργία 

2.1. Ρριςμοί 

2.2. Ρλιςτικι προςζγγιςθ 

2.3. Διαχρονικι αντιμετϊπιςθ 

3. Σο ζδαφοσ 

3.1. Ρ χειριςμόσ του εδάφουσ ςτθ βιολογικι καλλιζργεια 

3.2. Υθμαςία του εδάφουσ 

3.3. Θ κατεργαςία του εδάφουσ 

3.4. «εξυγίανςθ» του εδάφουσ 

3.5. Αντιμετϊπιςθ ηιηανίων 

4. Γονιμότθτα του εδάφουσ 

4.1. Ρργανικι ουςία 

4.2. Βιολογικι δραςτθριότθτα εδάφουσ 

4.3. Φρόποι διατιρθςθσ και βελτίωςθσ τθσ γονιμότθτασ του εδάφουσ 

5. Αντιμετϊπιςθ εχκρϊν και αςκενειϊν 

5.1. Φο αδιζξοδο τθσ χθμικισ φυτοπροςταςίασ 

5.2. Σρόλθψθ 

5.2.1. Δθμιουργία ποικιλομορφίασ 

5.2.2. Μαλλιεργθτικά μζτρα 

5.2.3. Σολλαπλαςιαςτικό υλικό 

5.3. Άμεςθ αντιμετϊπιςθ 

5.3.1. Ξθχανικά μζςα 

5.3.2. Φυςικά μζςα 

5.3.3. Βιολογικά μζςα 
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5.3.4. Υκευάςματα άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ 

5.4. Θ φυτοπροςταςία με ιπια μζςα 

5.4.1. Βιολογικζσ μζκοδοι καταπολζμθςθσ εντόμων 

5.4.2. Βιολογικζσ μζκοδοι καταπολζμθςθσ ηιηανίων 

6. Μεταςυλλεκτικοί χειριςμοί και μεταποίθςθ βιολογικϊν προϊόντων 

6.1. Υυλλογι 

6.2. Αποκικευςθ 

6.3. Ξεταποίθςθ 

6.4. Υυςκευαςία 

7. Κατοχφρωςθ βιολογικϊν προϊόντων 

7.1. Αναγκαιότθτα 

7.2. Σροδιαγραφζσ και νομοκεςία 

7.3. Διαδικαςία ελζγχου 

7.3.1. Ζνταξθ ςτο ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ 

7.3.2. Επικεϊρθςθ 

7.3.3. Χθμικζσ αναλφςεισ 

7.4. Σιςτοποίθςθ- Υιμανςθ 

8. Μάρκετινγκ βιολογικϊν προϊόντων 

8.1. Ζννοια του μάρκετινγκ 

8.2. Φο οικονομικό πλαίςιο τθσ βιολογικισ γεωργίασ 

8.3. Ζρευνα αγοράσ 

8.4. Σροϊκθςθ γεωργικϊν βιολογικϊν προϊόντων 

8.5. Φιμολόγθςθ βιολογικϊν προϊόντων 

8.6. Διανομι βιολογικϊν προϊόντων 

 

Εργαςτιριο 

1. Καταπολζμθςθ αγριόχορτων με μθχανικά μζςα 

2. Δθμιουργία βοτανικισ ςυλλογισ – αναγνϊριςθ άγριων χόρτων περιοχισ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

για χλωρι λίπανςθ 

3. Ζλεγχοσ οργανικισ ουςίασ εδάφουσ 

4. Παραςκευι κομπόςτ 

5. Καταςκευι ςκωλθκοτροφείου 

6. Παραςκευι βορδιγάλειου πολτοφ 

7. Παραςκευι βιολογικϊν φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων και εφαρμογι με ψεκαςμό 

8. υλλογι και ςυςκευαςία προϊόντων 

9. Προδιαγραφζσ και νομοκεςία βιολογικοφ τρόπου παραγωγισ αγροτικϊν προϊόντων 

10. υγκζντρωςθ ετικετϊν – ςθμάτων βιολογικϊν προϊόντων 

 

 

Μάκθμα: ΠΡΑΚΣΙΚΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΘΝ ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ( Βϋ εξ.) 

Ϊρεσ μακιματοσ/εβδομάδα (Θ, Ε, Υ): 0,3,3 

 

κοπόσ -  Μακθςιακά Αποτελζςματα 
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Γενικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ «Σρακτικι Εφαρμογι ςτθν  ειδικότθτα»  είναι θ αξιοποίθςθ των αντικειμζνων 

κατάρτιςθσ των υπόλοιπων μακθμάτων του εξαμινου για τθν ενίςχυςθ των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων και  

ικανοτιτων των καταρτιηόμενων. Ειδικότερα, ςτο Βϋεξάμθνο, ςκοπόσ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ είναι οι 

καταρτιηόμενοι αποκτιςουν ςαφι αντίλθψθ και να κατανοιςουν, μζςα από τθν πρακτικι εξάςκθςθ, το 

αντικείμενο των εργαςιϊν του Φεχνικοφ Αμπελουργίασ και Ρινολογίασ και να αναπτφξουν εκείνεσ τισ δεξιότθτεσ 

και ικανότθτεσ που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι άςκθςθ του επαγγζλματόσ τουσ.  Φο ςυγκεκριμζνο 

μάκθμα ςυμβάλλει ςτθν εμπζδωςθ και ςυςτθματοποίθςθ τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ και ςτθν περαιτζρω 

ανάπτυξθ των ικανοτιτων και δεξιοτιτων, που απζκτθςαν οι ςπουδαςτζσ κατά το εξάμθνο αυτό 

Βαςικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των καταρτιηόμενων: 

 Ξε τισ κατάλλθλεσ καλλιεργθτικζσ εργαςίεσ ςτο αμπελϊνα για τθν παραγωγι ςταφυλιϊν 

 Ξε τισ τεχνικζσ οινοποίθςθσ, αποκικευςθσ, παλαίωςθσ και τυποποίθςθσ οίνου 

Για τθν πρακτικι εφαρμογι ςτθν ειδικότθτα προτείνεται θ  πραγματοποίθςθ πρακτικϊν αςκιςεων ςτο 

εργαςτιριο ι/και θ  ανάκεςθ εκπόνθςθσ εργαςιϊν από τον υπεφκυνο/θ εκπαιδευτι /τρια είτε υπό τθ μορφι 

ςχεδίου (project) είτε υπό τθ μορφι μελζτθσ περίπτωςθσ (case study), που αφοροφν ςε πραγματικά κζματα - 

προβλιματα από τον επαγγελματικό χϊρο και με παραδοτζα ςτο τζλοσ του εξαμινου ζνα ζργο - δθμιουργία ι 

ζνα γραπτό κείμενο και παρουςίαςθ των ςυμπεραςμάτων με τθ χριςθ PowerPoint ι άλλου προγράμματοσ 

παρουςίαςθσ. Επιπλζον, μζςα από παραδειγματικζσ εφαρμογζσ διαχείριςθσ χρόνου, τρόπων αναηιτθςθσ 

εργαςίασ, ςφνταξθσ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ, μεκόδων Ξάρκετινγκ, γνωριμίασ και Εφαρμογισ Σρωτοκόλλων 

Διαχείριςθσ και Αςφάλειασ Σοιότθτασ και Φεχνικζσ Σωλιςεων επιδιϊκεται θ ενίςχυςθ των επαγγελματικϊν 

ςτόχων των ςπουδαςτϊν.  

Φζλοσ, ςτο  πλαίςιο του μακιματοσ αυτοφ προτείνονται εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε επαγγελματικοφσ 

χϊρουσ, όπωσ οινοποιεία, ιδιωτικοφσ, ςυνεταιριςτικοφσ ι κρατικοφσ αμπελϊνεσ, φυτϊρια, οινοβιομθχανίεσ και 

επιχειριςεισ εμπορίασ και τυποποίθςθσ, οινολογικά εργαςτιρια, ιδρφματα και ςτακμοφσ ζρευνασ κλπ. 

Ρ υπεφκυνοσ/θ εκπαιδευτισ/τρια εποπτεφει τθ διαδικαςία και διευκολφνει τον καταρτιηόμενο παρζχοντασ 

πθγζσ αλλά και διευκρινίςεισ ςχετικζσ με το κζμα και τθ μορφι τθσ εργαςίασ. 

 

Περιεχόμενο του μακιματοσ 

Ενδεικτικζσ κεματικζσ για τισ πρακτικζσ αςκιςεισ και τθν εκπόνθςθ εργαςιϊν είναι οι εξισ: 

1. Αμπελουργία: Μαλλιζργεια τθσ αμπζλου, κρζψθ και λίπανςθ, εγκατάςταςθ αμπελϊνα, κερινά ι χλωρά 

κλαδζματα, άρδευςθ, ςυγκομιδι ςταφυλιϊν. Βιολογικι γεωργία. 

2. Οινοποίθςθ: Επίδραςθ των καλλιεργθτικϊν τεχνικϊν ςτο ςταφφλι και επακόλουκα ςτον οίνο. 

 

 

Μάκθμα: ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ II ( Βϋ εξ.) 

Ϊρεσ μακιματοσ/εβδομάδα (Θ, Ε, Υ): 2,2,4 

 

κοπόσ -  Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Φο ςυγκεκριμζνο μάκθμα ζχει ωσ ςκοπό να ειςάγει τουσ καταρτιηόμενουσ  ςτισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ για  τθν 

καλλιζργεια των φυτϊν και το ρόλο του ωσ παραγωγικι μονάδα. Σεριγράφονται γενικά και ςυνοπτικά 

καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ και μζκοδοι βελτίωςθσ των καλλιεργοφμενων φυτϊν. 
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Περιεχόμενο του μακιματοσ 

1. Κατεργαςία εδάφουσ 

1.1. Υτόχοι κατεργαςίασ εδάφουσ 

1.2. Είδθ κατεργαςίασ εδάφουσ 

1.3. Μαλλιεργθτικά εργαλεία εδάφουσ 

1.4. Ματεργαςία εδάφουσ πριν τθ ςπορά 

1.5. Ματεργαςία εδάφουσ ςε εγκατεςτθμζνθ καλλιζργεια 

1.6. Υυντιρθςθ του εδάφουσ 

2. Άρδευςθ  

2.1. Ανάγκεσ τθσ καλλιζργειασ ςε νερό 

2.2. Υυςτιματα άρδευςθσ 

2.3. Σοιοτικά χαρακτθριςτικά νεροφ  

3. Βελτίωςθ  

3.1. Μλθρονομικότθτα και περιβάλλον 

3.2. Γενότυποσ – φαινότυποσ 

3.3. Ξεταλλάξεισ  

3.4. Ξζκοδοι βελτίωςθσ 

3.5. Ειςαγωγι ποικιλιϊν 

3.6. Επιλογι 

3.7. Χβριδιςμόσ 

3.8. Γενετικά τροποποιθμζνα φυτά 

4. Ηιηάνια 

4.1. Χαρακτθριςτικά ηιηανίων 

4.2. Σολλαπλαςιαςμόσ ηιηανίων 

4.3. Διαςπορά ηιηανίων 

4.4. Φφτρωμα ηιηανίων 

4.5. Νικαργοσ ςπόρων και οργάνων ηιηανίων 

4.6. Ετιςια, πολυετι, παραςιτικά ηιηάνια 

4.7. Ματαπολζμθςθ ηιηανίων 

5. Μζτρα φυτοπροςταςίασ 

5.1. Βιολογικι  

5.2. Χθμικι 

5.3. Ρλοκλθρωμζνθ 

6. Προςταςία περιβάλλοντοσ 

7. Κανόνεσ ορκισ εφαρμογισ και διαχείριςθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων και υπολειμμάτων 

 

Εργαςτιριο 

1. Άρδευςθ  

1.1. Υχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ άρδευςθσ 

1.2. Επίδειξθ απαραίτθτων εργαλείων και εξαρτθμάτων για τθ δθμιουργία και εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ 

άρδευςθσ 

2. Μζκοδοι κατεργαςίασ εδάφουσ  

3. Παρατιρθςθ και Αναγνϊριςθ Ηιηανίων 
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Μάκθμα: ΓΕΝΙΚΘ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ  ( Βϋ εξ.) 

Ϊρεσ μακιματοσ/εβδομάδα (Θ, Ε, Υ): 1,2,3 

 

κοπόσ -  Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι οι καταρτιηόμενοι να αποκτιςουν τισ βαςικζσ γνϊςεισ, ςε κεωρθτικό και πρακτικό 

επίπεδο, που αφοροφν τισ ανάγκεσ των καρποφόρων δζνδρων κατά τθν βλάςτθςθ και καρποφορίασ τουσ, τισ 

αλλθλεπιδράςεισ των ενδογενϊν και εξωγενϊν παραγόντων ςτθν ανάπτυξθ και παραγωγι των δζνδρων και τισ 

διάφορεσ καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ ςτο ςπορείο, ςτο φυτϊριο και ςτον οπωρϊνα.   

Ξετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι εκπαιδευόμενοι κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να 

αναγνωρίηουν τα είδθ των καρποφόρων δζνδρων, τα μζρθ των καρποφόρων δζνδρων, να γνωρίηουν και να 

κατανοοφν τισ καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ και μεκόδουσ που εφαρμόηονται και να κατανοοφν τθν αλλθλεπίδραςθ 

των βιολογικϊν, οικολογικϊν και καλλιεργθτικϊν παραγόντων ςτθν ανάπτυξθ και απόδοςθ  των δζνδρων. 

Επίςθσ, κα είναι ςε κζςθ να επιλζγουν τα κατάλλθλα υποκείμενα και ποικιλίεσ, να ςχεδιάηουν και να 

εγκακιςτοφν ζναν οπωρϊνα και να εφαρμόηουν τισ απαραίτθτεσ καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ (κλάδεμα, αραίωμα, 

προςταςία από παγετοφσ κ.λ.π.) 

Υτόχοσ του εργαςτθρίου είναι θ εξοικείωςθ των εκπαιδευομζνων με τθν αναγνϊριςθ των κυριότερων 

καλλιεργοφμενων ειδϊν για τθ χϊρα μασ και τισ ιδιαιτερότθτεσ ςτον τρόπο βλάςτθσ και καρποφορίασ αυτϊν, 

αλλά και θ εκπαίδευςι τουσ ςτισ καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ που απαιτοφνται για τθν ςωςτι ανάπτυξθ και 

απόδοςθ των δζνδρων. 

 

Περιεχόμενο του μακιματοσ 

1. Ειςαγωγι – βαςικά ςτοιχεία τθσ επιςτιμθσ τθσ δενδροκομίασ (παραγωγι δενδροκομικϊν προϊόντων ςε 

παγκόςμιο και εκνικό επίπεδο) 

2. Είδθ και ποικιλίεσ των οπωροφόρων δζνδρων 

3. Σα μζρθ του οπωροφόρου δζνδρου και οι βαςικζσ λειτουργίεσ τουσ (φφλλα, οφκαλμοί, βλαςτόσ, ρίηα) 

4. Λειτουργία φφλλου, καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ και παραγωγικότθτα οπωροφόρων δζνδρων 

5. Πολλαπλαςιαςμόσ των καρποφόρων δζνδρων – εγγενισ πολλαπλαςιαςμόσ, βλαςτικι ικανότθτα, αγενισ 

πολλαπλαςιαςμό 

6. Εμβολιαςμόσ οπωροφόρων δζνδρων 

7. Λικαργοσ οφκαλμοφ οπωροφόρων δζνδρων 

8. Κλάδεμα οπωροφόρων δζνδρων 

9. Επικονίαςθ, γονιμοποίθςθ και καρπόδεςθ οπωροφόρων δζνδρων 

10. τάδια ανάπτυξθσ του καρποφ ςτα διάφορα είδθ των οπωροφόρων δζνδρων 

11. τάδια ωρίμανςθσ του καρποφ ςτα διάφορα είδθ των οπωροφόρων δζνδρων 

12. Εφαρμογι ορμονϊν και ρυκμιςτϊν αφξθςθσ ςτα οπωροφόρα δζνδρα 

13. χεδίαςθ και εγκατάςταςθ οπωρϊνα 

14. Παγετόσ και παγετοπροςταςία οπωροφόρων δζνδρων 

15. Άρδευςθ οπωροφόρων δζνδρων 

16. Θρζψθ και λίπανςθ οπωροφόρων δζνδρων 

17. Φυτοπροςταςία οπωροφόρων δζνδρων 
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18. Ωρίμανςθ – ςυγκομιδι – Μεταςυλλεκτικι μεταχείριςθ των καρπϊν οπωροφόρων δζνδρων 

 

Εργαςτιριο: 

1. Αναγνϊριςθ οπωροφόρων δζνδρων, πρακτικι περιγραφι των μερϊν του δζνδρου ςε διάφορα 

δενδροκομικά είδθ 

2. Σεχνικζσ κλαδζματοσ 

3. Εμβολιαςμοί  

4. Επιλογι και εγκατάςταςθ οπωρϊνα 

5. Ενθμζρωςθ ςε κοντινοφσ οπωρϊνεσ για διαμορφϊςεισ δζνδρων, αναγνϊριςθ φυτικϊν μερϊν, ςχεδιαςμό 

οπωρϊνα κ.λ.π. 

6. Διαχείριςθ μολυςμάτων αςκενειϊν 

7. Επίςκεψθ ςε οπωρϊνεσ και ςυςκευαςτιριο – ψυγείο τθσ περιοχισ 

 

 

Γ΄ Εξάμηνο – Ώρεσ-Μαθηςιακά Αποτελέςματα – Περιεχόμενο 

Μάκθμα: ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ - ΛΙΠΑΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ( Γϋ εξ.) 

Ϊρεσ μακιματοσ/εβδομάδα (Θ, Ε, Υ): 2,2,4 

 

κοπόσ -  Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Φο μάκθμα αυτό ζχει ωσ ςκοπό να μεταδϊςει ςτουσ καταρτιηόμενουσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ και ζννοιεσ 

ϊςτε να είναι ςε κζςθ να εκπονοφν εργαςτθριακό ζλεγχο τθσ ςφςταςθσ του εδάφουσ και να αξιολογοφν τθν 

εδαφικι καταλλθλότθτα μιασ περιοχισ για τθν εγκατάςταςθ αμπελϊνα αλλά και να προτείνουν τρόπουσ 

βελτίωςθσ του εδάφουσ.  

 

Περιεχόμενο του μακιματοσ 

1. Ειςαγωγι 

1.1. Φο ζδαφοσ ωσ ηωντανόσ οργανιςμόσ- Σεριβάλλον του φυτοφ 

1.2. Γζνεςθ του εδάφουσ  

1.3. Υφςταςθ του εδάφουσ 

1.4. Ξακροςκοπικι μελζτθ του εδάφουσ 

1.5. Φυςικι και χθμικι αποςάκρωςθ εδάφουσ 

1.6. Ρ ρόλοσ του εδάφουσ ςτο οικοςφςτθμα 

2. Ανόργανα ςυςτατικά εδάφουσ 

2.1. Ρριςμοί 

2.2. Ξθτρικό υλικό 

2.3. Σετρϊματα 

2.4. Ρρυκτά  

3. Οργανικά ςυςτατικά εδάφουσ 

3.1. Ρι ηωντανοί οργανιςμοί εδάφουσ 

3.2. Σθγζσ και ςφςταςθ οργανικισ ουςίασ 
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3.3. Θ περιεκτικότθτα και θ ςθμαςία τθσ οργανικισ ουςίασ ςτο ζδαφοσ 

4. Τδάτινθ φάςθ του εδάφουσ 

1.1. Ξθχανιςμοί ςυγκράτθςθσ νεροφ ςτο ζδαφοσ 

1.2. Φαξινόμθςθ εδαφικισ υγραςίασ 

5. Ο αζρασ του εδάφουσ και θ ςθμαςία του 

6. Δομι του εδάφουσ 

1.3. Ξθχανιςμοί δθμιουργίασ δομισ 

1.4. Σαράγοντεσ που επθρεάηουν τθν δομι 

1.5. Συκνότθτα εδάφουσ 

1.6. Σορϊδεσ εδάφουσ 

1.7. Χρϊμα εδάφουσ 

1.8. Θερμοκραςία εδάφουσ 

7. Φυςικζσ Ιδιότθτεσ εδάφουσ 

7.1. Ξθχανικι ςφςταςθ εδάφουσ 

7.2. Μλάςεισ μθχανικισ ςφςταςθσ 

7.3. Ξζκοδοι προςδιοριςμοφ μθχανικισ ςυςτάςεωσ 

7.4. Υφςταςθ και ιδιότθτεσ μθχανικϊν κλαςμάτων 

8. Χθμικζσ ιδιότθτεσ εδάφουσ 

8.1. Εδαφικά κολλοειδι 

8.2. Φορτίο εδαφικϊν κολλοειδϊν 

8.3. Ανταλλαγι κατιόντων 

8.4. Ανταλλαγι ανιόντων 

8.5. Θρόμβωςθ και διαςπορά 

9. Χθμικι αντίδραςθ του εδάφουσ 

9.1. Φο pH του εδάφουσ και θ ςθμαςία του 

9.2. Τυκμιςτικι ικανότθτα των εδαφϊν 

9.3. Σθγζσ οξφτθτασ των εδαφϊν 

9.4. Φα όξινα εδάφθ και θ δθμιουργία τουσ 

9.5. Ξζκοδοι βελτίωςθσ όξινων εδαφϊν 

9.6. Φα αλκαλικά εδάφθ και θ δθμιουργία τουσ 

9.7. Ξζκοδοι βελτίωςθσ αλκαλικϊν εδαφϊν 

9.8. Αλατοφχα και νατριωμζνα εδάφθ 

9.9. Ξζκοδοι βελτίωςθσ όξινων εδαφϊν 

10. Εφαρμογι μεκόδου αξιολόγθςθσ εδαφολογικϊν δεδομζνων αμπελοκαλλιζργειασ 

10.1. Απογραφι εδαφικϊν πόρων 

10.2. Ματθγορίεσ εδαφολογικϊν χαρτϊν 

10.3. Χαρτογράφθςθ εδαφϊν 

11. Εδαφικζσ απαιτιςεισ ποικιλιϊν οινοποιίασ 

12. Επιλογι κζςθσ και διαχείριςθ αμπελϊνα με γεωγραφικά ςυςτιματα πλθροφοριϊν 

 

Εργαςτιριο 

1. Δειγματολθψία εδάφουσ 

2. Προςδιοριςμόσ υγραςίασ εδάφουσ  

3. Εκχφλιςμα κορεςμοφ 

4. Κοκκομετρικι ανάλυςθ εδάφουσ 
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5. Προςδιοριςμόσ ικανότθτασ ανταλλαγισ κατιόντων 

6. Προςδιοριςμόσ pH εδάφουσ 

7. Προςδιοριςμόσ ανκρακικϊν ορυκτϊν 

8. Προςδιοριςμόσ ελεφκερου ανκρακικοφ αςβεςτίου 

9. Προςδιοριςμόσ ενεργοφ ανκρακικοφ αςβεςτίου 

10. Προςδιοριςμόσ οργανικισ ουςίασ 

11. Προςδιοριςμόσ αφομοιϊςιμου/διακζςιμου αηϊτου 

12. Προςδιοριςμόσ αφομοιϊςιμου/διακζςιμου καλίου 

13. Προςδιοριςμόσ αφομοιϊςιμου/διακζςιμου φωςφόρου 

 

 

Μάκθμα: ΠΡΑΚΣΙΚΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΘΝ ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ( Γϋ εξ.) 

Ϊρεσ μακιματοσ/εβδομάδα (Θ, Ε, Υ): 0,3,3 

 

κοπόσ -  Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Γενικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ «Σρακτικι Εφαρμογι ςτθν  ειδικότθτα»  είναι θ αξιοποίθςθ των αντικειμζνων 

κατάρτιςθσ των υπόλοιπων μακθμάτων του εξαμινου για τθν ενίςχυςθ των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων και  

ικανοτιτων των καταρτιηόμενων. Ειδικότερα, ςτο Γϋεξάμθνο, ςκοπόσ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ είναι οι 

καταρτιηόμενοι αποκτιςουν ςαφι αντίλθψθ και να κατανοιςουν, μζςα από τθν πρακτικι εξάςκθςθ, το 

αντικείμενο των εργαςιϊν του Φεχνικοφ Αμπελουργίασ και Ρινολογίασ και να αναπτφξουν εκείνεσ τισ δεξιότθτεσ 

και ικανότθτεσ που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι άςκθςθ του επαγγζλματόσ τουσ.  Φο ςυγκεκριμζνο 

μάκθμα ςυμβάλλει ςτθν εμπζδωςθ και ςυςτθματοποίθςθ τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ και ςτθν περαιτζρω 

ανάπτυξθ των ικανοτιτων και δεξιοτιτων, που απζκτθςαν οι ςπουδαςτζσ κατά το εξάμθνο αυτό 

Βαςικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των καταρτιηόμενων: 

 Ξε τισ κατάλλθλεσ καλλιεργθτικζσ εργαςίεσ ςτο αμπελϊνα για τθν παραγωγι ςταφυλιϊν 

 Ξε τισ τεχνικζσ οινοποίθςθσ, αποκικευςθσ, παλαίωςθσ και τυποποίθςθσ οίνου 

 Ξε τθν υλοποίθςθ απλϊν αναλφςεων 

Για τθν πρακτικι εφαρμογι ςτθν ειδικότθτα προτείνεται θ  πραγματοποίθςθ πρακτικϊν αςκιςεων ςτο 

εργαςτιριο ι/και θ  ανάκεςθ εκπόνθςθσ εργαςιϊν από τον υπεφκυνο/θ εκπαιδευτι /τρια είτε υπό τθ μορφι 

ςχεδίου (project) είτε υπό τθ μορφι μελζτθσ περίπτωςθσ (case study), που αφοροφν ςε πραγματικά κζματα - 

προβλιματα από τον επαγγελματικό χϊρο και με παραδοτζα ςτο τζλοσ του εξαμινου ζνα ζργο - δθμιουργία ι 

ζνα γραπτό κείμενο και παρουςίαςθ των ςυμπεραςμάτων με τθ χριςθ PowerPoint ι άλλου προγράμματοσ 

παρουςίαςθσ. Επιπλζον, μζςα από παραδειγματικζσ εφαρμογζσ διαχείριςθσ χρόνου, τρόπων αναηιτθςθσ 

εργαςίασ, ςφνταξθσ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ, μεκόδων Ξάρκετινγκ, γνωριμίασ και Εφαρμογισ Σρωτοκόλλων 

Διαχείριςθσ και Αςφάλειασ Σοιότθτασ και Φεχνικζσ Σωλιςεων επιδιϊκεται θ ενίςχυςθ των επαγγελματικϊν 

ςτόχων των ςπουδαςτϊν.  

Φζλοσ, ςτο  πλαίςιο του μακιματοσ αυτοφ προτείνονται εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε επαγγελματικοφσ 

χϊρουσ, όπωσ οινοποιεία, ιδιωτικοφσ, ςυνεταιριςτικοφσ ι κρατικοφσ αμπελϊνεσ, φυτϊρια, οινοβιομθχανίεσ και 

επιχειριςεισ εμπορίασ και τυποποίθςθσ, οινολογικά εργαςτιρια, ιδρφματα και ςτακμοφσ ζρευνασ κλπ. 

Ρ υπεφκυνοσ/θ εκπαιδευτισ/τρια εποπτεφει τθ διαδικαςία και διευκολφνει τον καταρτιηόμενο παρζχοντασ 

πθγζσ αλλά και διευκρινίςεισ ςχετικζσ με το κζμα και τθ μορφι τθσ εργαςίασ.  
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Περιεχόμενο του μακιματοσ 

Ενδεικτικζσ κεματικζσ για τισ πρακτικζσ αςκιςεισ και τθν εκπόνθςθ εργαςιϊν είναι οι εξισ: 

1. Αμπελουργία: Εδαφολογία, δειγματολθψία εδάφουσ και βαςικζσ αναλφςεισ του, λίπανςθ εδάφουσ, 

εντομολογία, φυτοπακολογία. 

2. Οινοποίθςθ: Αλκοολικι ηφμωςθ, πραγματοποίθςθ μικροβιολογικϊν αναλφςεων, μικροβιολογικοί κίνδυνοι, 

ζλεγχοσ και εξάλειψι τουσ. 

3. Γευςιγνωςία: Φεχνικζσ γευςιγνωςίασ, γενικά χαρακτθριςτικά οίνου, ςτυλ κραςιϊν, περιγραφι – λεξιλόγιο, 

κριτιρια αξιολόγθςθσ. 

 

 

Μάκθμα: ΟΡΓΑΝΩΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ – Marketing ( Γϋ εξ.) 

Ϊρεσ μακιματοσ/εβδομάδα (Θ, Ε, Υ): 2,0,2 

 

κοπόσ -  Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Φο ςυγκεκριμζνο μάκθμα ζχει ωσ ςκοπό να ειςάγει  τουσ καταρτιηόμενουσ ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ οργάνωςθσ 

των επιχειριςεων και του Marketing,  προκειμζνου αφενόσ να καταςτοφν ικανοί να αξιοποιιςουν τισ γνϊςεισ 

αυτζσ ςε μια οινοποιθτικι επιχείρθςθ όπωσ θ οργάνωςθ, θ διεφκυνςθ, ο ζλεγχοσ και ο προγραμματιςμόσ τθσ 

και αφετζρου ςτθν ανάλυςθ του περιβάλλοντοσ, ςτθν ανάλυςθ τθσ αγοράσ, ςτα προϊόντα, ςτθν τιμολογιακι 

πολιτικι, ςτα κανάλια διανομισ και ςτουσ ςφγχρονουσ τρόποσ προϊκθςθσ των προϊόντων που παράγει.  

 

Περιεχόμενο του μακιματοσ 

1. Οργάνωςθ επιχείρθςθσ 

1.1. Θ επιχείρθςθ και οι λειτουργίεσ τθσ 

1.2. Ρι βαςικζσ λειτουργίεσ του μάνατημεντ μιασ ςφγχρονθσ οινοποιθτικισ επιχείρθςθσ 

1.3. Σρογραμματιςμόσ 

1.4. Ρργάνωςθ 

1.5. Διεφκυνςθ 

1.6. Ζλεγχοσ 

1.7. Υφγχρονεσ Ξορφζσ  Χρθματοδότθςθσ 

1.8. Θ ζννοια τθσ απόφαςθσ  ςε μία επιχείρθςθ, ςυνκικεσ λιψθσ αποφάςεων 

2. Μάρκετινγκ  

2.1. Βαςικζσ ζννοιεσ  και λειτουργίεσ του marketing 

2.2. Φο περιβάλλον ανάπτυξθσ του marketing 

2.2.1. Σαράγοντεσ ςτο Ξάκρο-περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ 

2.2.2. Σαράγοντεσ ςτο Ξίκρο-περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ  

2.2.3. Ξοντζλα ανάλυςθσ περιβάλλοντοσ 

2.3. Θ αγορά του Ρίνου 

2.3.1. Θ αγορά και το περιβάλλον τθσ 

2.3.2. Ανάλυςθ Ανταγωνιςμοφ 

2.3.3. Φμθματοποίθςθ τθσ αγοράσ 

2.4. Αγοραςτικι Υυμπεριφορά ςτον κλάδο του Ρίνου 
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2.4.1. Διαδικαςία λιψθσ αγοραςτικισ απόφαςθσ 

2.4.2. Σαράγοντεσ που επθρεάηουν τθν αγοραςτικι ςυμπεριφορά ςτον κλάδου του οίνου 

2.5. Φο προϊόν 

2.5.1. Ρ κφκλοσ ηωισ προϊόντων 

2.5.2. Ανάλυςθ χαρτοφυλακίου προϊόντων 

2.5.3. Θ διαδικαςία ςθματοποίθςθσ του προϊόντοσ (Branding) 

2.5.4. Υυςκευαςία και ετικζτα προϊόντοσ (Brand) 

2.6. Θ τιμολόγθςθ 

2.6.1. Υτρατθγικζσ Φιμολόγθςθσ 

2.6.2. Ξζκοδοι Φιμολόγθςθσ 

2.7. Φα δίκτυα διανομισ  

2.7.1. Φφςθ των δικτφων διανομισ 

2.7.2. Μάβα 

2.8. Σροϊκθςθ 

2.8.1. Υφγχρονοι τρόποι προϊκθςθσ ςτον κλάδο του Ρίνου 

2.8.2. Σροϊκθςθ πωλιςεων ςτον κλάδου του Ρίνου (Stand, Υθμείο πϊλθςθσ) 

 

 

Μάκθμα: ΕΝΣΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΕΛΟΤ ( Γϋ εξ.) 

Ϊρεσ μακιματοσ/εβδομάδα (Θ, Ε, Υ): 1,3,4 

 

κοπόσ -  Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι των εκπαιδευόμενων ςε βαςικζσ εντομολογικζσ ζννοιεσ και θ 

εξειδίκευςι τουσ ςτα ζντομα τθσ αμπζλου. Ρι εκπαιδευόμενοι κα πρζπει μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςισ 

τουσ να μποροφν να αναγνωρίηουν τα ζντομα ςτα διάφορα ςτάδια ανάπτυξισ τουσ, τα ςυμπτϊματα που 

προκαλοφν ςτθν άμπελο και τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςισ τουσ. 

 

Περιεχόμενο του μακιματοσ 

1. Ειςαγωγι ςτθν εντομολογία 

2. Μορφι και λειτουργίεσ των εντόμων 

3. Ανάπτυξθ και εξζλιξθ 

4. Σα ζντομα τθσ αμπζλου 

4.1. Φυλλοξιρα – Daktulosphaira vitifoliae 

4.2. Ευδεμίδα – Lobesia botrana 

4.3. Μογχυλίδα τθσ αμπζλου – Eupoecillia ambiguella 

4.4. Ψευδόκοκκοσ – Planococcus citri 

4.5. Υκουλικιτωνματιϊν – Theresimina ampelophaga 

4.6. Ωτιορρυγχοσ – Otiorrhynchus spp. 

4.7. Ξφγατουξυδιοφ – Drosophila melanogaster 

4.8. Άλτθσοαμπελοφάγοσ – Haltica lythri 

4.9. Χρυςοκάνκαροσ – Anomala vitis 

4.10. Φςιγαρολόγοσ τθσ αμπζλου – Byctiscus betulae 
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4.11. Coccidae - Pulvinaria vitis 

4.12. Μεράμβυκεσ – Cerambyx centro 

4.13. Σθδθτικά τηιτηίκια – Empoasca vitis 

4.14. Ακρίδεσ – Calliptamus italicus & Dociostaurus marocannus 

4.15. Υφικεσ – Vespidae 

5. Οι κρίπεσ τθσ αμπζλου 

5.1. Θρίπασ τθσ αμπζλου – Drepanothrips reuteri 

5.2. Θρίπασ τθσ Μαλιφόρνιασ – Frankliniella occidentalis 

6. Σα ακάρεα τθσ αμπζλου 

6.1. Brevilaplis lewisi 

6.2. Ερίνωςθ – Eriophyes vitis 

6.3. Ακαρίαςθ τθσ αμπζλου – Calepitrimerus vitis 

6.4. Μοινόσ τετράνυχοσ – Tetranychus urticae 

6.5. Μίτρινοσ τετράνυχοσ – Eutetranychus carpini vitis 

7. Οι νθματϊδεισ τθσ αμπζλου 

7.1. Ρικογζνεια Meloidogyne 

7.2. Ρικογζνεια Xiphinema 

7.3. Ρικογζνεια Pratylenchus 

7.4. Ρικογζνεια Tylenchulus 

7.5. Ρδθγίεσ εντοπιςμοφ 

7.6. Ρδθγίεσ διαχείριςθσ ςε αμπελϊνα προσ φφτευςθ 

7.7. Ρδθγίεσ διαχείριςθσ ςε εγκατεςτθμζνο αμπελϊνα 

8. Εντομολογικζσ προςβολζσ κατά τθν αποκικευςθ 

8.1. Carpophilus hemipterus 

8.2. Plodia interpunctella 

8.3. Cadra figulilella 

8.4. Oryzaephilus surinamensis 

9. Προςβολζσ από κθλαςτικά και πουλιά 

9.1. Αλεποφδεσ 

9.2. Αγριογοφρουνα 

9.3. Ελάφια 

9.4. Ναγοί 

9.5. Φρωκτικά 

10. Γεωργικά φάρμακα 

10.1. Ειςαγωγι ςτα γεωργικά φάρμακα 

10.2. Εντομοκτόνα – βαςικζσ ομάδεσ και δραςτικζσ ουςίεσ 

10.3. Βιολογικι καταπολζμθςθ των εχκρϊν 

 

Εργαςτιριο: 

1. υλλογι και παρατιρθςθ βαςικϊν οργάνων διαφόρων εντόμων 

2. υλλογι ακάρεων ι οργάνων τθσ αμπζλου και παρατιρθςθ ςτο εργαςτιριο 

3. Παρατιρθςθ ςτον αμπελϊνα προςβολϊν από ζντομα 

4. υλλογι εντόμων ι οργάνων τθσ αμπζλου και παρατιρθςθ ςτο εργαςτιριο 

5. Παρατιρθςθ ςτον αμπελϊνα προςβολϊν από κρίπεσ 

6. υλλογι κριπϊν ι οργάνων τθσ αμπζλου και παρατιρθςθ ςτο εργαςτιριο 

7. Παρατιρθςθ ςτον αμπελϊνα προςβολϊν από ακάρεα 
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8. Παρατιρθςθ ςτον αμπελϊνα προςβολϊν από νθματϊδεισ 

9. Παρατιρθςθ ςτον αμπελϊνα προςβολϊν από κθλαςτικά 

10. Σοποκζτθςθ και παρακολοφκθςθ φερομονικϊν παγίδων 

11. Παρακολοφκθςθ και εφαρμογι των μζτρων καταπολζμθςθσ των εχκρϊν τθσ αμπζλου 

12. Βαςικζσ γνϊςεισ τφπων φυτοπροςτατευτικϊν ουςιϊν και διαχείριςι τουσ 

13. Ανάγνωςθ, ανάλυςθ ετικζτασ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων και μζτρα προςταςίασ κατά τθν εφαρμογι 

φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων  

 

 

 

Μάκθμα: ΦΤΣΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΕΛΟΤ ( Γϋ εξ.) 

Ϊρεσ μακιματοσ/εβδομάδα (Θ, Ε, Υ): 2,1,3 

 

κοπόσ -  Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να παρζχει ςτουσ καταρτιηόμενουσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ ϊςτε να 

αναγνωρίηουν εφκολα τα πακογόνα αίτια που προςβάλλουν τα φυτά, κακϊσ επίςθσ τα ςυμπτϊματα και τισ 

ηθμιζσ που προκαλεί το κάκε πακογόνο και τζλοσ να προτείνουν τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ. 

 

Περιεχόμενο του μακιματοσ 

1. Ειςαγωγι 

1.1. Ειςαγωγι – Ιςτορικι Αναςκόπθςθ 

1.2. Θ ζννοια τθσ αςκζνειασ 

1.3. Βαςικοί φυτοπακολογικοί όροι 

1.4. Υυςτθματικι κατάταξθ φυτοπακογόνου 

2. Αίτια αςκενειϊν των φυτϊν 

2.1. Αβιοτικοί παράγοντεσ 

2.2. Βιοτικοί παράγοντεσ 

3. Εκδιλωςθ τθσ αςκζνειασ 

3.1. Υυμπτϊματα 

3.1.1. Ξεταχρωματιςμοί  

3.1.2. Ξαραςμόσ 

3.1.3. Πθράνςεισ 

3.1.4. Μθλιδϊςεισ 

3.1.5. Αποφφλλωςθ 

3.1.6. Σαραμορφϊςεισ 

3.1.7. γκοι και καρκινϊματα 

3.1.8. Υιψεισ  

3.2. Υθμεία 

4. Κατθγορίεσ αςκενειϊν των φυτϊν 

4.1. Φιξεισ 

4.2. Υθψιρριηίεσ 

4.3. Υιψεισ λαιμοφ 
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4.4. Αδρομυκϊςεισ 

4.5. Υιψεισ ξφλου και ζλκθ 

4.6. Αςκζνειεσ φυλλϊματοσ ι/και καρπϊν 

5. Μυκθτολογικζσ αςκζνειεσ αμπζλου 

5.1. Βοτρφτθσ – Φεφρά ςιψθ: Σακογόνο αίτιο, Υυμπτϊματα, Αντιμετϊπιςθ  

5.2. Ωίδιο: Σακογόνο αίτιο, Υυμπτϊματα, Αντιμετϊπιςθ  

5.3. Σερονόςποροσ: Σακογόνο αίτιο, Υυμπτϊματα, Αντιμετϊπιςθ  

5.4. Φϊμοψθ: Σακογόνο αίτιο, Υυμπτϊματα, Αντιμετϊπιςθ  

5.5. Κςκα: Σακογόνο αίτιο, Υυμπτϊματα,Αντιμετϊπιςθ  

5.6. Ευτυπίωςθ: Σακογόνο αίτιο, Υυμπτϊματα, Αντιμετϊπιςθ  

5.7. Αδρομφκωςθ – Βερτιτςιλλίωςθ: Σακογόνο αίτιο, Υυμπτϊματα, Αντιμετϊπιςθ  

5.8. Υθψιρριηίεσ: Σακογόνο αίτιο, Υυμπτϊματα, Αντιμετϊπιςθ 

6. Βακτθριακζσ αςκζνειεσ αμπζλου 

6.1. Μαρκίνοσ: Σακογόνο αίτιο, Υυμπτϊματα, Αντιμετϊπιςθ 

6.2. Βακτθριακι νζκρωςθ: Σακογόνο αίτιο, Υυμπτϊματα, Αντιμετϊπιςθ  

6.3. Κκτεροσ: Σακογόνο αίτιο, Υυμπτϊματα, Αντιμετϊπιςθ  

6.4. Αςκζνεια του Pierce: Σακογόνο αίτιο, Υυμπτϊματα, Αντιμετϊπιςθ  

7. Ιολογικζσ αςκζνειεσ αμπζλου 

7.1. Ξολυςματικόσ εκφυλιςμόσ: Σακογόνο αίτιο, Υυμπτϊματα, Αντιμετϊπιςθ  

7.2. Μαροφλιαςμα των φφλλων τθσ αμπζλου: Σακογόνο αίτιο, Υυμπτϊματα, Αντιμετϊπιςθ  

7.3. Βοκρίωςθ: Σακογόνο αίτιο, Υυμπτϊματα, Αντιμετϊπιςθ  

8. Γεωργικά φάρμακα 

8.1. Ειςαγωγι – ιςτορικά ςτοιχεία 

8.2. Ξυκθτοκτόνα - βαςικζσ ομάδεσ και δραςτικζσ ουςίεσ 

 
Εργαςτιριο: 

1. Ειςαγωγι 

Εξοπλιςμόσ εργαςτθρίου και υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθ διάρκειά του μακιματοσ 

2. Εκδιλωςθ τθσ αςκζνειασ 

2.1. Ξακροςκοπικι παρατιρθςθ προςβεβλθμζνων φυτικϊν οργάνων (ι προβολι φωτογραφικοφ υλικοφ)  

2.2. Ξακροςκοπικι και μικροςκοπικι παρατιρθςθ ςθμείων (ι προβολι φωτογραφικοφ υλικοφ) 

3. Κατθγορίεσ αςκενειϊν των φυτϊν 

Ξακροςκοπικι και μικροςκοπικι παρατιρθςθ ςτον αγρό και το εργαςτιριο (ι προβολι φωτογραφικοφ 

υλικοφ) 

4. Μυκθτολογικζσ αςκζνειεσ αμπζλου 

Ξακροςκοπικι και μικροςκοπικι παρατιρθςθ ςτον αγρό και το εργαςτιριο (ι προβολι φωτογραφικοφ 

υλικοφ) 

5. Βακτθριακζσ αςκζνειεσ αμπζλου 

Ξακροςκοπικι και μικροςκοπικι παρατιρθςθ ςτον αγρό και το εργαςτιριο (ι προβολι φωτογραφικοφ 

υλικοφ) 

6. Βακτθριακζσ αςκζνειεσ αμπζλου 

Ξακροςκοπικι και μικροςκοπικι παρατιρθςθ ςτον αγρό και το εργαςτιριο (ι προβολι φωτογραφικοφ 

υλικοφ) 

7. Βαςικζσ γνϊςεισ τφπων φυτοπροςτατευτικϊν ουςιϊν και διαχείριςι τουσ 

8. Ανάγνωςθ, ανάλυςθ ετικζτασ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων και μζτρα προςταςίασ κατά τθν εφαρμογι 

φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων  
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Μάκθμα: ΣΕΧΝΙΚΘ ΓΕΤΙΓΝΩΙΑ ( Γϋ εξ.) 

Ϊρεσ μακιματοσ/εβδομάδα (Θ, Ε, Υ): 0,1,1 

 

κοπόσ -  Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να εξοικειωκοφν οι καταρτιηόμενοι με τισ τεχνικζσ γευςιγνωςίασ για τθν 

αναγνϊριςθ των αρωματικϊν, γευςτικϊν και οπτικϊν ςτοιχείων του κραςιοφ και τθν απόκτθςθ των 

κατάλλθλων τεχνικϊν δεξιοτιτων κρίςθσ και αξιολόγθςισ του. Υτόχοσ είναι να μποροφν οι καταρτιηόμενοι μετά 

από μια ςωςτι κρίςθ να επεμβαίνουν με τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ και αναλόγωσ του ςταδίου παραγωγισ του 

οίνου για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτάσ του.  

 

Περιεχόμενο του μακιματοσ 

9. Οι κφριεσ κατθγορίεσ και τα ςτυλ του οίνου 

10. Σεχνικζσ γευςιγνωςίασ  

11. Λεξιλόγιο γευςιγνωςίασ και μζςα γευςιγνωςίασ  

12. Διαμόρφωςθ χϊρου γευςιγνωςίασ   

13. φνταξθ και ςυμπλιρωςθ εντφπων γευςιγνωςτικισ δοκιμαςίασ 

14. Περιγραφι χρϊματοσ και όψθσ οίνων 

15. Αναγνϊριςθ και περιγραφι των ελαττωμάτων του οίνου 

16. Περιγραφι του αρϊματοσ κραςιοφ με βάςθ τισ χθμικζσ ενϊςεισ 

17. Περιγραφι τθσ γεφςθσ του οίνου  

18. Κριτιρια αξιολόγθςθσ ερυκρϊν οίνων 

19. Κριτιρια αξιολόγθςθσ λευκϊν οίνων 

20. Κριτιρια αξιολόγθςθσ ροηζ οίνων  

21. Κριτιρια αξιολόγθςθσ αφρϊδων οίνων και λοιπϊν οίνων 

 

 

Μάκθμα: ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΘ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ  ( Γϋ εξ.) 

Ϊρεσ μακιματοσ/εβδομάδα (Θ, Ε, Υ): 1,2,3 

 

κοπόσ -  Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να καταςτιςει τουσ καταρτιηόμενουσ ικανοφσ να κατανοιςουν τισ ιδιότθτεσ των 

μικροοργανιςμϊν που εμπλζκονται τόςο ςτθν αλκοολικι ηφμωςθ όςο και ςτισ αλλοιϊςεισ των οίνων. Ξζςω 

του εργαςτθριακοφ μζρουσ οι καταρτιηόμενοι κα είναι ςε κζςθ να εφαρμόηουν μικροβιολογικζσ μεκόδουσ για 

τθν καλλιζργεια και τθν διερεφνθςθ των ιδιοτιτων των μικροοργανιςμϊν που εμπλζκονται ςτθν αλκοολικι 

ηφμωςθ.  

 

Περιεχόμενο του μακιματοσ 
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1. Ηυμομφκθτεσ οίνου 

1.1. Φαξινόμθςθ των ηυμϊν 

1.2. Φα μορφολογικά χαρακτθριςτικά των ηυμϊν 

1.3. Φα φυςιολογικά χαρακτθριςτικά 

2. Κατθγορίεσ ηυμϊν τεχνολογικοφ ενδιαφζροντοσ 

2.1. Ηφμεσ οινοποίθςθσ  

2.2. Ηφμεσ αςκενειϊν οίνου 

2.3. Ηφμεσ επιμολφνςεων 

2.4. Ηφμωςθ κειωμζνων γλευκϊν 

2.5. Βιολογικι μείωςθ τθσ οξφτθτασ 

3. Χθμικι ςφςταςθ και εξζλιξθ των ηυμϊν 

3.1. Χθμικι ςφςταςθ 

3.2. Μφκλοσ ηωισ ηυμϊν 

4. Χρθςιμοποίθςθ επιλεγμζνων ηυμϊν 

4.1. Σαραγωγι επιλεγμζνων ηυμϊν 

4.2. Χρθςιμοποίθςθ  

4.3. Εφαρμογζσ των επιλεγμζνων 

4.4. Σαραγωγι ξθρϊν ηυμϊν 

5. Αλκοολικι ηφμωςθ και μικροοργανιςμοί 

5.1. Αφξθςθ των ηυμϊν  

5.2. Μφκλοσ ανάπτυξθσ μικροοργανιςμϊν κατά τθν αλκοολικι ηφμωςθ 

5.3. Ζνηυμα αλκοολικισ ηφμωςθσ  

5.4. Δευτερεφοντα προϊόντα τθσ αλκοολικισ ηφμωςθσ 

5.5. Θρεπτικά ςυςτατικά των ηυμϊν  

6. Παράγοντεσ που επιδροφν ςτθν ανάπτυξθ των ηυμομυκιτων οινοποίθςθσ 

6.1. Δράςθ του οξυγόνου 

6.2. Χθμικοί δραςτθριοποιθτζσ 

6.3. Θερμοκραςία και pH  

6.4. Σαρεμποδιςτζσ ηφμωςθσ που βρίςκονται ςτο ςταφφλι 

6.5. Σαρεμποδιςτζσ μεταβολιςμοφ ηυμομυκιτων 

6.6. Εξωγενισ παρεμπόδιςθ 

7. Σα γαλακτικά βακτιρια και θ γαλακτικι ηφμωςθ 

7.1. Θ μθλογαλακτικι ηφμωςθ 

7.2. Γαλακτικι ηφμωςθ ςακχάρων 

7.3. Γαλακτικι ηφμωςθ γλυκερόλθσ και οξζων 

7.4. Θ πάχυνςθ  

7.5. Υυνκικεσ μθλογαλακτικισ ηφμωςθσ 

8. Οξικά βακτιρια 

8.1. Ξορφολογία οξικϊν βακτθρίων 

8.2. Φαξινόμθςθ οξικϊν βακτθρίων 

8.3. Ξεταβολιςμόσ οξικϊν βακτθρίων 

8.4. Απομόνωςθ και καλλιζργεια οξικϊν βακτθρίων  

8.5. Σαράγοντεσ αφξθςθσ και παρεμπόδιςθσ οξικϊν βακτθρίων ςτον οίνο 

9. Μικροβιολογικόσ ζλεγχοσ κραςιοφ 

9.1. Ματαμζτρθςθ των κυττάρων 

9.2. Απαρίκμθςθ ηϊντων μικροοργανιςμϊν  

10. Μικροβιολογικοί κίνδυνοι και εξοπλιςμόσ οινοποιείου 
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Εργαςτιριο: 

1. Παραςκευι κρεπτικϊν υποςτρωμάτων 

2. Μζκοδοι αποςτείρωςθσ μικροβιολογικοφ εξοπλιςμοφ 

3. Εκτίμθςθ μικροβιακοφ πλθκυςμοφ 

4. Σεχνικζσ αςθπτικισ μεταφοράσ μικροοργανιςμϊν 

5. Απομόνωςθ και κακαριςμόσ μικροοργανιςμϊν 

6. Διατιρθςθ και αποκικευςθ μικροοργανιςμϊν   

7. Μικροςκόπθςθ ηυμϊν  

8. Μικροςκόπθςθ βακτθρίων 

9. Μελζτθ επίδραςθσ κείου και αρχικισ ςυγκζντρωςθσ ςακχάρου 

10. Μικροβιολογικόσ ζλεγχοσ οίνου 

11. Μικροβιολογικόσ ζλεγχοσ εξοπλιςμοφ οινοποιείου  

 

 

Δ΄  Εξάμηνο – Ώρεσ-Μαθηςιακά Αποτελέςματα – Περιεχόμενο 

Μάκθμα: ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ – ΛΙΠΑΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ( Δϋ εξ.) 

Ϊρεσ μακιματοσ/εβδομάδα (Θ, Ε, Υ): 2,3,5 

 

κοπόσ -  Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Φο μάκθμα αυτό ζχει ωσ ςκοπό να μεταδϊςει ςτουσ καταρτιηόμενουσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ και ζννοιεσ 

ϊςτε να είναι ςε κζςθ να εκπονεί εργαςτθριακό ζλεγχο τθσ ςφςταςθσ του εδάφουσ ςε ςυνδυαςμό με 

φυλλοδιαγνωςτικι ανάλυςθ, να ερμθνεφει τα αποτελζςματα των χθμικϊν αναλφςεων και να προτείνει 

τρόπουσ βελτίωςθσ του εδάφουσ με τθν χριςθ κατάλλθλων λιπαςμάτων. Σαράλλθλα κα είναι ςε κζςθ να 

γνωρίηει τουσ κφριουσ τφπουσ οργανικϊν και ανόργανων λιπαςμάτων κακϊσ και τουσ τρόπουσ χοριγθςθσ τουσ.  

 

Περιεχόμενο του μακιματοσ 

1. Θρζψθ και λίπανςθ τθσ αμπζλου 

1.1. Βαςικζσ αρχζσ ανόργανθσ κρζψθσ 

1.2. Φυςιολογία κρζψθσ και μυκόρριηεσ  

1.3. Διακεςιμότθτα-πθγζσ- απορρόφθςθ κρεπτικϊν ςτο ζδαφοσ 

1.4. Οόμοι απόδοςθσ: Ελαχίςτου-Αντικατάςταςθσ- Δράςθσ παραγόντων 

2. Ποιότθτα εδάφουσ 

2.1. Διακεςιμότθτα υγραςίασ 

2.2. Διακεςιμότθτα κρεπτικϊν ςτοιχείων 

2.3. Απορρόφθςθ κερμότθτασ 

2.4. Υχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ εδαφϊν 

3. Λιπαςματολογία  

3.1. Ρριςμόσ  

3.2. Απλά και ςφνκετα λιπάςματα 
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3.3. Είδθ ανόργανων λιπαςμάτων 

3.3.1. Ρ κφκλοσ του αηϊτου και αηωτοφχα λιπάςματα 

3.3.2. Ρ κφκλοσ του φωςφόρου και φωςφοροφχα λιπάςματα 

3.3.3. Νοιπά μάκρο και μίκρο κρεπτικά και τα λιπάςματα τουσ 

3.3.4. Υφνκετα λιπάςματα 

3.3.5. Χπολογιςμόσ δόςθσ λιπάςματοσ 

3.4. Ρργανικι λίπανςθ-Είδθ οργανικϊν λιπαςμάτων  

3.5. Χθλικά λιπάςματα 

3.6. Θρεπτικά διαλφματα 

3.7. Απορρόφθςθ κρεπτικϊν ςτοιχείων από τα φφλλα  

3.8. Διαφυλλικά λιπάςματα  

3.9. Απϊλεια κρεπτικϊν ςτοιχείων ςτο ζδαφοσ 

4. Θρζψθ αμπζλου 

4.1. Θρεπτικζσ ουςίεσ 

4.2. Ανάπτυξθ και αφξθςθ αμπζλου-παράγοντεσ ανάπτυξθσ 

4.3. Ξθχανιςμοί πρόςλθψθσ και ανακφκλωςθσ κρεπτικϊν ςτοιχείων 

5. Λίπανςθ αμπελϊνα 

5.1. Υτοιχεία που χρειάηεται ο αμπελϊνασ-Νιπαντικζσ ανάγκεσ 

5.2. Εποχι λίπανςθσ 

5.3. Σροςδιοριςμόσ τθσ ποςότθτασ λιπάςματοσ 

5.4. Φρόποι εφαρμογισ λιπάςματοσ 

5.5. Επιλογι κζςθσ εφαρμογισ λιπάςματοσ 

5.6. Επίδραςθ λίπανςθσ ςτθν ποιότθτα 

5.7. Απϊλεια κρεπτικϊν ςτοιχείων ςτο ζδαφοσ 

5.8. Βιολογικι γεωργία  

6. Μθ παραςιτικζσ αςκζνεισ 

6.1. Φροφοπενίεσ και τοξικότθτεσ-Διάγνωςθ 

6.2. Αίτια και ςυμπτϊματα τροφοπενιϊν  

7. Φυλλοδιαγνωςτικι ανάλυςθ  

7.1. Θ ςθμαςία τθσ φυλλοδιαγνωςτικισ ανάλυςθσ 

7.2. Απορρόφθςθ κρεπτικϊν ςτοιχείων από τα φφλλα 

7.3. Ξακροςκοπικι παρατιρθςθ, ςυμπτϊματα, διάγνωςθ τροφοπενιϊν/περίςςειασ ςτοιχείων 

7.4. Υχζςθ περιεκτικότθτασ των φφλλων ςε κρεπτικά ςυςτατικά και τθσ ανάπτυξθσ του φυτοφ 

7.5. Σαράγοντεσ επίδραςθσ ςυγκζντρωςθσ των κρεπτικϊν ςτοιχείων ςτα φφλλα 

7.6. Ερμθνεία φυλλοδιαγνωςτικισ ανάλυςθσ και εδαφολογικισ ανάλυςθσ 

 

Εργαςτιριο  

1. Θρζψθ και λίπανςθ 

1.1. Επίςκεψθ ςε αγρό και παρατιρθςθ ςυμπτωμάτων ζλλειψθσ ι τοξικότθτασ κρεπτικϊν.  

1.2. Σαρουςίαςθ διάφορων λιπαςμάτων ςτον αγρό ι ςε κατάςτθμα γεωργικϊν εφοδίων ι ςτο εργαςτιριο.  

1.3. Σαρουςίαςθ των μθχανθμάτων εφαρμογισ λιπαςμάτων ι οργανικισ ουςίασ και επίδειξθ ςτον αγρό 

2. Ερμθνεία ανάλυςθσ εδαφολογικϊν αναλφςεων 

3. Δειγματολθψία φφλλων για φυλλοδιαγνωςτικι ανάλυςθ: Υυλλογι μίςχων φφλλων κατά τθν ανκοφορία και 

αποςτολι τουσ για φυλλοδιαγνωςτικι ςε εργαςτιριο. 

4. Αποτζφρωςθ δειγμάτων φφλλων και φυτικϊν ιςτϊν 

5. Χθμικι ανάλυςθ  δειγμάτων φφλλων 1:  Σροςδιοριςμόσ ολικοφ αηϊτου 
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6. Χθμικι ανάλυςθ  δειγμάτων φφλλων 2:  Σροςδιοριςμόσ Ca, Mg και μικροκρεπτικϊν 

7. Ερμθνεία φυλλοδιαγνωςτικισ ανάλυςθσ 

8. Προςδιοριςμόσ των ιδιοτιτων των βιομθχανικϊν λιπαςμάτων 

9. Αναγνϊριςθ, περιγραφι και χριςθ λιπαςμάτων 1 : Ρργανικά λιπάςματα 

10. Αναγνϊριςθ, περιγραφι και χριςθ λιπαςμάτων 2 : Ανόργανα λιπάςματα 

11. Διαμόρφωςθ πρόταςθσ ορκολογικισ λίπανςθσ 

 

Μάκθμα: ΠΡΑΚΣΙΚΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΘΝ ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ( Δϋ εξ.) 

Ϊρεσ μακιματοσ/εβδομάδα (Θ, Ε, Υ): 0,3,3 

 

κοπόσ -  Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Γενικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ «Σρακτικι Εφαρμογι ςτθν  ειδικότθτα»  είναι θ αξιοποίθςθ των αντικειμζνων 

κατάρτιςθσ των υπόλοιπων μακθμάτων του εξαμινου για τθν ενίςχυςθ των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων και  

ικανοτιτων των καταρτιηόμενων. Ειδικότερα, ςτο Δϋεξάμθνο, ςκοπόσ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ είναι οι 

καταρτιηόμενοι αποκτιςουν ςαφι αντίλθψθ και να κατανοιςουν, μζςα από τθν πρακτικι εξάςκθςθ, το 

αντικείμενο των εργαςιϊν του Φεχνικοφ Αμπελουργίασ και Ρινολογίασ και να αναπτφξουν εκείνεσ τισ δεξιότθτεσ 

και ικανότθτεσ που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι άςκθςθ του επαγγζλματόσ τουσ.  Φο ςυγκεκριμζνο 

μάκθμα ςυμβάλλει ςτθν εμπζδωςθ και ςυςτθματοποίθςθ τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ και ςτθν περαιτζρω 

ανάπτυξθ των ικανοτιτων και δεξιοτιτων, που απζκτθςαν οι ςπουδαςτζσ κατά το εξάμθνο αυτό 

Βαςικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των καταρτιηόμενων: 

 Ξε τισ κατάλλθλεσ καλλιεργθτικζσ εργαςίεσ ςτο αμπελϊνα για τθν παραγωγι ςταφυλιϊν 

 Ξε τισ τεχνικζσ οινοποίθςθσ, αποκικευςθσ, παλαίωςθσ και τυποποίθςθσ οίνου 

 Ξε τθν υλοποίθςθ απλϊν αναλφςεων 

 Ξε τθν εφαρμογι των κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ  

 Ξε τθν ορκολογικι χριςθ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 

Για τθν πρακτικι εφαρμογι ςτθν ειδικότθτα προτείνεται θ  πραγματοποίθςθ πρακτικϊν αςκιςεων ςτο 

εργαςτιριο ι/και θ  ανάκεςθ εκπόνθςθσ εργαςιϊν από τον υπεφκυνο/θ εκπαιδευτι /τρια είτε υπό τθ μορφι 

ςχεδίου (project) είτε υπό τθ μορφι μελζτθσ περίπτωςθσ (case study), που αφοροφν ςε πραγματικά κζματα - 

προβλιματα από τον επαγγελματικό χϊρο και με παραδοτζα ςτο τζλοσ του εξαμινου ζνα ζργο - δθμιουργία ι 

ζνα γραπτό κείμενο και παρουςίαςθ των ςυμπεραςμάτων με τθ χριςθ PowerPoint ι άλλου προγράμματοσ 

παρουςίαςθσ. Επιπλζον, μζςα από παραδειγματικζσ εφαρμογζσ διαχείριςθσ χρόνου, τρόπων αναηιτθςθσ 

εργαςίασ, ςφνταξθσ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ, μεκόδων Ξάρκετινγκ, γνωριμίασ και Εφαρμογισ Σρωτοκόλλων 

Διαχείριςθσ και Αςφάλειασ Σοιότθτασ και Φεχνικζσ Σωλιςεων επιδιϊκεται θ ενίςχυςθ των επαγγελματικϊν 

ςτόχων των ςπουδαςτϊν.  

Φζλοσ, ςτο  πλαίςιο του μακιματοσ αυτοφ προτείνονται εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε επαγγελματικοφσ 

χϊρουσ, όπωσ οινοποιεία, ιδιωτικοφσ, ςυνεταιριςτικοφσ ι κρατικοφσ αμπελϊνεσ, φυτϊρια, οινοβιομθχανίεσ και 

επιχειριςεισ εμπορίασ και τυποποίθςθσ, οινολογικά εργαςτιρια, ιδρφματα και ςτακμοφσ ζρευνασ κλπ. 

Ρ υπεφκυνοσ/θ εκπαιδευτισ/τρια εποπτεφει τθ διαδικαςία και διευκολφνει τον καταρτιηόμενο παρζχοντασ 

πθγζσ αλλά και διευκρινίςεισ ςχετικζσ με το κζμα και τθ μορφι τθσ εργαςίασ. 

 

Περιεχόμενο του μακιματοσ 
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Ενδεικτικζσ κεματικζσ για τισ πρακτικζσ αςκιςεισ και τθν εκπόνθςθ εργαςιϊν είναι οι εξισ: 

1. Αμπελουργία :Νίπανςθ εδάφουσ, γονιμότθτα εδάφουσ. 

2. Οινοποίθςθ: Ειδικζσ τεχνικζσ οινοποίθςθσ, ιςχφουςα νομοκεςία οινικϊν προϊόντων, ΣΡΣ, ΣΓΕ, ποικιλιακοί 

οίνοι, γλυκά κραςιά, ενιςχυμζνοι οίνοι, αφρϊδεισ οίνοι. Ρινοποιθτικζσ εργαςίεσ. 

3. Τγιεινι και αςφάλεια: Εφαρμογι κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, ςτον μθχανολογικό 

εξοπλιςμό, τθν αςφάλεια των εργαηομζνων, προςταςία του περιβάλλοντοσ, διαχείριςθ αποβλιτων 

οινοποιείου, εφαρμογι πρωτοκόλλων διαχείριςθσ ποιότθτασ. 

4. Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ οινοποιείου και αμπελουργίασ: Εξοικείωςθ με τον εξοπλιςμό, τθν ςυντιρθςθ, τον 

κακαριςμό, τθν ορκι χριςθ του. 

5. Συποποίθςθ – εμφιάλωςθ: Ξθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ (πλυντιριο φιαλϊν, γεμιςτικι, πωματιςμόσ), υλικά 

ςυςκευαςίασ (γυάλινεσ φιάλεσ, φελλοί & πϊματα, χαρτοκιβϊτια, ετικζτεσ), ποιοτικοί ζλεγχοι υλικϊν 

ςυςκευαςίασ και τελικϊν προϊόντων. 

 

 
Μάκθμα: ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΤ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΤΡΓΙΑ ( Δϋ εξ.) 

Ϊρεσ μακιματοσ/εβδομάδα (Θ, Ε, Υ): 1,1,2 

 

κοπόσ -  Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Υκοπόσ  του μακιματοσ είναι να δϊςει τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ ςτουσ καταρτιηόμενουσ για τον μθχανολογικό 

εξοπλιςμό του οινοποιείου, τθ φφςθ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται και τα χαρακτθριςτικά τουσ, τθν αρχι 

λειτουργίασ,  τον τρόπο ςυντιρθςθσ και κακαριςμοφ τόςο του εξοπλιςμοφ όςο και των χϊρων του 

οινοποιείου. Ρι καταρτιηόμενοι, κα μάκουν τα προϊόντα που χρθςιμοποιοφνται για τον κακαριςμό και τθν 

απολφμανςθ ςε ςχζςθ με τθ φφςθ των υλικϊν, τα βιματα κακαριςμοφ ι/και απολφμανςθσ και τισ 

αλλθλεπιδράςεισ που μπορεί να ζχουν μεταξφ τουσ. Επίςθσ, κα είναι ικανοί να κακαρίςουν και να 

ςυντθριςουν τον χρθςιμοποιοφμενο οινοποιθτικό εξοπλιςμό για τθν αςφαλι λειτουργία του και τθν αςφάλεια 

του προϊόντοσ (φυςικόσ – χθμικόσ – μικροβιολογικόσ κίνδυνοσ). Επιπλζον κα εκπαιδευτοφν ςχετικά με τα 

απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ που κα πρζπει να λαμβάνουν τόςο κατά τθν χριςθ, αλλά και κατά τθν 

εφαρμογι ενόσ προγράμματοσ ςυντιρθςθσ ι/και κακαριςμοφ. 

ςον αφορά τον μθχανολογικό εξοπλιςμό αμπελουργίασ το μάκθμα ζχει ςκοπό να δϊςει τισ απαραίτθτεσ 

γνϊςεισ ςτουσ καταρτιηόμενουσ ςε ςχζςθ με τον εξοπλιςμό που χρθςιμοποιοφνταν ςτο παρελκόν, τον τρζχοντα 

εξοπλιςμό και τισ ςφγχρονεσ τάςεισ. Θα πρζπει ακόμθ να γνωρίηουν τθν αρχι λειτουργίασ κάποιων 

μθχανθμάτων, το ςκοπό χριςθσ τουσ, τθν επίδραςθ ςτο ςφνολο τθσ αμπελοκαλλιζργειασ, τθ ςυντιρθςι τουσ 

και το οικονομικό όφελοσ που προκφπτει από τθ χριςθ τουσ. Ακόμθ, κα πρζπει να εκπαιδευτοφν ςε κζματα 

αςφάλειασ χριςθσ του εξοπλιςμοφ. Φζλοσ, προτείνεται θ εκπαίδευςι τουσ ςτθν πρακτικι εφαρμογι τθσ 

χριςθσ τουσ, όπου είναι εφικτό. 

 

Περιεχόμενο του μακιματοσ 

Α. Μθχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ Οινοποιείου 

1. Φφςθ επιφανειακϊν υλικϊν για χριςθ ςε οινοποιεία 

2. Νερό – Τγιεινι  

3. Κακαριςμόσ-απολφμανςθ-απορρυπαντικά 

4. Τγιεινι οινοποιείου 
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5. Προβλιματα διάβρωςθσ και αςυμβατότθτα μεταξφ προϊόντων κακαριςμοφ, απολφμανςθσ, εξυγίανςθσ και 

υλικϊν επιφανειϊν  

6. Αρχι λειτουργίασ και υντιρθςθ εξοπλιςμοφ 

6.1. Αντλίεσ 

6.1.1. Αντλία μεταφοράσ ςταφυλοπολτοφ 

6.1.1.1. Σεριςταλτικι 

6.1.1.2. Εμβολοφόροσ 

6.1.1.3. Μοχλιωτι 

6.2. Φίλτρα 

6.2.1. Φίλτρο γθσ διατόμων 

6.2.2. Φίλτρο κενοφ 

6.2.3. Φίλτρο πλακϊν 

6.2.4. Φίλτρο μεμβράνθσ 

6.2.5. Διικθςθ με μικροδιικθςθ και εφαπτομενικι υπερδιικθδθ 

6.2.6. Διικθςθ με θλεκροδιαπίδυςθ 

6.3. Δεξαμενζσ Ρινοποίθςθσ και Αποκικευςθσ 

6.3.1. Δεξαμενζσ λευκισ οινοποίθςθσ 

6.3.2. Δεξαμενζσ ερυκρισ οινοποίθςθσ 

6.3.3. Δεξαμενζσ με ειδικό εξοπλιςμό 

6.3.4. Δεξαμενζσ για αφρϊδεισ οίνουσ 

6.4. Βαρζλια 

6.5. Υυςτιματα ψφξθσ 

6.6. Εναλλάκτεσ κερμότθτασ 

6.7. Σιεςτιριο & εξοπλιςμόσ τρφγου 

6.7.1. Σιεςτιρια μεμβράνθσ 

6.7.2. Ρριηόντια αςυνεχι πιεςτιρια με τφμπανα 

6.7.3. Μάκετα πιεςτιρια 

6.7.4. Υυνεχι πιεςτιρια 

6.7.5. Απορραγιςτιρασ 

6.7.6. Υπαςτιρασ 

6.7.7. Φαινία μεταφοράσ 

6.8. Γραμμι εμφιάλωςθσ – Εγκατάςταςθ εμφιαλωτθρίου 

6.8.1. Ξθχανζσ αποπαλετοποίθςθσ φιαλϊν 

6.8.2. Σλυντιριο φιαλϊν  

6.8.3. Γεμιςτικι 

6.8.3.1. Ργκομετρικζσ γεμιςτικζσ 

6.8.3.1.1. Ργκομετρικι ςτακεροφ εμβόλου 

6.8.3.1.2. Ργκομετρικι μικροφ δοχείου 

6.8.3.1.3. Ργκομετρικι κινθτοφ εμβόλου 

6.8.3.2. Γεμιςτικζσ ςτακεροφ φψουσ 

6.8.3.2.1. Υιφωνιςμοφ 

6.8.3.2.2. Κςθσ πίεςθσ 

6.8.3.2.3. Βαρφτθτασ 

6.8.3.2.4. Χποπίεςθσ (χαμθλοφ κενοφ) 

6.8.3.2.5. Χπερπίεςθσ 

6.8.3.2.6. Γεμιςτικι διαφορετικισ πίεςθσ (δφο δοχείων) 

6.8.4. Φαπωτικι μθχανι 
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6.8.5.  Ξθχανζσ εφαρμογισ επιςτομίων και ετικζτασ 

7. Προφυλάξεισ από ατυχιματα  

7.1. Ξζτρα αςφαλείασ 

8. Αποτελεςματικότθτα κακαριςμοφ και μικροβιολογικόσ ζλεγχοσ επιφανειϊν 

Β. Μθχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ Αμπελουργίασ 

1. Ειςαγωγι – Οριςμοί 

1.1. Εκμθχάνιςθ τθσ γεωργίασ 

1.2. Ενζργεια ςτθ γεωργία 

1.3. Ελκυςτιρεσ 

2. Σφποι ελκυςτιρων 

2.1. Γενικι κατάταξθ 

2.2. Ερπυςτριοφόροι ελκυςτιρεσ 

2.3. Θμιερπυςτριοφόροι ελκυςτιρεσ 

2.4. Φροχοφόροι ελκυςτιρεσ 

2.5. Ελκυςτιρεσ γενικισ χριςθσ 

2.6. Ελκυςτιρεσ γραμμικϊν καλλιεργειϊν 

2.6.1. Δενδροκομικοί 

2.6.2. Αμπελουργικοί 

2.6.3. Μθπευτικοί μικρισ ιςχφοσ 

2.7. Ελκυςτιρεσ με τζςςερισ κινθτιριουσ τροχοφσ 

2.8. Ειδικοί ελκυςτιρεσ 

2.8.1. Διαςκελιςτικοφ τφπου 

2.8.2. Εργαλειοφόρα - μθχανοφόρα αυτοκινοφμενα πλαίςια 

2.8.3. Εργαλειοφόροι αυτοκινοφμενοι δοκοί 

2.8.4. Ειδικοί ελκυςτιρεσ ςτάβλων – αποκθκϊν 

3. Ελκυςτιρασ – παρελκόμενα 

3.1. Σαρελκόμενα μθχανιματα 

3.2. Ηεφξθ των εργαλείων ςτον ελκυςτιρα 

3.3. Εργαλεία ελκόμενα ι ςυρόμενα 

3.4. Εργαλεία φερόμενα 

3.5. Εργαλεία θμιφερόμενα 

4. Ειδικά αμπελουργικά παρελκόμενα 

4.1. Ματεργαςίασ εδάφουσ 

4.2. Νιπαςματοδιανομείσ – κοπροδιανομείσ 

4.3. Μορυφολογθτζσ 

4.4. Σροκλαδευτζσ 

4.5. Σαρελκόμενα φυτοπροςταςίασ 

4.5.1. Φφποι ψεκαςτιρων 

4.5.2. Θειαφιςτιρεσ 

4.6. Σλατφόρμεσ μεταφοράσ 

4.7. Υυλλεκτικζσ – τρυγθτικζσ μθχανζσ 

5. Εργονομία – χειριςμοί 

5.1. Αςφάλεια χειριςτι και ελκυςτιρα 

5.2. Σαράγοντεσ που επθρεάηουν τθν απόδοςθ των χειριςτϊν 

5.3. Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ 

5.4. Χειριςμοί των ελκυςτιρων 
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6. Κόςτοσ χριςθσ 

6.1. Ανάλυςθ κόςτουσ 

6.2. Υτακερζσ δαπάνεσ 

6.3. Ξεταβλθτζσ δαπάνεσ 

6.4. Χπολογιςμόσ κόςτουσ χριςθσ ελκυςτιρων 

6.5. Σροςεγγιςτικι μζκοδοσ εκτίμθςθσ του κόςτουσ 

 

Εργαςτιριο: 

1. Ειςαγωγι ςτα μζτρα αςφαλείασ ςτο χϊρο παραγωγισ του οινοποιείου 

2. Μζτρα αςφαλείασ κατά τθν χριςθ μθχανθμάτων οινοποιείου 

3. Μζτρα αςφαλείασ κατά τθ εφαρμογι κακαριςτικϊν/ απολυμαντικϊν προϊόντων 

4. Αρχι λειτουργίασ και υντιρθςθ εξοπλιςμοφ οινοποιείου – εφαρμογι manual οδθγιϊν 

5. Μικροβιολογικόσ ζλεγχοσ επιφανειϊν με ανάλυςθ ι χριςθ kit ελζγχου 

6. Παρουςίαςθ και οδιγθςθ διάφορων τφπων γεωργικϊν ελκυςτιρων 

7. Παρουςίαςθ  και χριςθ διάφορων τφπων παρελκόμενων 

8. Παρουςίαςθ και χριςθ διάφορων αμπελουργικϊν παρελκόμενων 

9. Εκπαίδευςθ ςτα μζτρα αςφάλειασ κατά τθν οδιγθςθ γεωργικοφ ελκυςτιρα και κατά τθ χριςθ 

παρελκόμενων 

10. Εκπαίδευςθ ςτα μζτρα αςφαλείασ κατά τθ χριςθ παρελκόμενων φυτοπροςταςίασ 

11. Εργαςία ανάλυςθσ κόςτουσ χριςθσ ελκυςτιρα και παρελκόμενων 

12. Προετοιμαςία των καταρτιηόμενων για απόκτθςθ άδειασ χριςθσ γεωργικοφ ελκυςτιρα 

 

 

Μάκθμα: ΕΙΔΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΟΙΝΟΠΟΙΘΘ ( Δϋ εξ.) 

Ϊρεσ μακιματοσ/εβδομάδα (Θ, Ε, Υ): 1,2,3 

 

κοπόσ -  Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ των ειδικϊν τεχνικϊν οινοποίθςθσ που εφαρμόηονται τόςο ςτθν 

Ελλάδα όςο και ςτισ υπόλοιπεσ οινοπαραγωγικζσ χϊρεσ. Ρι καταρτιηόμενοι κα εξοικειωκοφν πλιρωσ με τουσ 

ειδικοφσ τφπουσ οινοποίθςθσ ενϊ μζςα από το εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ κα είναι ςε κζςθ να τισ 

εφαρμόςουν ςτθν πράξθ.  

 

Περιεχόμενο του μακιματοσ 

1. υνεχισ οινοποίθςθ 

1.1. Νειτουργία ςυςτιματοσ ςυνεχοφσ οινοποίθςθσ 

1.2. Ξικροβιολογία ςυνεχοφσ οινοποίθςθσ 

1.3. Σλεονεκτιματα ςυνεχοφσ οινοποίθςθσ  

2. Οινοποίθςθ ςε ατμόςφαιρα διοξειδίου του άνκρακα 

2.1. Φεχνικι μεκόδου 

2.2. Φυςικοχθμικά φαινόμενα μεκόδου 

2.3. Σλεονεκτιματα και μειονεκτιματα μεκόδου 

3. Παραγωγι γλυκϊν οίνων 
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3.1. Γλυκοί οίνοι από ςταφφλια με ευγενι ςιψθ (vins liquoreux)  

3.2. Σροςβολι του ςταφυλιοφ από τον Botrytis cinerea 

3.3. Επιδράςεισ του Botrytis cinereal 

3.4. Φεχνικι τθσ οινοποίθςθσ  

3.5. Νιαςτοί οίνοι 

4. Οίνοι φυςικϊσ γλυκοί 

4.1. Ρινοποίθςθ 

4.2. Υυντιρθςθ και παλαίωςθ 

4.3. Αντιπροςωπευτικοί τφποι ελλθνικϊν φυςικϊσ γλυκϊν οίνων 

4.4. Αντιπροςωπευτικοί τφποι γαλλικϊν φυςικϊσ γλυκϊν οίνων 

4.5. Αντιπροςωπευτικοί τφποι ιταλικϊν φυςικϊσ γλυκϊν οίνων 

4.6. Αντιπροςωπευτικοί τφποι ιςπανικϊν φυςικϊσ γλυκϊν οίνων 

5. Παραγωγι αρωματιςμζνων οίνων 

5.1. Ρίνοι βερμοφτ 

5.2. Αρωματικά φυτά που χρθςιμοποιοφνται  

6. Παραγωγι ρετςίνασ 

7. Παραγωγι αφρωδϊν οίνων 

7.1. Θ μζκοδοσ τθσ Μαμπανίασ 

7.2. Φυςικοί αφρϊδεισ οίνοι 

7.3. Σροετοιμαςία των οίνων βάςθσ  

7.4. Ανάμιξθ των οίνων βάςθσ 

7.5. Σαραγωγι αφροφ 

7.6. Ανακίνθςθ φιαλϊν  

7.7. Απομάκρυνςθ του ιηιματοσ 

7.8. Νικζρ απογζμιςθσ 

8. Παραλλαγζσ μεκόδου παραγωγισ αφρωδϊν οίνων 

8.1. Αφρϊδεισ οίνοι κλειςτισ δεξαμενισ 

8.2. Αφρϊδεισ οίνοι Asti-spumante 

8.3. Θμιαφρϊδεισ οίνοι 

8.4. Φεχνθτοί αφρϊδεισ οίνοι  

9. Παραγωγι οίνων με τθν χριςθ ακινθτοποιθμζνων κυττάρων ςακχαρομφκθτα 

 

Εργαςτιριο: 

1. Οινοποίθςθ ςε τροποποιθμζνθ ατμόςφαιρα 

2. Προςδιοριςμόσ δείκτθ φαινολικϊν 

3. Προςδιοριςμόσ χρωματικισ ζνταςθσ και απόχρωςθσ ςε ροηζ οίνουσ 

4. Εκτίμθςθ των χρωματικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ πρϊτθσ φλθσ 

5. Εκτίμθςθ του ποςοςτοφ εκχφλιςθσ τθσ πρϊτθσ φλθσ 

6. Προςδιοριςμόσ οργανικϊν οξζων οίνων 

7. Οινοποίθςθ αφρωδϊν οίνων  

8. Οινοποίθςθ γλυκϊν οίνων 

9. Ροηζ οινοποίθςθ 

10. υνεχισ οινοποίθςθ ςε μικροκλίμακα 

11. Ακινθτοποίθςθ ηυμομφκθτα ςε φυςικά υποςτρϊματα 
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Μάκθμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΓΟΝΙΜΟΣΘΣΑ ΕΔΑΦΟΤ  ( Δϋ εξ.) 

Ϊρεσ μακιματοσ/εβδομάδα (Θ, Ε, Υ): 1,2,3 

κοπόσ -  Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να αποκτιςουν οι καταρτιηόμενοι τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ ςτο αντικείμενο τθσ 

γονιμότθτασ των εδαφϊν και διαχείριςθσ των κρεπτικϊν ςτοιχείων ςτο ζδαφοσ κακϊσ και τισ απαραίτθτεσ 

γνϊςεισ για τθν φυςιολογία τθσ κρζψθσ των φυτϊν ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ κατανόθςθ των τεχνικϊν 

εφαρμοςμζνθσ κρζψθσ και λίπανςθσ τθσ αμπζλου κακϊσ και τθσ διάγνωςθσ και αντιμετϊπιςθ των διαταραχϊν 

κρζψθσ. Ρι καταρτιηόμενοι κα αποκτιςουν δεξιότθτεσ και τεχνικζσ ςε μεκόδουσ εφαρμοςμζνθσ κρζψθσ τθσ 

καλλιζργειασ τθσ αμπζλου ενϊ παράλλθλα κα είναι ςε κζςθ να εκτιμοφν τθν γονιμότθτα του εδάφουσ του 

αμπελϊνα και να προβαίνουν ςε ενζργειεσ βελτίωςθσ τθσ.  

 

Περιεχόμενο του μακιματοσ 

1. Ειςαγωγι  

1.1. Θ λειτουργία του εδάφουσ ςτο οικοςφςτθμα 

1.2. Φο ζδαφοσ ωσ φυςικόσ πόροσ 

2. Οργανικι ουςία εδάφουσ 

2.1. Ρργανικά ςυςτατικά εδάφουσ 

2.2. Ρργανιςμοί εδάφουσ 

2.3. Εδαφικζσ ιδιότθτεσ και οργανιςμοί εδάφουσ 

2.4. Δράςθ μικροοργανιςμϊν 

2.5. Αποδόμθςθ οργανικϊν ςυςτατικϊν 

2.6. Βελτιωτικά οργανικισ ουςίασ εδάφουσ 

3. Γονιμότθτα και κρεπτικά ςυςτατικά του εδάφουσ 

3.1. Άηωτο και πθγζσ εδαφικοφ αηϊτου 

3.2. Φϊςφοροσ και πθγζσ εδαφικοφ φωςφόρου 

3.3. Μάλιο και πθγζσ εδαφικοφ καλίου  

4. Επιπτϊςεισ των λιπαςμάτων ςτθν γονιμότθτα των εδαφϊν 

5. Επιπτϊςεισ τθσ άςκθςθσ ςφγχρονων μορφϊν γεωργίασ ςτθ γονιμότθτα του εδάφουσ 

5.1. Διάβρωςθ –κακίηθςθ- βιολογικι υποβάκμιςθ- επίδραςθ ςτα υδάτινα αποκζματα 

6. φγχρονεσ τεχνολογίεσ και διαχείριςθ γονιμότθτασ εδαφϊν 

6.1. Εφαρμογζσ τθλεπιςκόπθςθσ 

6.2. Αξιολόγθςθ εδαφϊν 

6.3. Εκτίμθςθ ηθμιϊν ςε καλλιζργειεσ 

6.4. Ξοντζλα πρόβλεψθσ ηθμιϊν 

6.5. Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και καταγραφισ 

6.6. Ξοντζλα προςομοίωςθσ ανάπτυξθσ και απόδοςθσ των καλλιεργειϊν 

7. Κϊδικεσ Ορκισ Γεωργικισ Πρακτικισ (Κ.Ο.Γ.Π) 

7.1. Ματεργαςία εδάφουσ  

7.2. Αμειψιςπορά 

7.3. Διαχείριςθ αυτοφυοφσ χλωρίδασ 

7.4. Διαχείριςθ υπολειμμάτων - απορριμάτων 
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Εργαςτιριο 

1. Ερμθνεία εδαφολογικισ ανάλυςθσ ωσ μζςο διάγνωςθσ γονιμότθτασ εδαφϊν 

2. Ερμθνεία φυλλοδιαγνωςτικισ ανάλυςθσ ωσ μζςο διάγνωςθσ γονιμότθτασ εδαφϊν 

3. Μζκοδοι λίπανςθσ και διατιρθςθ εδαφικισ γονιμότθτασ 

4. Θρεπτικι κατάςταςθ και μορφομετρία ριηικοφ ςυςτιματοσ αμπελιοφ 

5. Θερμόφιλθ βιοαποικοδόμθςθ οργανικϊν υλικϊν-κομποςτοποίθςθ 

6. Μακροςκοπικι παρατιρθςθ των μικροβιακϊν κοινοτιτων ςτο ζδαφοσ  

7. Μικροοργανιςμοί και ςχθματιςμόσ εδαφικϊν ςυςςωματωμάτων 

8. Εφαρμογι βακτθρίων εναντίον εδαφογενϊν φυτοπακογόνων μυκιτων 

 

 
 
 
Μάκθμα: ΤΓΙΕΙΝΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΙΑ – ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΑΠΟΒΛΘΣΑ – ΤΓΙΕΙΝΘ 

ΕΡΓΟΣΑΙΩΝ ( Δϋ εξ.) 

Ϊρεσ μακιματοσ/εβδομάδα (Θ, Ε, Υ): 2,0,2 

 

κοπόσ -  Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι οι καταρτιηόμενοι να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ ςε κζματα που 

αφοροφν ςτουσ κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτον αμπελϊνα και ςτο οινοποιείο αλλά και ςε  κζματα που 

αφοροφν ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων και των υποπροϊόντων τθσ παραγωγισ οίνου. Ξετά τθν ολοκλιρωςθ 

του μακιματοσ οι καταρτιηόμενοι κα είναι ςε κζςθ να διαμορφϊςουν πρακτικζσ και ςυμπεριφορζσ ϊςτε να 

κακιςτοφν το εργαςιακό χϊρο πιο αςφαλι και υγιι ενϊ παράλλθλα κα είναι ςε κζςθ να υιοκετιςουν 

πρακτικζσ τζτοιεσ ϊςτε μζςα από τθν ορκι αξιοποίθςθ αποβλιτων και υποπροϊόντων να προςτατεφουν το 

περιβάλλον. 

 

Περιεχόμενο του μακιματοσ 

1. Ειςαγωγι- Βαςικζσ ζννοιεσ  

1.1. Εργαςιακό περιβάλλον 

1.2. Εργονομία  

2. Νομοκεςία 

2.1. Εκνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία για το περιβάλλον εργαςίασ 

2.2. Αρμόδια όργανα και φορείσ 

2.3. Επιτροπι υγιεινισ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία 

3. Επαγγελματικοί κίνδυνοι 

3.1. Ματθγορίεσ κινδφνων 

3.2. Σθγζσ κινδφνων 

4. Μζςα ατομικισ προςταςίασ 

4.1. Βαςικζσ απαιτιςεισ 

4.2. Ματθγορίεσ μεςϊν ατομικισ προςταςίασ 

4.3. Γενικζσ αρχζσ χριςθσ τουσ 

5. Εργατικά ατυχιματα και νοςιματα 

5.1. Ξζτρα πρόλθψθσ εργατικϊν ατυχθμάτων-Ξζτρα ατομικισ προςταςίασ 

5.2. Νοιμϊδθ και μθ λοιμϊδθ επαγγελματικά νοςιματα-Ξζτρα πρόλθψθσ νοςθμάτων 
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5.3. Συροπροςταςία 

5.4. Αρχζσ αςφάλειασ χριςθσ μθχανθμάτων οινοποιθτικοφ τομζα 

5.5. Αςφάλεια εργαςίασ ςε θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ 

6. Οργάνωςθ επαγγελματικοφ περιβάλλοντοσ 

6.1. Εργαςιακοί χϊροι  

6.2. Εξοπλιςμόσ 

6.3. Υυντιρθςθ μθχανθμάτων  

6.4. Χθμικοί, φυςικοί και βιολογικοί παράγοντεσ 

6.5. Ρργάνωςθ και λειτουργία υπθρεςίασ πρόλθψθσ ατυχθμάτων  

7. Αςφάλεια και υγιεινι ςτον αμπελϊνα και το οινοποιείο  

7.1. Εργατικά ατυχιματα  

7.2. Δθλθτθριάςεισ και μζτρα πρόλθψθσ  

7.3. Σρϊτεσ βοικειεσ 

8. Προςταςία του περιβάλλοντοσ  

8.1. Ρικοςυςτιματα 

8.2. Ανκρϊπινεσ παρεμβάςεισ 

8.3. Σεριβαλλοντικά προβλιματα 

8.4. Οομοκεςία προςταςίασ περιβάλλοντοσ 

8.5. Ξζτρα προςταςίασ περιβάλλοντοσ 

9. Επικίνδυνεσ χθμικζσ ουςίεσ και φυτοφάρμακα  

9.1. Φαξινόμθςθ-Επιςιμανςθ 

9.2. Φοξικζσ ουςίεσ 

9.3. ρια ζκκεςθσ 

9.4. Ξζτρα προφφλαξθσ χριςθσ χθμικϊν ουςιϊν και φυτοφαρμάκων  

9.5. Μανόνεσ αςφαλοφσ χριςθσ χθμικϊν ουςιϊν και φυτοφαρμάκων  

9.6. Επιςιμανςθ επικινδυνότθτασ 

10. Ρφπανςθ 

10.1. Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ και πθγζσ ρφπανςθσ 

10.2. Εδαφικι ρφπανςθ 

10.3. Άλλεσ μορφζσ ρφπανςθσ 

11. Απόβλθτα-υποπροϊόντα  

11.1. Ματθγορίεσ απόβλθτων και υποπροϊόντων οινοποιθτικοφ κλάδου 

11.1.1. Χγρά, ςτερεά και αζρια απόβλθτα 

11.1.2. Χποπροϊόντα οινοποιθτικοφ κλάδου 

11.2. Χγρά απόβλθτα/ υποπροϊόντα οινοποιείου 

11.2.1. Χθμικι και φυςικι ςφςταςθ υγρϊν αποβλιτων/υποπροϊόντων 

11.2.2. Ξζκοδοι επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ υγρϊν αποβλιτων/υποπροϊόντων 

11.3. Υτερεά απόβλθτα/ υποπροϊόντα οινοποιείου 

11.3.1. Χθμικι και φυςικι ςφςταςθ  ςτερεϊν αποβλιτων/υποπροϊόντων 

11.3.2. Ξζκοδοι επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ αποβλιτων/υποπροϊόντων 

11.4. Σροϊόντα αξιοποίθςθσ υποπροϊόντων οινοποιθτικοφ κλάδου 

11.4.1. Υτεμφυλόπνευμα 

11.4.2. Φρυγικό οξφ και άλατα 

11.4.3. Γιγαρτζλαιο 

11.4.4. Φανίνεσ και ανκοκυάνινεσ  

11.4.5. Πφδι και μζκοδοι παραςκευισ του 

12. Τγιεινι εργοςταςίων  
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12.1. Υφςτθμα HACCP και ανάλυςθ επικινδυνότθτασ  

12.2. Χγιεινι και ορκι βιομθχανικι πρακτικι  

12.3. Ανκρϊπινα ςφάλματα, κίνδυνοι και αντιμετϊπιςι τουσ  

 

 

Μάκθμα: ΤΚΕΤΑΙΑ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ ( Δϋ εξ.) 

Ϊρεσ μακιματοσ/εβδομάδα (Θ, Ε, Υ): 0,2,2 

 

κοπόσ -  Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ του ρόλου που ζχει θ ςυςκευαςία τόςο ςτθν ποιότθτα όςο και ςτθν 

εμπορευςιμότθτα των οίνων και των ποτϊν αλλά και ςτθν εμφιάλωςθ του οίνου. Ρι καταρτιηόμενοι κα 

εξοικειωκοφν τόςο με τον ποιοτικό ζλεγχο των μζςων και υλικϊν ςυςκευαςίασ αλλά και με τισ μεκόδουσ 

εμφιάλωςθσ οίνων ϊςτε να μποροφν να τισ εφαρμόςουν ςτθν πράξθ. 

 

Περιεχόμενο του μακιματοσ 

1. Είδθ ςυςκευαςίασ οίνου: Χαρακτθριςμόσ-Ιδιότθτεσ  

2. Δειγματολθψία υλικϊν ςυςκευαςίασ και οπτικόσ ζλεγχοσ  

3. Ζλεγχοσ διαςτάςεων και χωρθτικότθτασ υάλινων φιαλϊν 

4. Ζλεγχοσ ποιότθτασ υάλινων φιαλϊν  και πωμάτων 

5. Μζκοδοι κακαριςμοφ επιςτρεφόμενων και νζων φιαλϊν  

6. Μικροβιολογικόσ ζλεγχοσ υλικϊν ςυςκευαςίασ οίνων και ποτϊν 

7. Εμφιάλωςθ οίνων και ποτϊν: Μζκοδοι και εξοπλιςμόσ αποπαλετοποίθςθσ φιαλϊν 

8. Εμφιάλωςθ οίνων και ποτϊν: Μζκοδοι και εξοπλιςμόσ πλιρωςθσ φιαλϊν και αςκϊν 

9. Εμφιάλωςθ οίνων και ποτϊν: Μζκοδοι και εξοπλιςμόσ πωματιςμοφ φιαλϊν 

10. Εμφιάλωςθ οίνων και ποτϊν: Εφαρμογι επιςτομίων και ετικετϊν  

11. Αλλθλεπιδράςεισ υλικοφ ςυςκευαςίασ και οίνων  

12. Προςδιοριςμόσ πλαςτικοποιθτϊν ςε οίνουσ και ποτά 

 
 
 
 

Πρακτικι  Άςκθςθ  ι Μακθτεία 

1. Θ εξάμθνθ Σρακτικι Άςκθςθ ι θ Ξακθτεία ςε χϊρουσ εργαςίασ, διάρκειασ 960 ωρϊν, είναι υποχρεωτικι για 

τουσ ςπουδαςτζσ των Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ (Ι.Ε.Μ.) και κεωρείται απαραίτθτθ προχπόκεςθ 

για τθν απόκτθςθ Βεβαίωςθσ Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ. Ξζςω τθσ Σρακτικισ Άςκθςθσ ι τθσ Ξακθτείασ, οι 

καταρτιηόμενοι των Ι.Ε.Μ. ενιςχφουν τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ τουσ και αποκτοφν επαγγελματικι εμπειρία 

ςε ςυναφείσ με τθν κατάρτιςθ τουσ κλάδουσ, ςε κζςεισ που προςφζρονται από φορείσ και επιχειριςεισ του 

δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα. Θ Σρακτικι Άςκθςθ ι θ Ξακθτεία ςε δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ είναι 

δυνατόν να χρθματοδοτείται από εκνικοφσ ι/και κοινοτικοφσ πόρουσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά 

διατάξεισ . 
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2. Φα Ι.Ε.Μ., δθμόςια και ιδιωτικά, μεριμνοφν για τθν αςφάλιςθ των πρακτικά αςκοφμενων/μακθτευόμενων ςτο 

Ι.Μ.Α., μόνο για τθν περίπτωςθ ατυχιματοσ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ κατά τθ διάρκεια πραγματοποίθςθσ τθσ 

Σρακτικισ Άςκθςθσ ι τθσ Ξακθτείασ, με ποςοςτό 1% επί του ετιςιου τεκμαρτοφ θμερομιςκίου τθσ δωδζκατθσ 

αςφαλιςτικισ κλάςθσ του ΙΜΑ−ΕΦΑΞ, όπωσ ιςχφει κάκε φορά. Θ εν λόγω δαπάνθ βαρφνει τθ Γενικι Γραμματεία 

Διά Βίου Ξάκθςθσ και Οζασ Γενιάσ του Χπουργείου Σολιτιςμοφ, Σαιδείασ και Θρθςκευμάτων, για τα δθμόςια 

Ι.Ε.Μ. που υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα τθσ. (ΜΧΑ υπ.αρικμ. 139931/Μ1 /ΦΕΜ 1953 Βϋ,2015). 

3. Ρι ςπουδαςτζσ των Ι.Ε.Μ. που ζχουν ςυμπλθρϊςει τουλάχιςτον 120 θμερομίςκια ςτθν ειδικότθτα που 

εγγράφονται, απαλλάςςονται, εφόςον το επικυμοφν, με υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1996, 

από τθν υποχρζωςθ φοίτθςθσ του εξαμινου Σρακτικισ Άςκθςθσ και τουσ απονζμεται θ Βεβαίωςθ 

Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ με τθν ολοκλιρωςθ των τεςςάρων εξαμινων τθσ κεωρθτικισ και τθσ 

εργαςτθριακισ κατάρτιςθσ. Ρι ςπουδαςτζσ των I.E.Μ. που ζχουν ςυμπλθρϊςει τουλάχιςτον 40 θμερομίςκια 

ςτθν ειδικότθτα που εγγράφονται, προςμετροφνται αυτά ςτο χρόνο τθσ Σρακτικισ Άςκθςθσ ι Ξακθτείασ, 

εφόςον το επικυμοφν, με υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1996 (άρκρο 47, παρ. 3 του ν. 

4264/2014 (Αϋ 118). 

4. H Σρακτικι Άςκθςθ ι Ξακθτεία μπορεί να πραγματοποιείται και τμθματικά μετά τθν ολοκλιρωςθ των δφο 

πρϊτων εξαμινων(Ο.4386/2016). 

5. Θ εποπτεία, ο ςυντονιςμόσ, θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και θ αξιολόγθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ 

πραγματοποιοφνται με ευκφνθ του Διευκυντι του Ι.Ε.Μ. ι άλλου οριηόμενου από αυτόν προςϊπου ωσ 

Υυντονιςτι Σρακτικισ Άςκθςθσ.  

6. Ρ Υυντονιςτισ Σ.Α. είναι αρμόδιοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ παρουςίασ του καταρτιηομζνου, τθ διαςφάλιςθ 

τθσ ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ εργαςίασ του αςκοφμενου, τον επιτόπιο ζλεγχο τθσ επιχείρθςθσ και τθν 

τιρθςθ ατομικοφ φακζλου πρακτικισ άςκθςθσ με τισ ςχετικζσ μθνιαίεσ εκκζςεισ προόδου. 

7. Υτθν ειδικότθτα «Φεχνικόσ Αμπελουργίασ και Ρινολογίασ» ο εκπαιδευόμενοσ απαςχολείται με όλεσ τισ εργαςίεσ 

που αφοροφν τον αμπελϊνα και το οινοποιείο, ανάλογα με το τι διακζτει θ κάκε επιχείρθςθ και τθν εποχι που 

απαςχολείται ςε αυτιν. 

Ειδικότερα, ςτον αμπελϊνα ο καταρτιηόμενοσ πρζπει να απαςχολθκεί, ανάλογα με τθν εποχι που 

πραγματοποιεί τθν πρακτικι του άςκθςθ με: 

 Μλαδζματα καρποφορίασ και διαμόρφωςθσ 

 Θερινά κλαδζματα 

 Νιπάνςεισ 

 Ηιηανιοκτονία 

 Φυτοπροςταςία 

 Δειγματολθψίεσ ςταφυλϊν 

 Υυγκομιδι 

Υτο οινοποιείο πρζπει να απαςχολθκεί με: 

 Ανάλυςθ γλεφκουσ ςταφυλϊν (ςάκχαρα, ολικι οξφτθτα, pH) 

 Διαδικαςία παραλαβισ και οινοποίθςθσ 

 Χγιεινι οινοποιείου 

 Υτακεροποιιςεισ 

 Διαφγαςθ 

 Σαλαίωςθ 

 Εμφιάλωςθ 



 51 

7. Μέθοδοι Διδαςκαλίασ, Μέςα Διδαςκαλίασ, Εξοπλιςμόσ, Εκπαιδευτικό Υλικό 

Μζκοδοι Διδαςκαλίασ 

Εφαρμόηονται όλεσ οι γνωςτζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Ιδιαίτερθ βαρφτθτα δίνεται ςτθν εφαρμογι των ςυμμετοχικϊν εκπαιδευτικϊν μεκόδων και των ενεργθτικϊν 

εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων  κατά τθν διδακτικι  προςζγγιςθ των 

καταρτιηομζνων από τουσ εκπαιδευτζσ. 

Επίςθσ ςτα πλαίςια τθσ κατάρτιςθσ δφναται να πραγματοπoιοφνται διαλζξεισ από ειδικευμζνουσ 

επαγγελματίεσ του κλάδου,  εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε επιχειριςεισ και κεματικζσ εκκζςεισ. 

 
Εξοπλιςμόσ – Μζςα διδαςκαλίασ 
Φα εποπτικά μζςα  διδαςκαλίασ για τα κεωρθτικά μακιματα ςυνίςτανται ςτα ακόλουκα: 
Σίνακασ κιμωλίασ ι μαρκαδόρου, ιδανικά διαδραςτικόσ πίνακασ. 
Βιντεοπροβολζασ (Projector) (Φεχνολογία Σροβολισ: LCD / LED, Αντίκεςθ: 2000:1, Φωτεινότθτα: 2500 Ansi 
Lumens). 
 
Εκπαιδευτικό υλικό 

Φο εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από ςθμειϊςεισ, ςυγγράμματα εκπαιδευτϊν και προτεινόμενθ 

βιβλιογραφία ανά μάκθμα κατάρτιςθσ. 

 
 

8. Προδιαγραφέσ Εργαςτηρίων & Εργαςτηριακόσ Εξοπλιςμόσ 

Ενδεικτικόσ κατάλογοσ ελάχιςτου εξοπλιςμοφ για το πρακτικό μζροσ.  

Ρ ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ των εργαςτθρίων, για τθν απρόςκοπτθ και αποτελεςματικι  

εκπαιδευτικι διαδικαςία των εργαςτθριακϊν μακθμάτων και τθ ςωςτι λειτουργία τθσ ειδικότθτασ είναι: 

 Μλαδευτικά αμπελουργικά ψαλίδια, πριόνια, προςδετικά κλθματίδων  

 Φτυάρια, τςάπεσ, φυτευτιρια, πλαςτικοί κουβάδεσ, λοςτόσ, αρίδα 

 Εμβολιαςτιρια, μαχαιρίδια 

 Αντλίεσ κραςιοφ και μοφςτου 

 Υπαςτιρασ- Απορραγιςτιρασ ςταφυλιϊν 

 Δεξαμενζσ οινοποίθςθσ, απολάςπωςθσ, ςτακεροποίθςθσ 

 Φαπωτικι μθχανι 

 Υυςκευι πλιρωςθσ φιαλϊν 

 Υυςκευι απόςταξθσ αλκοόλθσ 

 Νίχνοι Bunsen, Αραιόμετρο Baumme, Συκνόμετρα, Αλκοόμετρο,  

 Ξικροςκόπιο, Υτερεοςκόπιο, Ξεγεκυντικόσ φακόσ 

 Θερμόμετρα, υγραςιόμετρα 

 Θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ, ψθφιακόσ μετεωρολογικόσ ςτακμόσ 

 Ξαγνθτικόσ αναδευτιρασ με κερμαινόμενθ πλάκα 

 Διάφοροι τφποι λιπαςμάτων, οργανικισ ουςίασ, λιπαςματοδιανομζασ και κοπροδιανομζασ 

 Χρωματολόγιο εδάφουσ, δειγματολιπτθσ εδάφουσ 

 Ηυγόσ ακριβείασ, Ηυγόσ αναλυτικόσ 

 Ξθχανικόσ αναδευτιρασ, πυκνόμετρο Βουγιοφκου 

 Ξαγνθτικόσ αναδευτιρασ με κερμαινόμενθ πλάκα  

 Υακχαροδιακλαςίμετρο 
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 Σεχάμετρο, Αγωγιμόμετρο  

 Θερμομανδφασ, Θερμοκάλαμοσ, Πθραντιρασ, Συραντιριο 

 Υυςκευι αποςτείρωςθσ-αυτόκαυςτο, Stomacher 

 Φυγόκεντροσ  

 Ψυγείο, καταψφκτθσ 

 Εργαςτθριακόσ απαγωγόσ 

 Αςβεςτόμετρο, Μόςκινα 

 Χάλινοι ηυμωτιρεσ 

 Χρονόμετρα πάγκου 

 Φωτόμετρο 
 

9. Οδηγίεσ για τισ εξετάςεισ Προόδου και Τελικέσ 

Αναφορικά με τισ εξετάςεισ προόδου και τισ τελικζσ εξετάςεισ  των καταρτιηομζνων ιςχφουν τα όςα ορίηονται 

ςτα άρκρα 18-21  του Μανονιςμοφ Νειτουργίασ των ΙΕΜ (ΦΕΜ 1807/2.7.2014). Υυνοπτικά ιςχφουν τα εξισ:  

Θ αξιολόγθςθ των γνϊςεων, ικανοτιτων και δεξιοτιτων των καταρτιηομζνων ανά μάκθμα περιλαμβάνει ςε 

κάκε περίπτωςθ : 

Α. Εξζταςθ προόδου,  

Β. Φελικι εξζταςθ ι και  

Γ. Αξιολόγθςθ ςυμμετοχισ ςε εργαςίεσ ομαδικζσ και ατομικζσ, οι οποίεσ δφνανται να αντικακιςτοφν εξζταςθ 

ζωσ και το 40% του πλικουσ των ςυνολικϊν μακθμάτων εκάςτου εξαμινου. 

Αναφορικά με τισ εξετάςεισ προόδου ςε όλα τα μακιματα κάκε εξαμινου κατάρτιςθσ πραγματοποιείται 

τουλάχιςτον μια εξζταςθ προόδου, ανά μάκθμα, προ τθσ ςυμπλθρϊςεωσ του 70% των ωρϊν κατάρτιςθσ του 

εξαμινου, με εξεταηόμενα κζματα που ορίηονται από τον εκπαιδευτι και βακμολογοφνται από αυτόν.  

Αναφορικά με τισ τελικζσ εξετάςεισ κάκε εξαμινου ςτο τζλοσ κάκε εξαμινου πραγματοποιοφνται οι τελικζσ 

εξετάςεισ κάκε μακιματοσ. Φα κζματα των τελικϊν εξετάςεων ορίηονται από τον εκπαιδευτι και 

βακμολογοφνται από αυτόν και θ διάρκεια κάκε εξζταςθσ είναι δφο (2) ϊρεσ εκτόσ από τα εργαςτιρια. 

Θ τελικι βακμολογία (τ. Β.) του μακιματοσ διαμορφϊνεται κατά 60% από το βακμό τθσ γραπτισ τελικισ 

εξαμθνιαίασ εξζταςθσ και κατά 40% από το μζςο όρο του βακμοφ προόδου (Β.Σ.), ςτρογγυλοποιοφμενοσ  ςτον 

πλθςιζςτερο ακζραιο αρικμό 

 

10. Οδηγίεσ για τισ Εξετάςεισ Πιςτοποίηςησ 

Ρ απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ «Φεχνικόσ Αμπελουργίασ και Ρινολογίασ» μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ 

κατάρτιςισ του ςτο Ι.Ε.Μ. ςυμμετζχει ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ που 

διενεργεί ο Ε.Ρ.Σ.Σ.Ε.Σ. ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ αρικμ. 2944/2014 Μ.Χ.Α. «Υφςτθμα Σιςτοποίθςθσ 

Αρχικισ Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ των αποφοίτων των Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ (Ι.Ε.Μ.) και 

των Υχολϊν Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ (Υ.Ε.Μ.)» (Φ.Ε.Μ. Βϋ1098/2014), όπωσ τροποποιικθκε και εκάςτοτε 

ιςχφει, θ οποία εκδόκθκε δυνάμει τθσ διάταξθσ του άρκρου 25 του Ο. 4186/2013. 

Θ Σιςτοποίθςθ τθσ Αρχικισ Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ των αποφοίτων Ι.Ε.Μ. βαςίηεται ςε εξετάςεισ 

Θεωρθτικοφ και Σρακτικοφ Ξζρουσ .Δίπλωμα Επαγγελματικισ Ειδικότθτασ Εκπαίδευςθσ και Ματάρτιςθσ 
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επιπζδου 5 ςτθν ειδικότθτα «Φεχνικόσ Αμπελουργίασ και Ρινολογίασ» δικαιοφται όποιοσ ολοκλθρϊςει 

επιτυχϊσ και τα δφο μζρθ των εξετάςεων. 

 
Νομοκεςία 

1. Ο. 4186/2013 «Αναδιάρκρωςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Μ. Αϋ 193/17-9-

2013), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

2. Αρικμ. 2944/2014 Μ.Χ.Α. «Υφςτθμα Σιςτοποίθςθσ Αρχικισ Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ των αποφοίτων των 

Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ (Ι.Ε.Μ.) και των Υχολϊν Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ (Υ.Ε.Μ.)» (Φ.Ε.Μ. 

Βϋ1098/2014), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

3. Ρδθγία 2005/36/ΕΜ. 

11. Υγιεινή και Αςφάλεια κατά τη διάρκεια τησ Κατάρτιςησ 

Για τθν υγιεινι και αςφάλεια των καταρτιηόμενων τθροφνται όλεσ οι προβλεπόμενεσ διατάξεισ. Για τθν 

κατάρτιςθ ςε εργαςτθριακοφσ χϊρουσ και ςε επιχειριςεισ,  τθροφνται οι προχποκζςεισ και οι προδιαγραφζσ 

για τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι  ςτθν ειδικότθτα και το επάγγελμα. Υε κάκε περίπτωςθ τόςο για τθν 

κατάρτιςθ ςτο ΙΕΜ, ςε  επιχειριςεισ και εργαςτθριακοφσ χϊρουσ όςο και  για τθν πρακτικι άςκθςθ ι τθ 

μακθτεία πζραν τθσ τιρθςθσ των κανόνων αςφαλείασ ςτθν ειδικότθτα και το επάγγελμα, τθροφνται οι κανόνεσ 

αςφαλείασ και υγιεινισ όπωσ προβλζπονται από :  

 τον κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν  αςφάλεια  των εργαηομζνων (βλ.Ο.3850/2010, όπωσ κάκε 
φορά ιςχφει),  

 τισ  διατάξεισ του κτιριοδομικοφ κανονιςμοφ (βλ. 3046/304/89-ΦΕΜ 59/∆/3-02-89) 

 τθν υπ.αρικμ. Η/4969 Χ.Α.(ΦΕΜ/485 Βϋ/7-7-1993) 

 τον  κανονιςμό λειτουργίασ των εργαςτθριακϊν κζντρων (ΦΕΜ 1318 Βϋ/2015)  

 το αρ.2 τθσ υπ. αρικμ. 139931/Μ1 ΜΧΑ «Σρακτικι Άςκθςθ ι Ξακθτεία καταρτιηομζνων ΙΕΜ» (ΦΕΜ 1953 
Βϋ/2015), 

 το υπ. αρικμ. /K1/146931/18/09/2015 ζγγραφο του ΓΓΔΒΞΟΓ με κζμα «Σρακτικι άςκθςθ 
καταρτιηομζνων Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ (Ι.Ε.Μ.)»  

 τθν παρ.8 του αρ.17 του Ο.4186/2013 «Αναδιάρκρωςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ.» (ΦΕΜ 193 Αϋ).  

Επιπλζον ςτθν ειδικότθτα «Φεχνικόσ Αμπελουργίασ και Ρινολογίασ»κα πρζπει οι καταρτιηόμενοι να γνωρίηουν 

εάν είναι αλλεργικοί ςτισ μζλιςςεσ και τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται ςτισ οινοποιιςεισ και κατεργαςίεσ, με 

ζμφαςθ ςτο κειϊδθ ανυδρίτθ,και να ενθμερϊνουν τον υπεφκυνο. 

 

12. Προςόντα Εκπαιδευτών 

 Ωσ εκπαιδευτισ ενθλίκων ορίηεται ο επαγγελματίασ ο οποίοσ διακζτει τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα για 

τθν άςκθςθ του επαγγζλματόσ του και τθν απαιτοφμενθ πιςτοποιθμζνθ εκπαιδευτικι επάρκεια για τθ γενικι 

εκπαίδευςθ και τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ ςτο πλαίςιο τθσ Διά Βίου Ξάκθςθσ, όπωσ προςδιορίηεται 

ςχετικά ςτο εκάςτοτε ιςχφον πιςτοποιθμζνο Επαγγελματικό Σερίγραμμα Εκπαιδευτι. 

Θ επάρκεια, θ διαρκισ ανανζωςθ και θ επικαιροποίθςθ των προςόντων των εκπαιδευτϊν όπωσ και θ χριςθ 

των κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν μεκόδων και εργαλείων, ςυμπεριλαμβανομζνων των τεχνικϊν εκπαίδευςθσ 

ενθλίκων, αποτελοφν βαςικζσ προχποκζςεισ για τθ διαςφάλιςθ τθσ υψθλισ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ 

κατάρτιςθσ. Για το λόγο αυτό, τα προγράμματα ςπουδϊν περιλαμβάνουν ςαφείσ κατευκφνςεισ αναφορικά  με 
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τα προςόντα των εκπαιδευτϊν ανά μάκθμα και με τα απαιτοφμενα εκπαιδευτικά μζςα, μεκοδολογίεσ και 

εργαλεία. 

Φα απαιτοφμενα προςόντα των εκπαιδευτϊν ανά μάκθμα ςτθν ειδικότθτα «Φεχνικόσ Αμπελουργίασ και 

Ρινολογίασ» ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

 
Υτα μακιματα: 
Φυτικι παραγωγι I&II, τοιχεία βιολογικισ καλλιζργειασ, Γενικι Δενδροκομία, Διαχείριςθ γονιμότθτασ του 
εδάφουσ 
 
ΣΕ88.01 Γεωπόνοι (ΣΕ14.04, με κατεφκυνςθ ςτθ φυτικι παραγωγι)  
ι 
ΣΕ 88.02 Φυτικισ Σαραγωγισ (ΣΕ18.12)  
 
 
Αμπελουργία I&II, Εντομολογία Αμπζλου, Φυτοπακολογία αμπζλου. 
 
ΣΕ88.01 Γεωπόνοι (ΣΕ14.04, με κατεφκυνςθ ςτθ φυτικι παραγωγι) & ΣΕ 88.02 Φυτικισ Σαραγωγισ (ΣΕ18.12) 
με μεταπτυχιακι ειδίκευςθ ςτθν Αμπελουργία-Ρινολογία ι με τεκμθριωμζνθ εργαςιακι εμπειρία 2 (δφο) ετϊν 
ςτον τομζα τθσ Αμπελουργίασ-Ρινολογίασ 
ι 
ΣΕ 88.04 Διατροφισ (ΣΕ 18.36 Στυχιοφχοι Ρινολογίασ & Φεχν. Σοτϊν)  
 
Ποιοτικόσ οργανολθπτικόσ ζλεγχοσ, Ειδικζσ τεχνικζσ οινοποίθςθσ, Σεχνικι γευςιγνωςίασ, Οινολογικι 
μικροβιολογία, Σεχνικι οινικϊν προϊόντων, υςκευαςία οίνων και ποτϊν, Εδαφολογία Λιπαςματολογία. 
 
ΣΕ04 Φυςικϊν επιςτθμϊν (Χθμικοί ΣΕ04.02) με μεταπτυχιακι ειδίκευςθ ςτθν Αμπελουργία-Ρινολογία ι με 
τεκμθριωμζνθ εργαςιακι εμπειρία 2 (δφο) ετϊν ςτον τομζα τθσ Αμπελουργίασ-Ρινολογίασ 
ι 
ΣΕ88.01 Γεωπόνοι (ΣΕ14.04, με κατεφκυνςθ ςτθ φυτικι παραγωγι) & ΣΕ 88.02 Φυτικισ Σαραγωγισ (ΣΕ18.12) 
με μεταπτυχιακι ειδίκευςθ ςτθν Αμπελουργία-Ρινολογία ι με τεκμθριωμζνθ εργαςιακι εμπειρία 2 (δφο) ετϊν 
ςτον τομζα τθσ Αμπελουργίασ-Ρινολογίασ 
ι 
ΣΕ 88.04 Διατροφισ (ΣΕ 18.36 Στυχιοφχοι Ρινολογίασ & Φεχν. Σοτϊν)  
 
Τγιεινι και αςφάλεια εργαςίασ – Προςταςία περιβάλλοντοσ – Απόβλθτα – Τγιεινι εργοςταςίων,  
 
ΣΕ87.10 Δθμόςιασ Χγιεινισ 
 
Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ Οινοποιείου και αμπελουργίασ 
 
ΣΕ88.01 Γεωπόνοι (ΣΕ14.04) & ΣΕ 88.02 Φυτικισ Σαραγωγισ (ΣΕ18.12) με μεταπτυχιακι ειδίκευςθ ςτθν 
Αμπελουργία-Ρινολογία ι με τεκμθριωμζνθ εργαςιακι εμπειρία 2 (δφο) ετϊν ςτον τομζα τθσ Αμπελουργίασ-
Ρινολογίασ 
ι 
ΣΕ04 Φυςικϊν επιςτθμϊν (Χθμικοί ΣΕ04.02) με μεταπτυχιακι ειδίκευςθ ςτθν Αμπελουργία-Ρινολογία ι με 
τεκμθριωμζνθ εργαςιακι εμπειρία 2 (δφο) ετϊν ςτον τομζα τθσ Αμπελουργίασ-Ρινολογίασ 
ι 
ΣΕ 88.04 Διατροφισ (ΣΕ 18.36 Στυχιοφχοι Ρινολογίασ & Φεχν. Σοτϊν)  
ι  
ΣΕ82 Ξθχανολόγοι με τεκμθριωμζνθ εργαςιακι εμπειρία 2 (δφο) ετϊν ςτον τομζα τθσ Αμπελουργίασ-
Ρινολογίασ ι ςτθν βιομθχανικι παραγωγι. 
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Οργανικι χθμεία – βιοχθμεία. 
 
ΣΕ04 Φυςικϊν επιςτθμϊν (Χθμικοί ΣΕ04.02)  
 
Πρακτικι εφαρμογι ςτθν ειδικότθτα. 
 
ΣΕ88.01 Γεωπόνοι (ΣΕ14.04)) & ΣΕ 88.02 Φυτικισ Σαραγωγισ (ΣΕ18.12) με τεκμθριωμζνθ εργαςιακι εμπειρία 
2 (δφο) ετϊν ςτον τομζα τθσ Αμπελουργίασ-Ρινολογίασ  
ι 
ΣΕ 88.04 Διατροφισ (ΣΕ 18.36 Στυχιοφχοι Ρινολογίασ & Φεχν. Σοτϊν)με τεκμθριωμζνθ εργαςιακι εμπειρία 2 
(δφο) ετϊν ςτον τομζα τθσ Αμπελουργίασ-Ρινολογίασ  
 
ι 
ΣΕ04 Φυςικϊν επιςτθμϊν (Χθμικοί ΣΕ04.02) με τεκμθριωμζνθ εργαςιακι εμπειρία 2 (δφο) ετϊν ςτον τομζα 
τθσ Αμπελουργίασ-Ρινολογίασ  
 
 
Γεωργικι οικονομία και πολιτικι. 
ΣΕ 88.02 Αγροτικισ Ρικονομίασ (ΣΕ18.17) 
ι 
ΣΕ88.01 Γεωπόνοι (ΣΕ14.04) με κατεφκυνςθ οικονομίασ 
 
Οργάνωςθ επιχείρθςθσ - Marketing. 
ΣΕ80 Ρικονομίασ 
ι 
ΣΕ 88.02 Αγροτικισ Ρικονομίασ (ΣΕ18.17) 
ι 
ΣΕ88.01 Γεωπόνοι (ΣΕ14.04) με κατεφκυνςθ οικονομίασ 
 
 

Υτθ ςφνταξθ του οδθγοφ ςπουδϊν τθσ ειδικότθτασ «Φεχνικόσ Αμπελουργίασ και Ρινολογίασ»  ςυνζβαλαν οι  

εκπαιδευτζσ/ριεσ: 

 Ακαναςία Σαπακαναςίου, Γεωπόνοσ, Σιςτοποιθμζνθ εκπαιδεφτρια ενθλίκων 

 Αναςτάςιοσ Ακαναςιάδθσ, Ρικονομολόγοσ,Σιςτοποιθμζνοσ εκπαιδευτισ ενθλίκων 

 Δρ. Βαςίλειοσ Γκανάτςιοσ, Χθμικόσ, Επιςτθμονικόσ Υυνεργάτθσ Φμιματοσ Ρινολογίασ και Φεχνολογίασ 
Σοτϊν ΦΕΙ ΑΞΘ, Σιςτοποιθμζνοσ εκπαιδευτισ ενθλίκων 

 Βαςίλειοσ Ξυλωνάσ, Γεωπόνοσ, ΞSc ςτθν Αμπελουργία.Αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ επιτροπισ 
οργανολθπτικισ εξζταςθσ οίνων ΣΡΣ Αμυνταίου". 

 Ελζνθ Ξπουντιό, Φεχνολόγοσ Γεωπόνοσ Φυτικισ Σαραγωγισ, Σιςτοποιθμζνθ εκπαιδεφτρια ενθλίκων 

 Δρ. Ευανκία Εξάρχου, Γεωπόνοσ, Επιςτθμονικόσ Υυνεργάτθσ Φμιματοσ Φεχνολόγων Γεωπόνων ΦΕΙ 
Δυτικισ Ξακεδονίασ 

 Ξάγδα Ιακωβίδου, Χθμικόσ – Ρινολόγοσ, ΞSc ςτθ Χθμεία και Φεχνολογία Φροφίμων (ΑΣΘ), 
Σιςτοποιθμζνθ επικεωρθτισ για το πρότυπο ISO ΕΝΡΦ 22000 &FSSC 

 Φωτεινι Ευκυμίου, Ρικονομολόγοσ ,Φοροτεχνικόσ – Υφμβουλοσ Επιχειριςεων. 

Φο ςυντονιςμό τθσ ομάδασ ανζλαβαν οι: 

 Υοφία Ιωαννίδου, διοικθτικό προςωπικό Δ.Ι.Ε.Μ. Αμυνταίου 

 Σρόδρομοσ Φοκμακίδθσ, διοικθτικό προςωπικό Δ.Ι.Ε.Μ. Αμυνταίου 
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13. Παραπομπέσ 

1. Ο. 3879/2010 «Ανάπτυξθ τθσ Δια Βίου Ξάκθςθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Μ. Αϋ 163 /21-09-2010), όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει. 

2. Ο. 4186/2013 «Αναδιάρκρωςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Μ. Αϋ 193/17-9-

2013), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

3. Χ.Α. 5954(Φ.Ε.Μ. Βϋ1807/2-7-2014) «Μανονιςμόσ Νειτουργίασ Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ (Ι.Ε.Μ.) που υπάγονται 

ςτθ Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Ξάκθςθσ  (Γ.Γ.Δ.Β.Ξ.). 

4. ΕΡΣΣΕΣ, Εκνικό Σλαίςιο Σροςόντων, ανακτικθκε  21/2/2017 από:http://www.nqf.gov.gr/index.php/ethniko-

plaisio-prosonton 

5. Ρδθγόσ ςπουδϊν τθσ ειδικότθτασ «Φεχνικόσ Αμπελουργίασ Ρινοτεχνίασ», ΡΕΕΜ 
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