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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021
Η Συνέλευση του Τμήματος ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-(Συνεδρία 82η/28-04-2020),
λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα σχετική Νομοθεσία, αποφάσισε την ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
στο Τμήμα ΕΖΠ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 με ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ με θέματα
ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα ως ακολούθως:
1. Ανατομία - Ιστολογία Ζώων 2. Βελτίωση και Διαχείριση Βοσκοτόπων
3. Αρχές Ζωικής Παραγωγής
Η κατάταξη θα γίνει με γραπτές εξετάσεις.
Αναφέρουμε ότι το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων
προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών
αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων ορίζεται σε
ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα.

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΥΛΗ
Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη των Κατατακτηρίων Εξετάσεων είναι κοινή για όλους τους
υποψήφιους προς κατάταξη πτυχιούχους και είναι η εξής:

1. ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ
Η ύλη του μαθήματος είναι από το βιβλίο: «Λειτουργική Ανατομική και Φυσιολογία των Ζώων»
των Γ. Θεοδωρόπουλου, Στ. Χαδιώ-Μάντζαρη, Χρ. Μπαλάσκα, Ι. Οικονομόπουλου. Εκδόσεις
Utopia. Αθήνα, 2014. Επιμέλεια- Μετάφραση του Functional Anatomy and Physiology of Domestic
Animals, 4th edition, W.O. Reece, Wiley-Blackwell.:
 Ιστογένεση. Ζωικό κύτταρο και μεσοκυττάριο περιβάλλον.
 Περιγραφή των ιστών: επιθηλιακός, συνδετικός, χονδρικός, οστίτης, μυϊκός, νευρικός
ιστός, αίμα και λέμφος.
 Οστεολογία. Αρθρολογία. Μυολογία. Ανατομική, συγκριτική ανατομική και λεπτή υφή.
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Ανατομική, συγκριτική ανατομική και λεπτή υφή του κυκλοφορικού συστήματος
(αιμοφόρο και λεμφικό).
Ανατομική, συγκριτική ανατομική και λεπτή υφή του αναπνευστικού συστήματος.
Ανατομική, συγκριτική ανατομική και λεπτή υφή του πεπτικού συστήματος. Διαφορές
μεταξύ μηρυκαστικών και μονογαστρικών ζώων. Ήπαρ. Πάγκρεας.
Ανατομική, συγκριτική ανατομική και λεπτή υφή του ουροποιητικού συστήματος.
Ανατομική, συγκριτική ανατομική και λεπτή υφή του γεννητικού συστήματος αρσενικού
και θηλυκού.
Ανατομική, συγκριτική ανατομική και λεπτή υφή του κεντρικού και περιφερικού
εγκεφαλονωτιαίου και αυτόνομου (συμπαθητικό, παρασυμπαθητικό και εντερικό)
νευρικού συστήματος.
Ανατομική, συγκριτική ανατομική και λεπτή υφή του ενδοκρινικού συστήματος.
Αισθητήρια όργανα της όσφρησης, της γεύσης, της όρασης, και της ακοής και του χώρου.
Ανατομική, συγκριτική ανατομική και λεπτή υφή του δέρματος και του μαστού.
Ανατομική, συγκριτική ανατομική και λεπτή υφή όλων των συστημάτων των πτηνών.

2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
Η ύλη του μαθήματος είναι από το βιβλίο «Βελτίωση και Διαχείριση Φυσικών Βοσκοτόπων» του
Γεώργιου Σαρλή, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, 1998, Τόμος Α’:
1) Ορισμοί και ταξινόμηση φυσικών βοσκοτόπων και τεχνητών λειμώνων.
2) Η οικολογία των βοσκοτόπων - Περιβαλλοντικοί παράγοντες και βλάστηση.
3) Χλωρίδα και βλάστηση φυσικών βοσκοτόπων (νομευτικά και επιβλαβή φυτά).
4) Διαχείριση φυσικών βοσκοτόπων και τεχνητών λειμώνων.
•
Κανονική χρήση βοσκοτόπων και τεχνητών λειμώνων.
•
Προσδιορισμός παραγωγής βοσκοτόπων και λειμώνων.
•
Η βόσκηση και οι παράμετροί της.
•
Η βοσκοϊκανότητα και η εκτίμησή της.
•
Συστήματα βόσκησης.
•
Συστήματα εκτροφής ζώων στους βοσκοτόπους και τους λειμώνες.
5) Βελτίωση φυσικών βοσκοτόπων (δημιουργία υποδομών, διαχείριση βλάστησης, προσθήκη
θρεπτικών στοιχείων, ανανέωση χλωρίδας, καθαρισμός, αρδεύσεις, στραγγίσεις κλπ).

3. ΑΡΧΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η ύλη του μαθήματος είναι από το βιβλίο «Γενική Ζωοτεχνία» του Εμμ. Ρογδάκη, Εκδόσεις
Σταμούλη, Αθήνα 2006:
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή.
Κεφάλαιο 2: Η Σημασία της Ζωικής Παραγωγής.
Κεφάλαιο 3: Καταγωγή και Κατοικιδιοποίηση των Αγροτικών Ζώων.
Κεφάλαιο 4: Φυλές των Αγροτικών Ζώων.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν από 1-15 Νοεμβρίου 2020, (Δευτέρα έως Παρασκευή
11.00 έως 13.00 μ.μ.) αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι προς κατάταξη Πτυχιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του
Τμήματος:
 Αίτηση Κατάταξης Πτυχιούχων (αναρτημένη στις Ανακοινώσεις του Τμήματος)
 Αντίγραφο Πτυχίου
 Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας
Οι πτυχιούχοι ισοτίμων Τμημάτων ή Σχολών του εξωτερικού πρέπει να υποβάλλουν και
Βεβαίωση Ισοτιμίας του Τίτλου Σπουδών τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν 1-20 Δεκεμβρίου 2020
Το Πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης
του πρώτου μαθήματος και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο
Ανακοινώσεις.

ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Το εξάμηνο κατάταξης των πτυχιούχων ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και δεν μπορεί
να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου
για Τμήματα Σχολών πενταετούς ή τετραετούς φοίτησης (παρ. 2 του άρθρου 2 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3/1312-2013, ΦΕΚ Β΄3185). Η κατάταξη μπορεί να πραγματοποιείται και σε εξάμηνο μικρότερο του 5 ου εάν
το Τμήμα προέλευσης είναι εντελώς διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου από το γνωστικό
αντικείμενο των Τμημάτων του Γ.Π.Α. Ειδικότερα:
Α.
ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι.
1. Οι πτυχιούχοι που προέρχονται από τα Τμήματα του Γ.Π.Α., της Σχολής Γεωπονίας του Α.Π.Θ.
και του Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας κατατάσσονται στο 5ο εξάμηνο με χρέωση μαθημάτων προηγουμένων εξαμήνων.
2. Οι πτυχιούχοι που προέρχονται από άλλα Γεωπονικά Τμήματα ή Τμήματα Θετικών Επιστημών
κατατάσσονται στο 5ο εξάμηνο με χρέωση μαθημάτων προηγουμένων εξαμήνων.
3. Οι πτυχιούχοι που προέρχονται από Τμήματα Θεωρητικής κατεύθυνσης ή από Ανώτερες
Σχολές διετούς φοίτησης κατατάσσονται στο 3ο εξάμηνο με χρέωση μαθημάτων
προηγουμένων εξαμήνων.
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Β.
ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι.
1. Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυοκομίας, Αλιείας και
Υδατοκαλλιεργειών κατατάσσονται στο 5ο εξάμηνο, με χρέωση μαθημάτων προηγουμένων
εξαμήνων αναλόγως του Προγράμματος Σπουδών.
2. Οι πτυχιούχοι λοιπών Γεωπονικών Τμημάτων Τ.Ε.Ι. και Τμημάτων Θετικής κατεύθυνσης,
κατατάσσονται στο 3ο εξάμηνο με χρέωση μαθημάτων προηγουμένων εξαμήνων, αναλόγως
του Προγράμματος Σπουδών.
3. Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. διαφόρων κατευθύνσεων κατατάσσονται στο 1ο εξάμηνο.
Γ.

Το Τμήμα δεν είναι αντίστοιχο ή συναφές με Ανώτερες Σχολές υπερδιετούς φοιτήσεως.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 Σημειώνεται ότι οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα
οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε
μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματός ΕΖΠ.
 Σημειώνεται επίσης ότι, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατά περίπτωση, οι
κατατασσόμενοι μετά από αίτησή τους, δύνανται να απαλλαγούν από την εξέταση μαθημάτων
που διδάχθηκαν στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσής τους, εάν και εφόσον ολοκληρωθεί η
διαδικασία αντιστοίχισης των μαθημάτων και της διδασκόμενης ύλης καθώς και η διαδικασία
αναγνώρισης των μαθημάτων αυτών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ







Ν.4186/09-2013, άρθρο 57, ΦΕΚ Α'193: (Τροποποιεί τo άρθρο 15 του ν. 3404/2005-260Α', εκτός της παρ.1)
Ν.4218/10-12-2013, άρθρο έκτο, παρ.10, ΦΕΚ Α'268: (Τροποποιεί την παρ.2 του άρθρου 15 του Ν.3405/2005)
Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013, ΦΕΚ Β΄3185: "Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης"
Υ.Α. 92983/Ζ1/11-06-2015, ΦΕΚ Β'1329: (Τροποποιεί την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013, ΦΕΚ 3185Β΄ -προσθήκη
άρθρου 4 - για υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες).
Ν.4386/2016, άρθρο 65, ΦΕΚ Α'83: (Στο άρθρο 37 του ν.4009/11 (Α'195) προστίθεται η παράγραφος 6 - δωρεάν
έντυπα διδακτικά συγγράμματα).
Ν.4485/2017, άρθρο 74, παρ.3, ΦΕΚ Α'114: (Τροποποιεί τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 του Ν.3404/2005, όπως
είχαν αντικατασταθεί με τις περ. γ' και δ' του άρθρου 57 του Ν.4186/2013).

Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού από τη Γραμματεία του Τμήματος: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 11.00-13.00
Τηλέφωνα επικοινωνίας Γραμματείας: 210-5294426, 210-5294414

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΕΖΠ
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