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Βάςει τθσ απόφαςθσ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ Ωκεανογραφίασ και Θαλαςςίων 

Βιοεπιςτθμϊν (Σ.Ω.Θ.Β.Ε.) τθσ χολισ Περιβάλλοντοσ του  Πανεπιςτθμίου Αιγαίου, ςτθ 

ςυνεδρίαςθ με αρικμό  11/29-5-2020  ανακοινϊνεται ότι, κα διεξαχκοφν γραπτζσ εξετάςεισ 

για την επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιοφχων ςτο εν λόγω Σμήμα, κατά το 

διάςτημα από 1ησ ζωσ 20ησ Δεκεμβρίου 2020 ςτισ εγκαταςτάςεισ αυτοφ,  ςτθν πόλθ τθσ 

Μυτιλινθσ  

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ  

Οι  υποψιφιοι/εσ  κα εξεταςτοφν ςτα παρακάτω τρία μακιματα: 

1. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

 

Γενικά ςτοιχεία για το μάθημα 

Βαςικζσ ζννοιεσ, αρχζσ και τεχνικζσ τθσ αναλυτικισ χθμείασ και ειςαγωγι ςτθν ποιοτικι και 

ποςοτικι ανάλυςθ ωκεανογραφικϊν/περιβαλλοντικϊν χθμικϊν παραμζτρων. Παροχι του 

γνωςτικοφ υπόβακρου όςον αφορά τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τισ γενικζσ αρχζσ 

εργαςτηριακών πρακτικών χημικήσ ανάλυςησ και ειδικότερα τησ ογκομζτρηςησ, τα 

ςφάλματα των χημικών αναλφςεων, η γνώςη και θ ερμθνεία δεδομζνων που προκφπτουν 

κατά τθν ποιοτικι και ποςοτικι ανάλυςθ.  Παροχή γνωςτικήσ βάςησ και εμπειρίασ ςτην 

διαλυτότητα, οξζα-βάςεισ-χημική ιςορροπία, οξειδοαναγωγικζσ αντιδράςεισ και τη Χημική 

Θερμοδυναμική.  

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία: 

 θμειϊςεισ Αναλυτικισ Χθμείασ (2004): Μαρία Κωςτοποφλου-Καραντανζλλθ, 

Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Σμιμα Επιςτθμϊν τθσ Θάλαςςασ (ελ. 136).   

 Γενικι Χθμεία (2002), D.D. Ebbing, S.D. Gammon, μετάφραςθ Ν. ΚΛΟΤΡΑ,  Εκδ. Π. 

Σραυλόσ, 2002, 6θ Ζκδοςθ (ελ. 1101) (ISBN: 9607990668).  

 Βαςικζσ Αρχζσ Αναλυτικισ Χθμείασ (2007), Θζμελθσ, Δ., Εκδ. Ηιτθ, (ελ. 645). 

Εξεταςτζα Υλη: 

-Βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ εργαςτηριακών πρακτικών:  Ακρίβεια και επαναλθψιμότθτα 

μετριςεων. 

-φάλματα χημικήσ ανάλυςησ:  Επεξεργαςία δεδομζνων.  



-Οξζα και Βάςεισ, Χημική ιςορροπία: Ιςχφσ οξζων και βάςεων, Ενεργι Οξφτθτα και κλίμακα 

pH. Αςκενι Οξζα και Βάςεισ, Νόμοσ Αραίωςθσ του Ostwald. Ρυκμιςτικά διαλφματα, 

Εξίςωςθ Henderson - Haselbach.  

-Ογκομετρήςεισ: Κατθγορίεσ Ογκομετρικϊν Μεκόδων, Οξυμετρία–Αλκαλιμετρία, 

Οπιςκογκομζτρθςθ, Διαγράμματα Εξουδετζρωςθσ Οξζων–Βάςεων, Δείκτεσ.  

-Διαλυτότητα Ηλεκτρολυτών, Επίδραςθ Κοινοφ Ιόντοσ,  Γινόμενο διαλυτότθτασ, Επίδραςθ 

κοινοφ ιόντοσ.   

-Οξειδοαναγωγικζσ Αντιδράςεισ: Θλεκτροχθμικά τοιχεία, Πρότυπα Δυναμικά Αναγωγισ, 

Ιςχφσ Οξειδωτικϊν και Αναγωγικϊν  μζςων Αυκόρμθτεσ Διεργαςίεσ, χζςθ Δυναμικοφ 

τοιχείου και υγκζντρωςθσ, Εξίςωςθ Nernst. 

-Χημική Θερμοδυναμική:  Θερμοδυναμικοί Νόμοι, Θερμότθτα, Θερμοχωρθτικότθτα, 

Θερμιδομετρία, Ενζργεια και Ενκαλπία, Αυκόρμθτεσ διεργαςίεσ, Εντροπία, Ελεφκερθ 

Ενζργεια, χζςθ Ελεφκερθσ Ενζργειασ (Gibbs) και ςυγκζντρωςθσ. Θερμοδυναμικζσ ςχζςεισ 

δυναμικοφ ςτοιχείου, τακεράσ Ιςο 

2.  ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Γενικά ςτοιχεία για το μάθημα 

το μάκθμα τθσ Βιολογίασ προςφζρονται οι βαςικζσ γνϊςεισ που απαιτοφνται για τθν 

παρακολοφκθςθ γνωςτικϊν αντικειμζνων που προχποκζτουν κατανόθςθ των μθχανιςμϊν 

λειτουργίασ των ηϊντων ςυςτθμάτων. Διδάςκονται οι ενότθτεσ οργάνωςθ τθσ ηωισ, τα 

βιομόρια (ςάκχαρα, λιπίδια, πρωτεΐνεσ και νουκλεϊνικά οξζα), ζνηυμα, κινθτικι ενηφμων, 

κυτταρικι αναπνοι, φωτοςφνκεςθ, κυτταρικόσ κφκλοσ, κλθρονομικότθτα και εξζλιξθ. 

Ενδεικτική βιβλιογραφία 

Από το βιβλίο Campell & Reece (μεταφραςμζνο ςτα Ελλθνικά) Πανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ 

Κριτθσ (ISBN 978-960-524-306-7) τα κεφάλαια  3. Σο νερό και θ καταλλθλόλθτα του 

Περιβάλλοντοσ, 4. Ο άνκρακασ και θ μοριακι ποικιλότθτα τθσ ηωισ, 5. Δομι και λειτουργία 

των μεγάλων βιολογικϊν μορίων, 6. Περιιγθςθ ςτο κφτταρο. 7. Δομι και λειτουργία 

μεμβρανϊν, 10. Φωτοςφνκεςθ,  12 Κυτταρικόσ κφκλοσ, 14. Ο Μζντελ και θ ζννοια το 

γονιδίου, 15. Θ χρωμοςωματικι βάςθ τθσ κλθρονομικότθτασ,  (από τον τόμο 1) 22. Θ 

Δαρβινικι κεϊρθςθ τθσ ηωισ, 25. Ιςτορία τθσ ηωισ ςτθ γθ,  26 Φυλογζνεςθ και το δζντρο 

τθσ ηωισ (από τον τόμο 2) 

3.ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι 

Γενικά ςτοιχεία για το μάθημα: 

τοιχεία Μακθματικισ Ανάλυςθσ, εφαρμογζσ των παραγϊγων, ολοκλιρωμα Riemann, 

διαφορικζσ εξιςϊςεισ, εφαρμογζσ ςε προβλιματα γεωμετρίασ και φυςικισ. 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία  

 R.L. Finney, M.D. Weir, F.R. Giordano, Απειροςτικόσ Λογιςμόσ, Πανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ 
Κριτθσ 
M.R. Spiegel, Ανϊτερα Μακθματικά, ςειρά Schaum’s, βϋ ζκδοςθ, εκδόςεισ Σηιόλασ. 



θμειϊςεισ Ι. Μυριτηι ςε αρχείο .pdf, «Μακθματικα Ι», ςελίδεσ 150 (κατόπιν επικοινωνίασ 
με τον διδάςκοντα). 
 

Θ διάρκεια εξζταςθσ του κάκε μακιματοσ ορίηεται ςε δφο ϊρεσ.  

Οι εξεταηόμενοι/εσ δφναται να ζχουν μαηί τουσ ερευνητική αριθμομηχανή.  

ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΟΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ 

Πτυχιοφχοι Πανεπιςτθμίου, ΣΕΙ ι ιςοτίμων προσ αυτά, ΑΠΑΙΣΕ, τθσ Ελλάδοσ ι του 

εξωτερικοφ (αναγνωριςμζνα από τον Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) κακϊσ και οι κάτοχοι πτυχίων ανϊτερων 

ςχολϊν υπερδιετοφσ και διετοφσ κφκλου ςπουδϊν αρμοδιότθτασ Τπουργείου Παιδείασ 

Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και άλλων Τπουργείων    

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι/εσ να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία των κατατακτθρίων  εξετάςεων 

του ακαδ. ζτουσ 2020-21 του Σμιματοσ Ωκεανογραφίασ και Θαλαςςίων Βιοεπιςτθμϊν 

καλοφνται να  υποβάλλουν την αίτηςή  τουσ και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την 

1η ζωσ την 15η Νοεμβρίου 2020 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά   

• Αίτθςθ του/τθσ ενδιαφερομζνου/θσ 

• Αντίγραφο πτυχίου ι πιςτοποιθτικό περάτωςθσ ςπουδϊν. Προκειμζνου για 

πτυχιοφχουσ/εσ  εξωτερικοφ ςυνυποβάλλεται και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ του τίτλου ςπουδϊν 

τουσ από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Σίτλων Ακαδθμαϊκϊν και 

Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) ι από το όργανο που ζχει τθν αρμοδιότθτα αναγνϊριςθσ του 

τίτλου ςπουδϊν. 

Θ αίτθςθ, κακϊσ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο on-

line φςτθμα Αιτιςεων Κατατακτθρίων Εξετάςεων του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου το οποίο 

βρίςκεται διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα: http://katataktiries.aegean.gr  και δεν απαιτείται 

αποςτολι τουσ εντφπωσ ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ.  

 

Με νεότερη ανακοίνωςη θα ςασ ενημερϊςουμε επακριβϊσ για τισ ημερομηνίεσ 

διεξαγωγήσ των εξετάςεων. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΚΑΣΑΣΑΞΕΙ 

Γενικι ενθμζρωςθ για τθ διαδικαςία κατατακτθρίων εξετάςεων ςτο Σμιμα Ωκεανογραφίασ 

και Θαλαςςίων Βιοεπιςτθμϊν είναι διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ  (Γραμματεία 

Σμιματοσ, πλθροφορίεσ κα Δ.  Αιβαλιϊτου, τθλ. 22510-36806)  

. 

 

http://katataktiries.aegean.gr/

