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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ «ΟΙΝΟΛΟΓΟΥ» 

 

Δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων που είναι απαραίτητα για τη χορήγηση της βεβαίωσης 
δίνεται αποκλειστικά σε φοιτήτριες/τές που παρακολουθούν τα μαθήματα της κατεύθυνσης Δ «Χημική 
Τεχνολογία και Βιομηχανική Χημεία» (Απόφαση της με αρ. 587/31.1.2014 συνεδρίασης της Συνέλευσης 
του Τμήματος). 
Για τη χορήγηση της βεβαίωσης, οι πιο πάνω φοιτήτριες/τές πρέπει να έχουν επιλέξει, παρακολουθήσει 
και εξετασθεί επιτυχώς στα εξής μη-υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών ή μαθήματα του 
προγράμματος σπουδών άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ.: 
Α. Πριν το 7ο εξάμηνο σπουδών 

1.  «Β05 Γενική Βιολογία» (μάθημα επιλογής Β' 4ου εξαμήνου) 
2.  «Η04 Χημεία Τροφίμων Ι» (ημι-υποχρεωτικό μάθημα 5ου εξαμήνου) 
3.  «Η05 Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων» (ημι-υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου) 

Β. Κατά το 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών 
4.  «Κ410 Εργαστηριακή Εξέταση Τροφίμων» (μάθημα επιλογής κατεύθυνσης 7ου εξαμήνου) 
5.  «Κ411 Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων» (μάθημα επιλογής κατεύθυνσης 8ου εξαμήνου) 
6.  «Κ403 Διεργασίες στη Βιοτεχνολογία» (μάθημα επιλογής κατεύθυνσης 8ου εξαμήνου) 

Γ. Κατά το 7ο εξάμηνο σπουδών 
7. «Κ315 Ενζυμολογία» (μάθημα επιλογής της κατεύθυνσης Γ «Χημική Σύνθεση - Βιοχημεία και 

Βιοεφαρμογές») 
Δ. Κατά το 7ο και 8ο εξάμηνο ή μετά τη συμπλήρωση του 8ου εξαμήνου σπουδών 

8. «ΠΡ03 Οινολογία Ι» (προαιρετικό μάθημα 7ου εξαμήνου) με την προϋπόθεση ότι θα έχουν (α) 
εξετασθεί επιτυχώς στο ημι-υποχρεωτικό μάθημα «Η04 Χημεία Τροφίμων Ι» και (β) 
παρακολουθήσει το μάθημα επιλογής της κατεύθυνσης «Κ410 Εργαστηριακή Εξέταση Τροφίμων») 

9. «ΠΡ04 Οινολογία II» (προαιρετικό μάθημα 8ου εξαμήνου) με την προϋπόθεση ότι θα έχουν (α) 
εξετασθεί επιτυχώς στο ημι-υποχρεωτικό μάθημα «Η05 Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων» 
και (β) παρακολουθήσει το προαιρετικό μάθημα «ΠΡ03 Οινολογία Ι» 

10. «ΠΡ05 Στοιχεία Αμπελουργίας» (προαιρετικό μάθημα 8ου εξαμήνου) (Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ, 
Εργαστήριο Αμπελουργίας) 

11. «Μικροβιολογία» (προαιρετικό μάθημα χειμερινού εξαμήνου) (Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ) 
12. «Στοιχεία Οικονομίας» (προαιρετικό μάθημα εαρινού εξαμήνου) (Σχολή Πολιτικών και 

Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ) 
Για τη χορήγηση της βεβαίωσης, η οποία δίνεται μόνο με τη λήψη του πτυχίου, είναι απαραίτητη και 
πρακτική άσκηση σε οινοποιείο ή σε οινολογικό εργαστήριο με χρονική διάρκεια τριών (3) τουλάχιστον 
μηνών. 

 


