
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΔΠΦΠ ΣΗΝ ΕΞ' ΑΠΟΣΑΕΩ ΕΞΕΣΑΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

  

Οι ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΠΟΤ ΕΠΙΘΤΜΟΤΝ ΝΑ ΕΞΕΣΑΣΟΤΝ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ να δθλώςουν 
ςυμμετοχι ςτθν εξζταςθ (ςφμφωνα με το πρόγραμμα  - 21.09.2021) ςτο email του διδάςκοντα 
(dvlastos@upatras.gr) ζωσ τισ 11:59 τθσ Σετάρτθσ / 15-09-2021 γράφοντασ το εξισ μινυμα:  

ΘΕΜΑ ΜΗΝΤΜΑΣΟ: ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ-ΑΠΟΦΟΙΣΟ-ΕΞΕΣΑΗ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΩΜΑ ΜΗΝΤΜΑΣΟ: ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ (ΟΝΟΜΑ: ΧΧΧΧΧΧ) (ΕΠΩΝΤΜΟ: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ) ΜΕ ΑΜ (ΧΧΧΧ) 
email (XXXXXX) ΣΗΛ (ΧΧΧΧΧΧΧΧ) ΚΑΙ ΕΠΙΘΤΜΩ ΝΑ ΕΞΕΣΑΣΩ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ  
(ΠΡΟΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΣΟ EMAIL ΚΑΙ ΣΟ ΣΗΛ) 

τθν ςυνζχεια και αμζςωσ μετά τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ των δθλώςεων κα ενθμερωκείτε όλοι με 
αποςτολι κοινοφ μθνφματοσ ςτα emails ςασ για τθ διαδικαςία εξζταςθσ (ώρα, διάρκεια, μζκοδο 
εξζταςθσ κλπ) που κα ακολουκθκεί.  

Δείτε παρακάτω επικαιροποιθμζνο απόςπαςμα ςχετικών ανακοινώςεων που είχαν αναρτθκεί τον 
11ο-2019 και τον 8ο -2020 ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ ςτισ "ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ" με αναλυτικζσ 
πλθροφορίεσ για ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ & ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ:  

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛ ΟΓΙΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΠΦΠ  

ΤΛΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΕΝΕ.  150) ΣΜΗΜΑ ΣΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  
1. Η χθμεία τθσ ηωισ - Η χθμικι ςφςταςθ τθσ  ζμβιασ φλθσ  

2. Δομι και λειτουργία των μεγάλων βιολογικών μορίων  

3. Σο κφτταρο-Περιιγθςθ ςτο  κφτταρο  

4. Δομι και λειτουργία των μεμβρανών  
5. Ειςαγωγι ςτον μεταβολιςμό - Κυτταρικι αναπνοι - Φωτοςφνκεςθ  

6. Κυτταρικι επικοινωνία  

7. Ο κυτταρικόσ κφκλοσ  

8. Ειςαγωγι ςτθ Γενετικι -Μίτωςθ - Μείωςθ και φυλετικοί βιολογικοί κφκλοι  
9. Ο Μζντελ και θ  ζννοια του γονιδίου  

10. Η χρωμοςωματικι και μοριακι βάςθ τθσ κλθρονομικότθτασ  

11. Από το γονίδιο  ςτθν πρωτεΐνθ - Ρφκμιςθ τθσ γονιδιακισ  ζκφραςθσ  

12. Ιοί  
13. Ειςαγωγι ςτθ Βιοτεχνολογία - Σα γονιδιώματα και θ  εξζλιξθ τουσ  

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
• Campbell N.A., Reece J.B. (2015) Βιολογία (ΣΟΜΟ Ι), ISBN: 978-960-524-306-7, Πανεπιςτθμιακζσ  Εκδόςεισ  

Κριτθσ 

• Ματκόπουλοσ Δ.  (2005) Γενικζσ Αρχζσ Βιολογίασ, ISBN: 960-402-184-2, Εκδόςεισ Συπωκιτω-Γ. Δαρδανόσ  

 Η πρόςβαςθ ςτισ θλεκτρονικζσ διαφάνειεσ (Power Point) του πρώτου ςυγγράμματοσ ςτθν προτεινόμενθ 
παραπάνω βιβλιογραφία είναι ελεφκερθ μζςω του ςυνδζςμου: https://www.cup.gr/book/ viologia-tomos-i/  

 Οι απόφοιτοι του Σμιματοσ ΔΠΦΠ που ζχουν περάςει το μάκθμα ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ δεν υποχρεοφνται να 

εξεταςτοφν ςτο μάκθμα ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ με δεδομζνθ τθν αντιςτοίχιςθ των μακθμάτων.  

 Οι απόφοιτοι του Σμιματοσ ΔΠΦΠ που ζχουν ςτθν αναλυτικι τουσ  βακμολογία περαςμζνα μακιματα  που 
αφοροφν τα γνωςτικά αντικείμενα τθσ ΓΕΝΕΣΙΚΗ, ΖΩΟΛΟΓΙΑ & ΒΟΣΑΝΙΚΗ κα εξεταςτοφν μόνο ςτισ ενότθτεσ 

1 ζωσ και 7 τθσ φλθσ που αναφζρεται παραπάνω. Επίςθσ, θ βακμολογία των αποφοίτων ςτα παραπάνω  

γνωςτικά αντικείμενα κα ςυνεκτιμθκεί και κα διαμορφώςει  τθν τελικι βακμολογία του εξεταηόμενου 

μακιματοσ. 
 Οι απόφοιτοι του Σμιματοσ ΔΠΦΠ που οφείλουν λόγω  των αντιςτοιχιών να εξεταςτοφν ςτο  μάκθμα τθσ Γ ΕΝΙΚΗ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ δεν χρειάηεται να  παρακολουκιςουν το εργαςτιριο του μακιματοσ.  

 
 

 

 

Ο υπεφθυνοσ του μαθήματοσ  
Δημήτρησ Βλαςτόσ  

 

 

 


