
 

 

1 

 

 

AΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

ΡΚΖΚΑ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΝΓΓΖΖΓΓΝΝΠΠ  ΠΠΞΞΝΝΓΓΥΥΛΛ  
ΡΡΚΚΖΖΚΚΑΑΡΡΝΝΠΠ  ΦΦΑΑΟΟΚΚΑΑΘΘΔΔΡΡΗΗΘΘΖΖΠΠ  

ΞΞΑΑΛΛΔΔΞΞΗΗΠΠΡΡΖΖΚΚΗΗΑΑΘΘΝΝ  ΔΔΡΡΝΝΠΠ  22001155––22001166  

((ΠΠεεθθίίδδεεξξ  11--335533))  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΘΔΔΠΠΠΠΑΑΙΙΝΝΛΛΗΗΘΘΖΖ  22001155  



   

 

2 

 

 



 

 

3 

 

ΞΞΗΗΛΛΑΑΘΘΑΑΠΠ  ΞΞΔΔΟΟΗΗΔΔΣΣΝΝΚΚΔΔΛΛΥΥΛΛ  

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΘΑΗ 

  TΝ ΡΚΖΚΑ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ 7 

ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ 9 

 ΔΘΙΔΓΚΔΛΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ  10 

 ΠΛΘΔΠΖ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ  10 

 ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ  11 

    ΝΚΝΡΗΚΝΗ-ΓΗΑΡΔΙΔΠΑΛΡΔΠ ΘΑΘΖΓΖΡΔΠ 11 

ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΑ-ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΑ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ ΘΑΗ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ   

  ΡΝΚΔΥΛ  12 

 α) Δπζζηδιμκζηά ακηζηείιεκα  12 

 α) Δηπαζδεοηζηά ακηζηείιεκα  14 

 β) Ξνμζςπζηυ ηςκ Ρμιέςκ  15 

ΞΟΝΞΡΣΗΑΘΔΠ ΠΞΝΓΔΠ  18 

ΞΟΝΞΡΣΗΑΘΔΠ ΠΞΝΓΔΠ ΠΡΝ ΡΚΖΚΑ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ  19 

 Βαζζηέξ έκκμζεξ ηαζ μνζζιμί  20 

 Ξνυβναιια ζπμοδχκ Φανιαηεοηζηήξ  22 

 Θαεμνζζιυξ πζζηςηζηχκ ιμκάδςκ ECTS ζημ πνυβναιια ζπμοδχκ 

      θανιαηεοηζηήξ   27 

 Έκηαλδ ιαεδιάηςκ πμο δζδάζημκηαζ απυ ιέθδ ΓΔΞ άθθςκ  

     ηιδιάηςκ  28 

ΚΑΘΖΚΑΡΑ: ΓΗΓΑΠΘΝΛΡΔΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ  30 

 ΔΜΑΚΖΛΝ 01                                                                               30 

 ΛΞ-01: ΓΔΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΛΝΟΓΑΛΖ ΣΖΚΔΗΑ                                        30 

 ΛΞ-02: ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ                                                         36 

 1: ΓΔΛΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΑ      42 

 2: ΓΔΛΗΘΖ ΦΠΗΘΖ      45 

 ΛΞ-06: ΑΓΓΙΗΘΑ Α     50 

 ΛΞ-03: ΗΠΡΝΟΗΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ      53 

  

 ΔΜΑΚΖΛΝ 02                                                                               57 

 ΛΞ-26: ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΑ/ΗΝΙΝΓΗΑ      57 

 ΛΞ-27: ΦΠΗΘΝΣΖΚΔΗΑ      59 

 7: ΒΝΡΑΛΗΘΖ      66 

 8: ΓΔΛΗΘΖ ΝΟΓΑΛΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ      71 

 9: ΘΡΡΑΟΗΘΖ ΒΗΝΙΝΓΗΑ      76 

 ΛΞ-11: ΑΓΓΙΗΘΑ Β 81  



   

 

4 

 ΛΞ-28: ΓΗΔΗΛΖ/ΔΞΗΓΖΚΗΝΙΝΓΗΑ  83 

 ΛΞ-29: ΔΛΕΚΝΙΝΓΗΑ  84 

  

 ΔΜΑΚΖΛΝ 03 89 

 ΛΞ-30: ΦΠΗΝΙΝΓΗΑ Η  89 

 20: ΑΛΝΟΓΑΛΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ  90 

 21: ΒΗΝΣΖΚΔΗΑ Η  96 

 22: ΔΗΓΗΘΖ ΝΟΓΑΛΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ   99 

 23: ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ Η   102 

 ΛΞ-16: ΑΓΓΙΗΘΑ Γ 107 

 29: ΑΛΑΡΝΚΗΑ  109 

 84: ΚΝΟΗΑΘΖ ΒΗΝΙΝΓΗΑ  111 

 

 ΔΜΑΚΖΛΝ 04 118 

 ΛΞ-31: ΦΠΗΝΙΝΓΗΑ ΗΗ/ΞΑΘΝΦΠΗΝΙΝΓΗΑ ΑΛΘΟΥΞΝ  118 

 31: ΒΗΝΣΖΚΔΗΑ ΗΗ  119 

 33: ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ ΗΗ   123 

 34: ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ (ΝΟΚΝΛΔΠ, ΝΟΓΑΛΝΚΔΡΑΙΙΗΘΑ)     127 

 46: ΓΔΛΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ  133 

 ΛΞ-21: ΑΓΓΙΗΘΑ Γ 138 

 ΛΞ-32: ΑΛΝΠΝΒΗΝΙΝΓΗΑ/ΑΛΝΠΝΣΖΚΔΗΑ  140 

 80: ΘΙΗΛΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ  143 

 

 ΔΜΑΚΖΛΝ 05  145 

 ΛΞ-33: ΦΑΟΚΑΘΝΓΛΥΠΗΑ Η  145 

 32: ΠΛΡΑΓΝΡΔΣΛΗΑ  152 

 48: ΝΟΓΑΛΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ Η  156 

 49: ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑ Η  162 

 50: ΦΠΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ  165 

 

 ΔΜΑΚΖΛΝ 06  167 

 ΛΞ-34: ΦΑΟΚΑΘΝΓΛΥΠΗΑ ΗΗ  167 

 51: ΒΗΝΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ  175 

 52: ΔΗΓΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ Η  179 

 54: ΝΟΓΑΛΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ ΗΗ  182 

 55: ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑ ΗΗ  189 

 ΛΞ-47: ΒΗΝΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ  192 

 ΛΞ-48: ΔΞΔΗΓΝΠΑ ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΖ  195 

 

 ΔΜΑΚΖΛΝ 07  197 

 ΛΞ-35: ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ  197 



 

 

5 

 ΛΞ-36: ΦΑΟΚΑΘΝΓΛΥΠΗΑ ΗΗΗ  203 

 66: ΔΗΓΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΗΗ  212 

 70: ΝΟΓΑΛΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ ΗΗΗ  215 

 71: ΡΝΜΗΘΝΙΝΓΗΑ  221 

 

 ΔΜΑΚΖΛΝ 08  226 

 ΛΞ-37: ΘΙΗΛΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑ – ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΖ  226 

 ΛΞ-38: ΝΟΓΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΟΑΓΗΝΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ  231 

 69: ΚΔΘΝΓΝΗ ΔΙΔΓΣΝ ΦΑΟΚΑΘΥΛ Η  237 

 79: ΘΙΗΛΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΝΘΗΛΖΡΗΘΖ  240 

 ΛΞ-39: ΠΛΡΑΓΝΡΔΣΛΗΑ (ΚΖΠΦΑ)  246 

 ΛΞ-40: ΘΑΙΙΛΡΗΘΑ  248 

 ΛΞ-42: ΚΔΘΝΓΝΗ ΔΙΔΓΣΝ ΦΑΟΚΑΘΥΛ ΗΗ  251 

 ΛΞ-43: ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΥΛ ΦΡΥΛ  253 

 ΛΞ-44: ΣΖΚΔΗΑ ΦΠΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ  268 

 ΛΞ-45: ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ  261 

 ΛΞ-46: ΝΟΓΑΛΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ  264 

 

 ΔΜΑΚΖΛΝ 09  270 

 ΞΑ-1: ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΑΠΘΖΠΖ  270 

 

 ΔΜΑΚΖΛΝ 10  273 

 ΞΑ-2: ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΑΠΘΖΠΖ  273 

 

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 

ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ ΡΝ ΑΞΘ  277 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΓΗΞΙΥΚΑΡΝΠ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ  

ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ ΡΝ Α.Ξ.Θ  279 

 

ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΔΠ ΠΞΝΓΔΠ 290 

ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ  

ΠΞΝΓΥΛ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ ΡΝ ΑΞΘ 291 

ΔΠΥΡΔΟΗΘΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ 

ΠΞΝΓΥΛ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ ΡΝ ΑΞΘ  302 

 ΝΟΓΑΛΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ  302 

 ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΘΔΠΔΥΛ – ΔΞΗΙΝΓΖ ΞΝΤΖΦΗΥΛ  303 

 ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΡΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ  305 

Α. ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΔΗΓΗΘΔΠΖΠ  305 

Β. ΓΗΓΑΘΡΝΟΗΘΖ ΓΗΑΡΟΗΒΖ  311 

 ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΔΞΗΒΙΔΞΝΛΡΑ ΘΑΘΖΓΖΡΖ  319 



   

 

6 

 ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΞΝΤΖΦΗΝ  319 

 ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΚΔΙΥΛ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ  320 

 ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΔΞΗΒΙΔΞΝΛΡΑ ΘΑΘΖΓΖΡΖ  320 

 ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΞΝΤΖΦΗΝ  321 

 ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΚΔΙΥΛ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ  322 

ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ 

ΠΞΝΓΥΛ (Ξ.Κ.Π.)    322 

ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΑΘΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΑΞΑΗΡΖΠΖ  

ΒΑΠΗΘΥΛ ΓΛΥΠΔΥΛ-ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΔΠ ΘΑΡΔΘΛΠΔΗΠ-      

ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΓΗΓΑΠΘΝΛΡΔΠ  326 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΓΗΞΙΥΚΑΡΝΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΡΝ 

ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ ΡΝ Α.Ξ.Θ  343 

 

ΣΟΖΠΗΚΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΡΝ Α.Ξ.Θ. ΞΟΝΠ ΡΝΠ ΦΝΗΡΖΡΔΠ             348 

ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΡΝ Α.Ξ.Θ.  348 

ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΤΣΝΙΝΓΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ 349 

ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΘΔΙΝΛΡΗΠΚΝ   350 

 

ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΡΖΙΔΦΥΛΥΛ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΓΗΔΘΛΠΔΥΛ  

ΡΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ  351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 
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ΘΘΑΑΗΗ  ΡΡΝΝ  ΡΡΚΚΖΖΚΚΑΑ  ΦΦΑΑΟΟΚΚΑΑΘΘΔΔΡΡΗΗΘΘΖΖΠΠ  

 

Tμ Ανζζημηέθεζμ Ξακεπζζηήιζμ Θεζζαθμκίηδξ ζδνφεδηε ημ 1925 ιε εζζήβδζδ 

ημο Αθελάκδνμο Ξαπακαζηαζίμο ηαζ άνπζζε κα θεζημονβεί ιε πέκηε Ππμθέξ: 

ηδ Θεμθμβζηή, ηδ Φζθμζμθζηή, ηδ Ππμθή Λμιζηχκ ηαζ Νζημκμιζηχκ 

Δπζζηδιχκ, ηδκ Ηαηνζηή ηαζ ηδ Ππμθή Φοζζηχκ ηαζ Καεδιαηζηχκ Δπζζηδιχκ. 

Ζ Ππμθή Φοζζηχκ ηαζ Καεδιαηζηχκ Δπζζηδιχκ ζοιπθδνχεδηε ζηαδζαηά ιε 

ημ Φοζζηυ, ημ Καεδιαηζηυ, ημ Σδιζηυ, ημ Φοζζμβκςζηζηυ (Βζμθμβζηυ-

Γεςθμβζηυ) ηαζ ημ έημξ 1955 ιε ημ Φανιαηεοηζηυ Ριήια. 

Ρμ Ριήια Φανιαηεοηζηήξ ζδνφεδηε ημ έημξ 1955 ζηα πθαίζζμ ηδξ ηυηε 

Φοζζημιαεδιαηζηήξ Ππμθήξ ημο Α.Ξ.Θ. (ΦΔΘ Α‘ 226, 24-8-1955),  ιε 

πνυαθερδ  είημζζ θμζηδηχκ εηδζίςξ. Γίδαζηακ δέηα ηαεδβδηέξ ηαζ ηέζζενζξ 

οθδβδηέξ απυ ημοξ μπμίμοξ μζ έλζ ακήηακ ζηδ Φοζζημιαεδιαηζηή Ππμθή ηαζ 

πέκηε ζηδκ Ηαηνζηή. Ρμ ηιήια Φανιαηεοηζηήξ απμηεθμφκηακ ανπζηά απυ δφμ 

έδνεξ: α) Φανιαηεοηζηήξ Σδιείαξ  ιεηά ζημζπείςκ Φανιαημβκςζίαξ, ηαζ α) 

Φανιαημηεπκίαξ ηαζ Φανιαηεοηζηήξ Ρεπκμθμβίαξ ηαζ απυ δφμ ενβαζηήνζα α) 

Φανιαηεοηζηήξ Σδιείαξ ιεηά ζημζπείςκ Φανιαημβκςζίαξ ηαζ α)  

Φανιαημηεπκζηυκ ηαζ Δθέβπμο Φανιάηςκ ηα μπμία ανπζηά εκηάπεδηακ ζηδκ 

ηυηε Φοζζημιαεδιαηζηή Ππμθή (ΦΔΘ Α‘ 205, 12-10-1957). Ρα θανιαηεοηζηά 

ιαεήιαηα πνςημδίδαλε μ αείικδζημξ ηαεδβδηήξ Θςκζηακηίκμξ Καηνήξ, μ 

μπμίμξ δίδαζηε Φανιαημβκςζία, Φανιαηεοηζηή Σδιεία ηαζ Φανιαημηεπκία. 

Γφνς ζηα 1970 ηαζ ιεηά ηδκ απμιάηνοκζδ ημο ηαεδβδημφ Καηνή (1968), ηα 

θανιαηεοηζηά ιαεήιαηα ακέθααακ μζ αείικδζημζ ηαεδβδηέξ Γεχνβζμξ Φςηάξ 

(Φανιαημβκςζία ηαζ Φανιαηεοηζηή Σδιεία) ηαζ Λζηυθαμξ Νζημκυιμο - 

Ξέηνμαζηξ (Φανιαηεοηζηή Ρεπκμθμβία-Ποκηαβμηεπκία). Ρμ 1983, έβζκε δ 

έκηαλδ ηςκ δφμ ενβαζηδνίςκ ζημ Ριήια Φανιαηεοηζηήξ ιε ηδκ οπμονβζηή 

απυθαζδ Ανζε. Β1/107 (ΦΔΘ Β‘ 73, 24-2-1983) ηαζ ιε ηδκ οπμονβζηή 

απυθαζδ Ανζε. Β1/211 (ΦΔΘ Β‘ 92, 8-3-1983) ζοζηάεδηακ ζημ Ριήια 

Φανιαηεοηζηήξ δφμ ημιείξ: μ Ρμιέαξ Φανιαηεοηζηήξ Σδιείαξ ηαζ μ Ρμιέαξ 

Φανιαηεοηζηήξ Ρεπκμθμβίαξ ηαζ ζημοξ μπμίμοξ Ρμιείξ εκηάπεδηακ ηα 

ακηίζημζπα Δνβαζηήνζα. Κε πνμεδνζηυ δζάηαβια (Ξ.Γ.130, ΦΔΘ Α‘ 57, 3-5-

1983) ημ Ριήια Φανιαηεοηζηήξ εκηάπεδηε ημ 1983 ζηδ Ππμθή Δπζζηδιχκ 

βείαξ. Ρμ 1985, ιε ηδκ οπμονβζηή απυθαζδ Ανζε. Β1/780α (ΦΔΘ Β‘ 689, 

15-11-1985) ζδνφεδηε μ Ρμιέαξ Φανιαημβκςζίαξ-Φανιαημθμβίαξ ζημκ 

μπμίμ εκηάπεδηακ ηα ζδνοεέκηα ενβαζηήνζα Φανιαημβκςζίαξ ηαζ 

Φανιαημθμβίαξ (Ξ.Γ. 491 & 492, ΦΔΘ Α‘ 227, 23-12-1987). Ρα βκςζηζηά 

ακηζηείιεκα ηςκ Ρμιέςκ ημο Ριήιαημξ ηαεμνίζεδηακ ιε ηδκ οπμονβζηή 
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απυθαζδ Ανζε. Β1/676 (ΦΔΘ Β‘ 27, 19-1-1987). Κεηά ηδκ ηαηάνβδζδ ηδξ 

Ππμθήξ Δπζζηδιχκ βείαξ, ημ 2004, ιε ημ Ξ.Γ. 247 (Φ.Δ.Θ. Α‘ 235, 30-11-

2004), ημ Ριήια Φανιαηεοηζηήξ Α.Ξ.Θ. θεζημφνβδζε ςξ αοημηεθέξ, ιέπνζ ημ 

2013 πμο εκηάπεδηε ζηδ Ππμθή Δπζζηδιχκ βείαξ ηαη' εθανιμβή ημο Λ 

4009/2011 ζφιθςκα ιε ημ Ξ.Γ. 98 (Φ.Δ.Θ. Α‘ 134, 5-6-2013). 

Ρμ 1997, ιε ημ Ξνμεδνζηυ Γζάηαβια Ανζε. 232 (ΦΔΘ Α‘ 175, 1-10-1997) 

ζδνφεδηε ημ Δνβαζηήνζμ Φανιαηεοηζηήξ Ακάθοζδξ εκηαβιέκμ ζημκ Ρμιέα 

Φανιαηεοηζηήξ Ρεπκμθμβίαξ. 

Aπυ ηδξ ζδνφζεχξ ημο ημ Ριήια Φανιαηεοηζηήξ ζηεβάζηδηε ζημκ 3μ υνμθμ 

ημο Σδιείμο υπμο ηαζ πανέιεζκε ιέπνζ ημ 1989. Ρμ έημξ 1989 ημ Ριήια 

ιεηαθένεδηε ζε ηνεζξ μνυθμοξ ημο ηηζνίμο ηδξ Λέαξ Ξηένοβαξ ηδξ Ππμθήξ 

Θεηζηχκ Δπζζηδιχκ (ηηίνζμ Φανιαηεοηζηήξ-Βζμθμβίαξ) υπμο ζηεβάγεηαζ ιέπνζ 

ζήιενα. 

Πημ Ριήια Φανιαηεοηζηήξ εββνάθμκηαζ 110 έςξ 150 θμζηδηέξ εηδζίςξ. Ρμ 

ζφκμθμ ηςκ θμζηδηχκ ημο είκαζ πενίπμο 1000 ηαζ ηα εζδζηά θανιαηεοηζηά 

ιαεήιαηα δζδάζημκηαζ απυ μηηχ ηαηηζημφξ ηαεδβδηέξ, ηέζζενζξ 

ακαπθδνςηέξ ηαεδβδηέξ, πέκηε επίημονμοξ ηαεδβδηέξ ηαζ δφμ θέηημνεξ. Ρα 

ιδ εζδζηά θανιαηεοηζηά ιαεήιαηα δζδάζημκηαζ απυ ιέθδ ΓΔΞ ηςκ Ριδιάηςκ 

Σδιείαξ, Ηαηνζηήξ, Θηδκζαηνζηήξ, Καεδιαηζηχκ, Φοζζηήξ ηαζ Βζμθμβίαξ. 

Απυ ημ αηαδδιασηυ έημξ 2001–2002 ημ Ριήια Φανιαηεοηζηήξ μνβακχκεζ ηαζ 

θεζημονβεί Ξνυβναιια Κεηαπηοπζαηχκ Ππμοδχκ ζηδ Φανιαηεοηζηή, ημ μπμίμ 

απμκέιεζ Κεηαπηοπζαηυ Γίπθςια Δζδίηεοζδξ ιε έιθαζδ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ 

ηθάδμοξ ηδξ Φανιαηεοηζηήξ, ηαεχξ ηαζ Γζδαηημνζηυ Γίπθςια ζηδ 

Φανιαηεοηζηή. 
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ΓΓΗΗΑΑΟΟΘΘΟΟΥΥΠΠΖΖ  ΘΘΑΑΗΗ  ΙΙΔΔΗΗΡΡΝΝΟΟΓΓΗΗΑΑ  ΡΡΝΝ  

  ΡΡΚΚΖΖΚΚΑΑΡΡΝΝΠΠ  ΦΦΑΑΟΟΚΚΑΑΘΘΔΔΡΡΗΗΘΘΖΖΠΠ  

 

Ρμ Ριήια Φανιαηεοηζηήξ απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ Ρμιείξ: 

1. Ρμιέα Φανιαηεοηζηήξ Σδιείαξ. Πε αοηυκ είκαζ εκηαβιέκμ ημ Δνβαζηήνζμ 

"Φανιαηεοηζηήξ Σδιείαξ". 

2.  Ρμιέα Φανιαηεοηζηήξ Ρεπκμθμβίαξ. Πε αοηυκ είκαζ εκηαβιέκα ηα Δνβα-

ζηήνζα: α) "Φανιαημηεπκζηυ ηαζ Δθέβπμο Φανιάηςκ", ηαζ α) Φανια-

ηεοηζηήξ Ακάθοζδξ. 

3. Ρμιέα Φανιαημβκςζίαξ-Φανιαημθμβίαξ. Πε αοηυκ είκαζ εκηαβιέκα ηα 

Δνβαζηήνζα:  

α) "Φανιαημβκςζίαξ" ηαζ α) "Φανιαημθμβίαξ". 

Ρα υνβακα δζμίηδζδξ ημο Ριήιαημξ Φανιαηεοηζηήξ είκαζ δ Ποκέθεοζδ ηαζ μ 

Ξνυεδνμξ. Ρμ ακχηαημ δζμζηδηζηυ υνβακμ ημο Ριήιαημξ είκαζ δ Ποκέθεοζδ.  

Ζ Ποκέθεοζδ απμηεθείηαζ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ ιεθχκ ΓΔΞ ημο Ριήιαημξ, έκακ 

εηπνυζςπμ ηςκ πνμπηοπζαηχκ θμζηδηχκ, έκακ εηπνυζςπμ ηςκ 

ιεηαπηοπζαηχκ θμζηδηχκ, έκακ εηπνυζςπμ ηςκ ΔΓΗΞ (Δνβαζηδνζαηυ 

Γζδαηηζηυ Ξνμζςπζηυ) ηαζ έκακ εηπνυζςπμ ηςκ ΔΡΔΞ (Δζδζηυ Ρεπκζηυ 

Δνβαζηδνζαηυ Ξνμζςπζηυ).  

Πηδ Ποκέθεοζδ πνμεδνεφεζ μ Ξνυεδνμξ ημο Ριήιαημξ πμο εηθέβεηαζ, ιεηαλφ 

ηςκ ηαεδβδηχκ πνχηδξ ααειίδαξ ηαζ ηςκ ακαπθδνςηχκ ηαεδβδηχκ  βζα 

εδηεία 2 εηχκ απυ ηδ ζοκέθεοζδ ημο ηιήιαημξ, ιε απθή πθεζμρδθία ηςκ 

πανυκηςκ ηαζ εθυζμκ οπάνπεζ απανηία. Ν Ξνυεδνμξ ημο Ριήιαημξ μνίγεζ ιε 

απυθαζδ ημκ ακαπθδνςηή ημο (ηαεδβδηή πνχηδξ ααειίδαξ ή ακαπθδνςηή 

ηαεδβδηή) ζε πενίπηςζδ απμοζίαξ ή ηςθφιαηυξ ημο. 
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ΔΘΙΔΓΚΔΛΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 

Ξξόεδξνο: Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα Γήιδηνα 

Αλαπιεξωηήο ηεο Ξξόεδξνπ: Ξακαβζςηίδδξ Σνήζημξ 

Γηεπζπληέο Ρνκέωλ: 

1. Φαξκαθεπηηθήο Σεκείαο:  Γενμκζηάηδ Αεδκά 

2. Φαξκαθεπηηθήο Ρερλνινγίαο: Θαπνζιάιδξ Θονζάημξ         

3. Φαξκαθνγλωζίαο-Φαξκαθνινγίαο: Θμηηάθμο Δοβέκζμξ- 

Θςκζηακηίκμξ  

 

ΠΛΘΔΠΖ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ 

ΘΑΘΖΓΖΡΔΠ  Γενμκζηάηδ Αεδκά 

 Γδιυπμοθμξ Βαζίθεζμξ 

 Θακεθθήξ Άββεθμξ  

 Θμηηάθμο Δοβέκζμξ  

 Ξακαβζςηίδδξ Σνήζημξ 

 Οέηηα Δθέκδ 

 Πηθααζάδδξ Θευδςνμξ 

 Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα Γήιδηνα 

 

ΑΛΑΞΙΖΟΥΡΔΠ ΘΑΘΖΓΖΡΔΠ Βζγζνζακάηδξ Ηςάκκδξ  

 Θαπνζιάκδξ Θονζάημξ  

 Λζημθαηάηδξ Ηςάκκδξ  

 Ξαπαδμπμφθμο Ιεοημεέα 

 

ΔΞΗΘΝΟΝΗ ΘΑΘΖΓΖΡΔΠ Ιάγανδ Γζαιάκης  

 Κανημπμφθμο Αζηαηενίκδ  

 Λζημθάμο Ηςάκκδξ 

 Ξαπαβζακκμπμφθμο Γζμκοζία 

 Φαημφνμξ Γδιήηνζμξ 

 

ΙΔΘΡΝΟΔΠ Θανζχηδ Ακαζηαζία 

 Ξακαβμπμφθμο-Θαπθάκδ Αεακαζία 
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ΔΘΞΟΝΠΥΞΝΠ ΔΓΗΞ Γαανζέθδ Σνοζή 

ΔΘΞΟΝΠΥΞΝΠ ΔΡΔΞ Γαααθάξ Ακηχκζμξ 

ΔΘΞΟΝΠΥΞΝΗ ΞΟΝΞΡΣΗΑΘΥΛ  

ΦΝΗΡΖΡΥΛ Ποιιεηέπμοκ 1 

ΔΘΞΟΝΠΥΞΝΗ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ  

ΦΝΗΡΖΡΥΛ Ποιιεηέπμοκ 1 

 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 

Ποιεςκίδμο Kςκζηακηία Γξακκαηέαο 

Κδηνμηακέθμξ Θςκζηακηίκμξ Φνηηεηηθά ζέκαηα 

Ξεηηάνδξ Γεχνβζμξ  Θιεηήξαο, πεύζπλνο 

                                                                      Ξξνηνθόιινπ 

Σαηγυβθμο Καίνδ (απμζπαζεείζα απυ ΞΔΞΘ) Κεηαπηπρηαθά ζέκαηα 

Ξαζπαθηγήξ Ηςάκκδξ Θέκαηα Ζιεθηξνληθώλ 

                                                                      πνινγηζηώλ 

 

πεφεοκδ αζαθζμεδηχκ ημο Ριήιαημξ: 

Βζάνμο-Πίζημο Σνοζάκεδ ΔΡΔΞ (Βηβιηνζεθνλόκνο) 

 

 

 

ΝΚΝΡΗΚΝΗ ΘΑΘΖΓΖΡΔΠ 

 

Γεςνβανάηδξ Διιακμοήθ † 2014 

Θμοκημονέθθδξ Ηςάκκδξ 

Θμονμοκάηδξ Ξακαβζχηδξ 

Καθαιαηάνδξ Πηαφνμξ 

Λζχπαξ Ηςάκκδξ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pharm.auth.gr/el/faculty/142
http://www.pharm.auth.gr/el/faculty/1400
http://www.pharm.auth.gr/el/faculty/141
http://www.pharm.auth.gr/el/faculty/33
http://www.pharm.auth.gr/el/faculty/34
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ΔΔΞΞΗΗΠΠΡΡΖΖΚΚΝΝΛΛΗΗΘΘΑΑ  --  ΔΔΘΘΞΞΑΑΗΗΓΓΔΔΡΡΗΗΘΘΑΑ  ΑΑΛΛΡΡΗΗΘΘΔΔΗΗΚΚΔΔΛΛΑΑ    

ΘΘΑΑΗΗ  ΞΞΟΟΝΝΠΠΥΥΞΞΗΗΘΘΝΝ  ΡΡΝΝΚΚΔΔΥΥΛΛ  

 

 
 α. Δπηζηεκνληθά αληηθείκελα 

 
Ρα βκςζηζηά ακηζηείιεκα ηςκ ηνζχκ Ρμιέςκ ημο Ριήιαημξ Φανιαηεοηζηήξ 

υπςξ μνίζηδηακ ιε απυθαζδ ηδξ Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ ηαζ ηδκ οπμονβζηή 

απυθαζδ Β1/676/24-12-86 ηαζ δδιμζζεφηδηακ ζημ ΦΔΘ 27/1987 (ηεφπμξ Β') 

είκαζ: 

 

1. Ρνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Σεκείαο 

Ζ απυ πδιζηή ηαζ θανιαημπδιζηή άπμρδ ιεθέηδ μοζζχκ θανιαηεοηζημφ ηαζ 

εονφηενμο αζμθμβζημφ εκδζαθένμκημξ.  

Ζ πδιζηή ηαζ θανιαημπδιζηή ιεθέηδ εκχζεςκ (μνβακζηχκ, ακυνβακςκ, 

ιεηαθθμμνβακζηχκ) εονφηενμο θανιαηεοηζημφ - αζμθμβζημφ εκδζαθένμκημξ 

πενζθαιαάκεζ: Ππεδζαζιυ, ζφκεεζδ (απμιυκςζδ) δζαπςνζζιυ - παναθααή, ζδζυ-

ηδηεξ, έθεβπμ (ηαοημπμίδζδξ, ηαεανυηδηαξ, πενζεηηζηυηδηαξ) ηαζ δμιή ηςκ 

εκχζεςκ. 

Xδιζηή ηαζ θανιαημπδιζηή ιεθέηδ (δνάζδ, ηφπδ, αθθδθεπίδναζδ) ηςκ 

αζμθμβζηά δναζηζηχκ μοζζχκ.  

Ππέζδ ιμνζαηήξ δμιήξ/δνάζδξ αζμθμβζηά δναζηζηχκ εκχζεςκ. Νζ πμζμηζηέξ 

ζπέζεζξ υθςκ ηςκ παναπάκς, δδθαδή: δμιή, ζδζυηδηεξ ηαζ ζοιπενζθμνά απυ 

εεςνδηζηήξ άπμρδξ.  

Κεθέηδ πδιζηχκ ανπχκ ηαζ ιεευδςκ πμο οπμαμδεμφκ ηδκ ακάπηολδ ηδξ 

Φανιαημπδιείαξ. 

Σδιζηή άπμρδ ηδξ ακμζμθμβίαξ. 

(θα ηα ακςηένς απυ θανιαημπδιζηή άπμρδ). 

 

2. Ρνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Ρερλνινγίαο 

H θανιαηεοηζηή πνάλδ ηαζ κμιμεεζία (εηηέθεζδ ζοκηαβχκ ηαζ θανιαημ-

ηεπκζηχκ ενβαζζχκ ζημ θανιαηείμ ηαζ ζημ κμζμημιείμ).  
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Ζ εεχνδζδ ηςκ θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ ηαζ ηςκ ζηεοαζιάηςκ ςξ ηαζ ηςκ 

ζοζηδιάηςκ εθανιμβήξ ηαζ δνάζδξ αοηχκ (θοζζημί ηαζ θοζζημπδιζημί 

κυιμζ) απυ θοζζηή-θανιαηεοηζηή άπμρδ.  

Νζ ααζζηέξ θανιαημηεπκζηέξ δζενβαζίεξ ζε διζαζμιδπακζηή ηαζ αζμιδπακζηή 

ηθίιαηα ηςκ πνχηςκ οθχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ ηαεχξ ηαζ μ 

ζπεδζαζιυξ, ηεπκμθμβία ηαζ ιμνθμπμίδζδ αοηχκ ζε ζηεοάζιαηα ηαζ 

ηαθθοκηζηά πνμσυκηα.  

Ζ εηηίιδζδ ηδξ πμζυηδηαξ θανιάηςκ, ηαθθοκηζηχκ ηαζ βεκζηά πνμσυκηςκ 

θοηζηήξ πνμέθεοζδξ, ζηεοαζιάηςκ ηαζ μοζζχκ, ιε εθανιμβή ιεευδςκ 

εθέβπμο (θοζζημπδιζηχκ, ηεπκμθμβζηχκ, ιζηνμαζμθμβζηχκ, in vivo, ηθπ.). 

Ζ αζμθανιαηεοηζηή ηεπκμθμβία ηςκ ζηεοαζιάηςκ ηαζ μζ πανάβμκηεξ πμο 

επζδνμφκ ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαηά ηδκ in vivo εθανιμβή ημοξ.  

Ζ ηεπκμθμβζηή ιεθέηδ παναβυκηςκ πμο επδνεάγμοκ ηδκ παναθααή, 

επελενβαζία, έθεβπμ θοζζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ηςκ ζοζηαηζηχκ ημοξ. 

 

3. Ρνκέαο Φαξκαθνγλωζίαο-Φαξκαθνινγίαο 

α. Φαξκαθνγλωζία: 

Ζ πδιεία ηςκ θοζζηχκ πνμσυκηςκ (θοηζηήξ, γςζηήξ ηαζ μνοηηήξ πνμεθεφζεςξ) 

δδθαδή δ απμιυκςζδ δναζηζηχκ ζοζηαηζηχκ, ηαοημπμίδζδ, έθεβπμξ ηαζ 

πδιζηή ιεθέηδ (Γεκζηή Φανιαημβκςζία - Γνμβμπδιεία).  

Ζ ιεθέηδ ηςκ θανιαηεοηζημφ εκδζαθένμκημξ δνμβχκ ηαζ ανςιαηζηχκ θοηχκ 

(αζεένζα έθαζα, αθηαθμεζδή ηθπ.: ακάθοζδ, πνμδζαβναθέξ ηαζ ιέεμδμζ 

αεθηζχζεχκ ηςκ). Ξενζβναθή ηςκ δνμβχκ, ηαηάηαλδ, ιζηνμζημπζηυξ 

έθεβπμξ, ηαθθζένβεζα αοηχκ, απμιυκςζδ, ηαοημπμίδζδ, έθεβπμξ ηαζ 

αζμβέκεζδ ηςκ θοζζηχκ πνμσυκηςκ ημοξ (Δθανιμζιέκδ Φανιαημβκςζία).  

Ζ εθανιμβή θοζζημπδιζηχκ ιεευδςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ Φανια-

ημβκςζία. 

(θα ηα παναπάκς απυ ηδκ θανιαημβκςζηζηή άπμρδ). 

β. Φαξκαθνινγία:  

Ζ θανιαημθμβζηή ακάπηολδ ηςκ κέςκ θανιάηςκ ηαζ αεθηίςζδ ηςκ βκςζηχκ 

θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ ηαζ δ ιεθέηδ δμιήξ ηαζ θανιαημθμβζηήξ δνάζδξ ζε 

αζμπδιζηυ, ιμνζαηυ επίπεδμ (in vitro) ηαεχξ ηαζ in situ (απμιμκςεέκηα 

υνβακα) ηαζ in vivo (πεζναιαηυγςα).   

Ζ θανιαημδοκαιζηή ιεθέηδ ηςκ θανιαημθμβζηχκ εκενβεζχκ, ακεπζεφιδηςκ 

εκενβεζχκ ηαζ αθθδθεπζδνάζεςκ θανιάηςκ.  
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Ζ ακάθοζδ δνάζδξ πδιεζμεεναπεοηζηχκ βζα ιζηνμαζαηέξ θμζιχλεζξ, παναζζηζ-

ηέξ αννχζηζεξ, ζχζεζξ ηαζ κεμπθαζίεξ.  

Ζ θανιαημηζκδηζηή ακάθοζδ ηαζ ηθζκζηή δμηζιαζία θανιάηςκ (ιδπακζζιμί 

απμννυθδζδξ, ηαηακμιήξ, απμαμθήξ θανιάηςκ), ηαεμνζζιυξ δυζεςκ, 

εεναπεοηζηά πνςηυημθθα, αθθδθεπζδνάζεζξ θανιάηςκ.  

Ζ θανιαημβεκεηζηή ιεθέηδ ηδξ ζδζμζοβηναζίαξ, ιεηααμθζηήξ δζενβαζίαξ, 

εεζζιμφ, ροπζηήξ ηαζ θοζζηήξ ελάνηδζδξ ηαζ ακηίζηαζδξ ζηα θάνιαηα.  

Ζ ακμζμθανιαημθμβζηή ακάθοζδ αθθενβζμβυκςκ παναβυκηςκ, θανια-

ηεοηζηχκ μοζζχκ, ιδπακζζιμί ακμζμηαηαζημθήξ απυ θάνιαηα ηαεχξ ηαζ δ 

θανιαημθμβζηή αάζδ ηςκ θαζκμιέκςκ οπενεοαζζεδζίαξ.  

Ζ ημλζημθμβζηή ιεθέηδ ηςκ ιδπακζζιχκ ακεπζεφιδηδξ εκένβεζαξ θανιάηςκ, 

θοζζηχκ πνμσυκηςκ, δδθδηδνίςκ, ημλζκχκ, ηεναημβυκςκ ηαζ ιεηαθθαλζμ-

βυκςκ μοζζχκ in vitro ηαζ in vivo.  

Ζ ιεθέηδ θανιαημθμβζηήξ δνάζδξ ιαηνμιμνζαηχκ παναβυκηςκ (ειαυθζα, 

μνμί, πνςηεΐκεξ, μνιυκεξ η.ά.) ηαζ πνμσυκηςκ ιεηααμθζζιμφ ιζηνμμνβακζζιχκ 

πμο παναζηεοάγμκηαζ ιε ιεευδμοξ αζμηεπκμθμβίαξ. 

(θα ηα παναπάκς απυ θανιαημθμβζηή άπμρδ). 

 

 

 β. Δθπαηδεπηηθά αληηθείκελα 

 
Ρα εηπαζδεοηζηά ακηζηείιεκα ηςκ ημιέςκ πμο πενζθαιαάκμοκ ηζξ πνμ-

ακαθενεείζεξ επζζηδιμκζηέξ βκχζεζξ ζε εεςνδηζηυ ηαζ πναηηζηυ επίπεδμ 

δζαιμνθχκμκηαζ ζηα παναηάης πνμπηοπζαηά ιαεήιαηα: 

1) Ρνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Σεκείαο 

 Ακυνβακδ Φανιαηεοηζηή Σδιεία (Yπμπνεςηζηυ) 

 Φανιαηεοηζηή Σδιεία (Ννβακμιεηαθθζηχκ εκχζεςκ ηαζ Ννιμκχκ) 

(Yπμπνεςηζηυ) 

 Ννβακζηή Φανιαηεοηζηή Σδιεία (I, II, ΗΗI) (Yπμπνεςηζηυ) 

 Ννβακζηή-Οαδζμθανιαηεοηζηή Σδιεία (Yπμπνεςηζηυ) 

 Ννβακζηή Φανιαηεοηζηή Σδιεία (Eπζθμβήξ) 

 Ηζημνία ηαζ Ακηζηείιεκα ηδξ Φανιαηεοηζηήξ (Δπζθμβήξ) 

2) Ρνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Ρερλνινγίαο 

 Φανιαηεοηζηή Ακάθοζδ (Η ηαζ ΗΗ) (Yπμπνεςηζηυ) 

 Γεκζηή Φανιαηεοηζηή Ρεπκμθμβία (Yπμπνεςηζηυ) 

 Ποκηαβμηεπκία (Yπμπνεςηζηυ) 

 Φοζζηή Φανιαηεοηζηή (Yπμπνεςηζηυ) 

 Βζμθανιαηεοηζηή (Yπμπνεςηζηυ) 
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 Δζδζηή Φανιαηεοηζηή Ρεπκμθμβία (Η ηαζ ΗΗ) (Yπμπνεςηζηυ) 

 Κέεμδμζ Δθέβπμο Φανιάηςκ I (Yπμπνεςηζηυ) 

 Θαθθοκηζηά (Eπζθμβήξ) 

 Κέεμδμζ Δθέβπμο Φανιάηςκ II (Eπζθμβήξ) 

 Φανιαηεοηζηή Ρεπκμθμβία (Eπζθμβήξ) 

 Ποκηαβμηεπκία (ΚΖΠΦΑ) (Eπζθμβήξ) 

3) Ρνκέαο Φαξκαθνγλωζίαο-Φαξκαθνινγίαο 

 Φανιαημβκςζία (Η, ΗΗ, ΗΗΗ) (Yπμπνεςηζηυ) 

 Θοηηανζηή Βζμθμβία (Yπμπνεςηζηυ) 

 Φανιαημθμβία (Η ηαζ ΗΗ) (Yπμπνεςηζηυ) 

 Ρμλζημθμβία (Yπμπνεςηζηυ) 

 Θθζκζηή Φανιαημθμβία - Θεναπεοηζηή (Yπμπνεςηζηυ) 

 Θθζκζηή Φανιαημηζκδηζηή (Yπμπνεςηζηυ) 

 Φανιαηεοηζηή Βζμηεπκμθμβία (Yπμπνεςηζηυ) 

 Σδιεία Φοζζηχκ Ξνμσυκηςκ (Eπζθμβήξ) 

 Δεκζηή ηαζ Δονςπασηή Λμιμεεζία Φανιάηςκ (Δπζθμβήξ) 

 Κμνζαηή Βζμθμβία (Eπζθμβήξ) 

 Βζμηεπκμθμβία Φανιαηεοηζηχκ Φοηχκ (Δπζθμβήξ) 

 Βζμπθδνμθμνζηή (Δπζθμβήξ) 

 

 

 γ. Ξξνζωπηθό ηωλ Ρνκέωλ 

 

Ρνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Σεκείαο 

ΚΔΙΖ ΓΔΞ: 

1. Γεξνληθάθε Αζελά Θαεδβήηνζα, Ξηοπίμ Σδιείαξ (State 

University of Taschent, Uzbekistan), 

Ξηοπίμ Φανιαηεοηζηήξ (Α.Ξ.Θ.), M.Sc. 

(State University of Taschent) ηαζ 

Γζδαηημνζηυ, (Institute of Plant 

Substances of Uzbek Akademy of 

Science). 

2. Γεκόπνπινο Bαζίιεο Θαεδβδηήξ, Ξηοπίμ Φανιαηεοηζηήξ 

(Δ.Θ.Ξ.Α.), Ph.D. (University of Iowa, 

USA). 

3. Οέθθα Διέλε Θαεδβήηνζα, Ξηοπίμ Φανιαηεοηζηήξ 

(Α.Ξ.Θ.), Γζδαηημνζηυ (Α.Ξ.Θ.). 

4. Σαηδεπαύινπ-Ιίηηλα Γήκεηξα Θαεδβήηνζα, Ξηοπίμ Φανιαηεοηζηήξ 

(Α.Ξ.Θ.), Γζδαηημνζηυ (Α.Ξ.Θ.). 
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Αζαλαζία 

5. Ληθνιάνπ Ηωάλλεο Δπίη. Θαεδβήηήξ, Ξηοπίμ 

Φανιαηεοηζηήξ (Α.Ξ.Θ.), Γζδαηημνζηυ 

(Α.Ξ.Θ.). 

6. Ξαπαγηαλλνπνύινπ Γηνλπζία Δπίη. Θαεδβήηνζα, Ξηοπίμ Σδιείαξ 

(Δ.Θ.Ξ.Α.), Γζδαηημνζηυ (Δ.Θ.Ξ.Α.). 

 

ΔΗΓΗΘΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (ΔΡΔΞ) 

Γαβαιάο Αληώληνο Ξηοπίμ Φανιαηεοηζηήξ (Α.Ξ.Θ.), Γζδα-

ηημνζηυ (Α.Ξ.Θ.) 

 

Ρνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Ρερλνινγίαο 

ΚΔΙΖ ΓΔΞ: 

1.   Θαρξηκάλεο Θπξηάθνο Ακαπθ. Θαεδβδηήξ, Ξηοπίμ 

Φανιαηεοηζηήξ (Α.Ξ.Θ.), Γζδαηημνζηυ 

(Α.Ξ.Θ.). 

2.   Καξθνπνύινπ Αηθαηεξίλε Eπίη. Θαεδβήηνζα, Ξηοπίμ 

Φανιαηεοηζηήξ (Α.Ξ.Θ.), Γζδαηημνζηυ 

(Α.Ξ.Θ.). 

3.   Ληθνιαθάθεο Ηωάλλεο Ακαπθ. Θαεδβδηήξ, Ξηοπίμ 

Φανιαηεοηζηήξ (Δ.Θ.Ξ.Α.),  

Ph.D. (University of London, UK). 

4.   Φαηνύξνο Γεκήηξεο                  Δπίη. Θαεδβδηήξ, Ξηοπίμ Σδιείαξ 

(Ξακεπ. Ξαηνχκ),  Γζδαηημνζηυ 

(Ξακεπ. Ξαηνχκ). 
5.   Ξαλαγνπνύινπ-Θαπιάλε Ιέηημναξ, Ξηοπίμ Φανιαηεοηζηήξ 

(Α.Ξ.Θ.), Γζδαηημνζηυ (Α.Ξ.Θ.). 

 

ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΓΑΘΡΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (ΔΓΗΞ) 

Αζαλαζίνπ Αλαζηάζηνο Ξηοπίμ Φανιαηεοηζηήξ (Α.Ξ.Θ.) 

Ρνκέαο Φαξκαθνγλωζίαο - Φαξκαθνινγίαο 

ΚΔΙΖ ΓΔΞ: 

1.   Θαλειιήο Άγγεινο Θαεδβδηήξ, Ξηοπίμ Ακςηάηδξ 

Γεςπμκζηήξ Ππμθήξ Αεδκχκ, M.Sc. 

(University of California, Davis, USA), 
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Ph.D. (University of Maryland, College 

Park, USA). 

2.   Θνθθάινπ Δπγέληνο- Θαεδβδηήξ, Ξηοπίμ Φανιαηεοηζηήξ 

(Α.Ξ.Θ.), Γζδαηημνζηυ (E.K.Ξ.Α.). 

3.   Ξαλαγηωηίδεο Σξήζηνο Θαεδβδηήξ, Ξηοπίμ Φανιαηεοηζηήξ 

(Α.Ξ.Θ.), Γζδαηημνζηυ, Ριήια Σδιείαξ 

(Α.Ξ.Θ.). 

4.   Πθιαβηάδεο Θεόδωξνο Θαεδβδηήξ, Ξηοπίμ Φανιαηεοηζηήξ 

(Α.Ξ.Θ.), Γζδαηημνζηυ (Α.Ξ.Θ.). 

5.   Βηδηξηαλάθεο Ηωάλλεο Ακαπθ. Θαεδβδηήξ, Ξηοπίμ 

Φανιαηεοηζηήξ (Α.Ξ.Θ.), Γζδαηημνζηυ 

(Α.Ξ.Θ.). 

6.   Ξαπαδνπνύινπ Ιεπθνζέα Ακαπθ. Θαεδβήηνζα, Ξηοπίμ 

Φανιαηεοηζηήξ (Α.Ξ.Θ.), Γζδαηημνζηυ 

(Α.Ξ.Θ.). 

7.   Ιάδαξε Γηακάληω Δπίη. Θαεδβήηνζα, Ξηοπίμ 

Φανιαηεοηζηήξ (E.K.Ξ.Α.), 

Γζδαηημνζηυ (E.K.Ξ.Α.). 

8.   Θαξηώηε Αλαζηαζία Ιέηημναξ, Ξηοπίμ Φανιαηεοηζηήξ 

(E.K.Ξ.Α.), Γζδαηημνζηυ (E.K.Ξ.Α.). 

 

ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΓΑΘΡΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (ΔΓΗΞ) 

Γαβξηέιε Σξπζή Ξηοπίμ Φανιαηεοηζηήξ (Α.Ξ.Θ.), Γζδα-

ηημνζηυ (Α.Ξ.Θ.) 

 

ΔΗΓΗΘΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (ΔΡΔΞ) 

Βηάξνπ Σξπζάλζε                            ΔΡΔΞ (Βζαθζμεδημκυιμξ)  

 

 

Ηδηωηηθνύ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Σξόλνπ (ΗΓΑΣ) 

Ξαζπαιηδήο Ηωάλλεο              ΞΔ Ξενζαάθθμκημξ, Ξηοπίμ Βζμθμβίαξ 

(Βνέιδ, Γενιακία), Κεηαπηοπζαηυ 

Φανιαηεοηζηήξ (Α.Ξ.Θ.)  

 

 

Θωλζηαληίλνο 
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ΞΞΟΟΝΝΞΞΡΡΣΣΗΗΑΑΘΘΔΔΠΠ  ΠΠΞΞΝΝΓΓΔΔΠΠ  
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ΞΞΟΟΝΝΞΞΡΡΣΣΗΗΑΑΘΘΔΔΠΠ  ΠΠΞΞΝΝΓΓΔΔΠΠ  ΠΠΡΡΝΝ  ΡΡΚΚΖΖΚΚΑΑ  

ΦΦΑΑΟΟΚΚΑΑΘΘΔΔΡΡΗΗΘΘΖΖΠΠ  

Ρμ έημξ 1990-1991 ημ Ριήια Φανιαηεοηζηήξ ηαηάνηζζε κέμ πνυβναιια 
ζπμοδχκ ζε αάζδ ελαιήκςκ, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Λ. 1268/82, 
άνενα 24 ηαζ 25. Δπίζδξ, δ Γεκζηή Ποκέθεοζδ ημο Ριήιαημξ ζηδ ζοκεδνίαζή 
ηδξ ανζε. 135/16-9-92 ηαευνζζε ημοξ Ρμιείξ πμο εα έπμοκ ανιμδζυηδηα βζα 
ηδ δζδαζηαθία ηςκ ιαεδιάηςκ πμο ακήημοκ ζημ βκςζηζηυ πεδίμ ημιέςκ 
άθθςκ ηιδιάηςκ.  

Απυ ημκ Απνίθζμ ημο 2003 έςξ ημ 2007, ζημ Ριήια Φανιαηεοηζηήξ 
οθμπμζήεδηε ημ ακηαβςκζζηζηυ ένβμ ―Ξνυβναιια Ακαιυνθςζδξ ημο 
Ξνμπηοπζαημφ Ξνμβνάιιαημξ Ππμοδχκ‖ πμο πνδιαημδμηήεδηε απυ ημ 
πμονβείμ Ξαζδείαξ ηαζ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ (ΔΞΔΑΔΘ ΗΗ). Πηα πθαίζζα ημο 
ένβμο αοημφ, πένα απυ ηζξ πανειαάζεζξ ζηδκ ακαιυνθςζδ ημο 
πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ, εζζήπεδηε απυ ημ αηαδδιασηυ έημξ 2004-2005 μ 
εεζιυξ ηδξ Ποιαμοθεοηζηήξ πνμξ ημοξ πνμπηοπζαημφξ θμζηδηέξ ημο 
Ριήιαημξ. Πφιθςκα ιε ημ εεζιυ αοηυκ, ηάεε κέμξ θμζηδηήξ πμο βίκεηαζ 
δεηηυξ ζημ Ριήια, ηεθεί βζα υθδ ηδ δζάνηεζα ηςκ πνμπηοπζαηχκ ημο ζπμοδχκ 
οπυ ηδκ επμπηεία εκυξ ιέθμοξ ΓΔΞ, μ μπμίμξ αζηεί ημ νυθμ ημο Δπζαθέπμκηα 
Ξνμπηοπζαηχκ Ππμοδχκ (Αηαδδιασημφ Ποιαμφθμο). Ν ηαεδβδηήξ αοηυξ 
παναημθμοεεί ηδκ πμνεία ηςκ ζπμοδχκ ηςκ θμζηδηχκ πμο ημο έπμοκ 
ακαηεεεί απυ ημ Ριήια, ηαζ αζηεί ζοιαμοθεοηζηυ νυθμ βζα ηα ζπμοδαζηζηά 
ημοξ εέιαηα. 

Όζηενα απυ ηδκ ηαη‘ επακάθδρδ ζογήηδζδ ημο πνμβνάιιαημξ ζηδκ επζηνμπή 
πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ ηαζ ηδκ επί ηδξ ανπήξ απμδμπή ηδξ ακαιυνθςζδξ 
απυ ηδκ ΓΠ ημο ηιήιαημξ, έβζκακ μνζζιέκεξ δζμνεχζεζξ ζφιθςκα ιε ηζξ 
οπμδείλεζξ απυ ημοξ ημιείξ, ΓΔΞ, εηπνμζχπμοξ ηςκ θμζηδηχκ ηαεχξ ηαζ 
άθθςκ ιεθχκ ηδξ ΓΠ ημο ηιήιαημξ ηαζ απυ ημ αηαδδιασηυ έημξ 2008-2009 
εθανιυγεηαζ κέμ ακαιμνθςιέκμ πνυβναιια ζπμοδχκ. 

Θμιαζηυ ζδιείμ ημο κέμο πνμβνάιιαημξ είκαζ μ εηζοβπνμκζζιυξ, δ εοεθζλία 
αθθά ηαζ δ πανμπή ηαζ αθμιμίςζδ βκχζδξ πνμξ ημοξ θμζηδηέξ ηδξ 
Φανιαηεοηζηήξ. Γεκ πνέπεζ κα λεπκάιε υηζ πμνδβμφιε πηοπία ιε ζοβηε-
ηνζιέκα επαββεθιαηζηά δζηαζχιαηα ζημκ πχνμ ηδξ δδιυζζαξ οβείαξ ηαζ δεκ 
ελοπδνεημφιε ιυκμ ηζξ μζεζδήπμηε ενεοκδηζηέξ ιαξ ακδζοπίεξ υπςξ ζε άθθα 
ζδνφιαηα. 

Ρμ πνυβναιια είκαζ πεκηαεηέξ ηαζ πενζθαιαάκεζ 8 ελάιδκα δζδαζηαθίαξ ηαζ 
ενβαζηδνζαηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ιάεδζδξ ηαεχξ ηαζ δφμ ελάιδκα πναηηζηήξ 
άζηδζδξ.  

Πηδκ ανπή ηάεε πνχημο ελαιήκμο, βζα ηάεε κεμσζενπυιεκμ θμζηδηή μνίγεηαζ 
Πφιαμοθμξ Θαεδβδηήξ. 

Ρμ ηνέπμκ πνυβναιια ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ μδδβίεξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ 
ηαζ ημο Ποιαμοθίμο ηδξ Δονχπδξ μζ μπμίεξ ηαεμνίγμοκ ηδκ θανιαηεοηζηή 
εηπαίδεοζδ ζε εονςπασηυ επίπεδμ Directive (ammended) 2005/36/EC.pdf, 
Directive 2001/83/EC(ammended).pdf 
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 Βαζηθέο έλλνηεο θαη νξηζκνί 

Θάεε αηαδδιασηυ έημξ πςνίγεηαζ ζημ πεζιενζκυ ηαζ ημ εανζκυ ελάιδκμ. Ρα 
ιαεήιαηα ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ δζαηνίκμκηαζ ζε οπμπνεςηζηά ηαζ 
επζθεβυιεκα ηαζ ηαηακέιμκηαζ ζε μηηχ (8) ελάιδκα. Θαηά ηδ δζάνηεζα ημο 
πεζιενζκμφ ελαιήκμο δζδάζημκηαζ ηα ιαεήιαηα πμο οπάβμκηαζ ζημ 1μ, 3μ, 
5μ, ηαζ 7μ ελάιδκμ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ. Θαηά ηδ δζάνηεζα ημο 
εανζκμφ ελαιήκμο δζδάζημκηαζ ηα ιαεήιαηα πμο οπάβμκηαζ ζημ 2μ, 4μ, 6μ 
ηαζ 8μ ελάιδκμ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ. 

Ζ εηπαίδεοζδ ηςκ θμζηδηχκ ημο Ριήιαημξ Φανιαηεοηζηήξ βίκεηαζ ιε ηζξ 
παναδυζεζξ ηςκ ιαεδιάηςκ, ηζξ θνμκηζζηδνζαηέξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ 
αζηήζεζξ.  

1. Τπνρξεωηηθά καζήκαηα 

Υξ οπμπνεςηζηά ιαεήιαηα παναηηδνίγμκηαζ ηα ιαεήιαηα ηςκ μπμίςκ δ 
παναημθμφεδζδ ηαζ δ επζηοπήξ ελέηαζδ εεςνείηαζ απαναίηδηδ βζα ημ ζφκμθμ 
ηςκ θμζηδηχκ ημο Ριήιαημξ Φανιαηεοηζηήξ. 

Ζ παναημθμφεδζδ ηςκ παναδυζεςκ ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ ηςκ ιαεδιάηςκ δεκ 
είκαζ οπμπνεςηζηή ηαζ δεκ ηδνείηαζ ζφζηδια ηαηαπχνζζδξ απμοζζχκ. Ξανυθα 
αοηά, δ ζοζηδιαηζηή παναημθμφεδζδ ηςκ παναδυζεςκ είκαζ απυθοηα 
εκδεδεζβιέκδ βζα ηδ ζςζηή εεςνδηζηή ηαηάνηζζδ ημο θμζηδηή. Κυκμ δ άιεζδ 
επαθή ιε ημκ δζδάζημκηα ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ αηνζαή βκχζδ ημο 
ακηζηεζιέκμο ηάεε ιαεήιαημξ.  

Νζ ελεηάζεζξ βίκμκηαζ απυ ημκ δζδάζημκηα (ή ημοξ δζδάζημκηεξ) είηε ιυκμ ζημ 
ηέθμξ ημο ελαιήκμο, είηε ζε πνμυδμοξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ελαιήκμο ηαεχξ 
ηαζ ζημ ηέθμξ αοημφ, ζε ηαεμνζζιέκδ φθδ. Νζ ελεηάζεζξ ιπμνεί κα είκαζ 
βναπηέξ ή πνμθμνζηέξ. Κέεμδμ αλζμθυβδζδξ ηςκ θμζηδηχκ απμηεθμφκ επίζδξ 
ηαζ μζ αημιζηέξ ή μιαδζηέξ αζαθζμβναθζηέξ ενβαζίεξ, μζ μπμίεξ πανμοζζάγμκηαζ 
βναπηά ηαζ/ή πνμθμνζηά. Ζ ααειμθμβία ηςκ ιαεδιάηςκ εηθνάγεηαζ ιε ηδκ 
ηθίιαηα ιδδέκ-δέηα (0-10), ιε αάζδ επζηοπίαξ ημ πέκηε (5) ηαζ πςνίξ ηδ 
πνήζδ ηθαζιαηζημφ ιένμοξ. 

2. Δπηιεγόκελα καζήκαηα 

Υξ επζθεβυιεκα ιαεήιαηα (ή ιαεήιαηα επζθμβήξ) παναηηδνίγμκηαζ ηα 
ιαεήιαηα απυ ηα μπμία μ θμζηδηήξ πνέπεζ κα επζθέλεζ μνζζιέκα, χζηε κα 
ζοιπθδνχζεζ ημκ απαναίηδημ ανζειυ ιαεδιάηςκ ηαζ ημκ εθάπζζημ ανζειυ 
πζζηςηζηχκ ιμκάδςκ, πμο απαζημφκηαζ βζα απυηηδζδ ημο πηοπίμο 
Φανιαηεοηζηήξ. Ν θμζηδηήξ είκαζ εθεφεενμξ κα επζθέλεζ ιαεήιαηα αοημφ ημο 
ηφπμο, ακάθμβα ιε ηα πνμζςπζηά ημο εκδζαθένμκηα.  

Ακαθμνζηά ιε ηζξ ελεηάζεζξ, ηδ ααειμθμβία ηαζ ημκ ανζειυ ηςκ πζζηςηζηχκ 
ιμκάδςκ ηάεε ιαεήιαημξ επζθμβήξ, ζζπφεζ υ,ηζ ηαζ ζηα οπμπνεςηζηά 
ιαεήιαηα. Πε πενίπηςζδ απμηοπίαξ, μ θμζηδηήξ ιπμνεί κα επακεββναθεί ζημ 
ιάεδια ηαζ κα ημ παναημθμοεήζεζ ζε επυιεκμ ελάιδκμ ή κα εββναθεί ζε 
άθθμ επζθεβυιεκμ ιάεδια. 

2α. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία  

Ζ Γζπθςιαηζηή Δνβαζία είκαζ πνμαζνεηζηή ηαζ ζζμδοκαιεί ιε δφμ επζθεβυιεκα 
ιαεήιαηα. 

3. Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 
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Ξμθθά απυ ηα οπμπνεςηζηά ή επζθεβυιεκα ιαεήιαηα ζοκμδεφμκηαζ απυ 
πναηηζηή ελάζηδζδ ηςκ θμζηδηχκ ζε πχνμοξ εζδζηά ελμπθζζιέκμοξ ιε 
υνβακα ηαζ ζοζηεοέξ (Δνβαζηήνζα). Ρμ πενζεπυιεκμ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ 
αζηήζεςκ ζπεηίγεηαζ ιε φθδ ημο ίδζμο ημο ιαεήιαημξ ή ζοκαθμφξ ιαεήιαημξ 
πνμδβμοιέκμο ελαιήκμο.  

Ζ ελάζηδζδ ηςκ θμζηδηχκ ζηα ενβαζηήνζα είκαζ οπμπνεςηζηή ηαζ βζα 
πναηηζημφξ θυβμοξ (πενζμνζζιέκμξ ανζειυξ εέζεςκ ζε ζπέζδ ιε ημκ ανζειυ 
ηςκ θμζηδηχκ πμο είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα αζηδεμφκ) δ ζοιιεημπή ζηα 
ενβαζηήνζα βίκεηαζ ζε ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ. 

Νζ οπμπνεχζεζξ ημο θμζηδηή ζημ ενβαζηήνζμ ηεθεζχκμοκ, υηακ έπεζ εηηεθέζεζ 
επζηοπχξ ημ ζφκμθμ ηςκ αζηήζεςκ πμο πνμαθέπεηαζ απυ ημ πνυβναιια ηάεε 
ενβαζηδνίμο. Πε πενίπηςζδ απμοζίαξ ή απμηοπίαξ ημο θμζηδηή ζε ηάπμζεξ 
αζηήζεζξ, μζ αζηήζεζξ πναβιαημπμζμφκηαζ ή επακαθαιαάκμκηαζ ιεηά απυ 
ζοκεκκυδζδ ιε ημκ οπεφεοκμ ημο ενβαζηδνίμο, ζε επυιεκδ ενβαζηδνζαηή 
πενίμδμ ή ηδκ ίδζα, εθυζμκ υιςξ οπάνπεζ αοηή δ δοκαηυηδηα. 

Πηζξ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ μζ θμζηδηέξ ααειμθμβμφκηαζ. Θάεε ενβαζηήνζμ 
ακάθμβα ιε ηζξ ζδζαζηενυηδηέξ ημο, ηαεμνίγεζ ημκ αηνζαή ηνυπμ οπμθμβζζιμφ 
ημο ακηίζημζπμο πναηηζημφ ααειμφ. 

Πε βεκζηέξ βναιιέξ, μ πναηηζηυξ ααειυξ ηαεμνίγεηαζ ιε αάζδ έκα ή πενζζζυ-
ηενα απυ ηα παναηάης δεδμιέκα: 
i)  Ρδκ επίδμζδ, ηδκ εκενβυ ζοιιεημπή ηαζ επζδελζυηδηα ημο θμζηδηή, ηδκ 

επζηοπή εηηέθεζδ ηςκ αζηήζεςκ, υπςξ ηαζ απυ ηδκ πμζυηδηα ηαζ 
πθδνυηδηα ηςκ ενβαζηδνζαηχκ εηεέζεςκ. 

ii)  Ρμ απμηέθεζια πνυπεζνςκ βναπηχκ ή πνμθμνζηχκ ελεηάζεςκ ζε εέιαηα 
πμο ζοκήεςξ αθμνμφκ ηδκ άζηδζδ ηδξ διέναξ ή ημ πενζεπυιεκμ ηςκ 
αζηήζεςκ πμο πναβιαημπμζήεδηακ. 

iii)  Ρμ απμηέθεζια πναηηζηχκ βναπηχκ ή πνμθμνζηχκ ελεηάζεςκ, ζε ηαεμ-
νζζιέκδ φθδ, ζηζξ μπμίεξ ζοιιεηέπεζ ιυκμ ιεηά ηδκ επζηοπή εηηέθεζδ ημο 
ζοκυθμο ηςκ πνμαθεπυιεκςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ. 

4. Φξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο 

Νζ θνμκηζζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ή θνμκηζζηήνζα, δεκ είκαζ αοημηεθή ιαεήιαηα, 
αθθά ακαπυζπαζημ ιένμξ πμθθχκ οπμπνεςηζηχκ ηαζ επζθεβυιεκςκ ιαεδ-
ιάηςκ. Φνμκηζζηήνζα ιπμνμφκ κα βίκμκηαζ ηαζ ζηα πθαίζζα ηςκ ενβαζηδ-
νζαηχκ αζηήζεςκ (ενβαζηδνζαηά θνμκηζζηήνζα) ζε χνεξ πμο ηαεμνίγεζ ημ 
ηάεε ενβαζηήνζμ, ακάθμβα ιε ηζξ ζδζαζηενυηδηέξ ημο. Ζ παναημθμφεδζδ ηςκ 
θνμκηζζηδνίςκ είκαζ ζδζαίηενα πνήζζιδ ηαζ απαναίηδηδ, αθθά ελαημθμοεεί κα 
απμηεθεί αηαδδιασηή οπμπνέςζδ ημο ηάεε θμζηδηή. Ακηίεεηα, δ παναημθμφ-
εδζδ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ θνμκηζζηδνίςκ είκαζ οπμπνεςηζηή, βζαηί ζοκδέεηαζ 
άιεζα ιε εέιαηα πναηηζηχκ πεζνζζιχκ ηαζ ενβαζηδνζαηήξ αζθάθεζαξ. 
 

5. Αμηνιόγεζε καζεκάηωλ θαη δηδαζθόληωλ 

Θάεε ελάιδκμ, πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ ελεηαζηζηήξ πενζυδμο, μζ θμζηδηέξ 
έπμοκ ημ δζηαίςια ηαζ ηδκ οπμπνέςζδ κα αλζμθμβμφκ ηα ιαεήιαηα ηαζ ημοξ 
δζδάζημκηέξ ημοξ, ιε ζηυπμ ηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ ζπμοδχκ ημοξ. 
Ξενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ είκαζ δζαεέζζιεξ ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ Κμκάδαξ 
Γζαζθάθζζδξ Ξμζυηδηαξ (ΚΝΓΗΞ-ΑΞΘ http://qa.auth.gr) ηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα 
ημο Ριήιαηυξ. 
 

http://qa.auth.gr/
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 Ξξόγξακκα Ππνπδώλ Φαξκαθεπηηθήο  

 

 

 

ΚΑΘΖΚΑΡΑ 1Ν ΔΜΑΚΖΛΝ 

 

Θωδηθόο ΡΗΡΙΝΠ Θ Δ Φ ECTS ΡΞΝΠ 

1 ΓΔΛΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΑ 3 - - 7 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

2 ΓΔΛΗΘΖ ΦΠΗΘΖ 3 - - 7 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

ΛΞ-01 ΓΔΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΛΝΟΓΑΛΖ 

ΣΖΚΔΗΑ 

3 2 - 7 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

ΛΞ-02 ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ 3 3 - 6.5 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

ΛΞ-06 ΑΓΓΙΗΘΑ Α (1/4) 2 - - 0.5 ΜΔΛΖ ΓΙΥΠΠΑ 

ΛΞ-07 ΓΑΙΙΗΘΑ Α (1/4) 2 - - 0.5 ΜΔΛΖ ΓΙΥΠΠΑ 

ΛΞ-08 ΓΔΟΚΑΛΗΘΑ Α (1/4) 2 - - 0.5 ΜΔΛΖ ΓΙΥΠΠΑ 

ΛΞ-09 ΔΙΙΖΛΗΘΑ Α (1/4) 2 - - 0.5 ΜΔΛΖ ΓΙΥΠΠΑ 

ΛΞ-10 ΗΡΑΙΗΘΑ Α (1/4) 2 - - 0.5 ΜΔΛΖ ΓΙΥΠΠΑ 

 

Νζ θμζηδηέξ πνέπεζ κα επζθέλμοκ επίζδξ ηαζ έκα ηαη' επζθμβή ιάεδια απυ ηα 

παναηάης: 

 

Θωδηθόο ΡΗΡΙΝΠ Θ Δ Φ ECTS ΡΞΝΠ 

ΛΞ-03 ΗΠΡΝΟΗΑ ΘΑΗ 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ 

ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ 

2 - - 2 ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΛΞ-04 ΑΟΣΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΘΑΗ 

ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ Ζ/ - 

ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

2 - - 2 ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

 

Πφκμθμ πζζηςηζηχκ ιμκάδςκ 1μο Δλαιήκμο: 30 ECTS  

 

 

ΚΑΘΖΚΑΡΑ 2Ν ΔΜΑΚΖΛΝ 

 

Θωδηθόο ΡΗΡΙΝΠ Θ Δ Φ ECTS ΡΞΝΠ 

8 ΓΔΛΗΘΖ ΝΟΓΑΛΗΘΖ 

ΣΖΚΔΗΑ 

3 2 - 8 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

9 ΘΡΡΑΟΗΘΖ ΒΗΝΙΝΓΗΑ 3 2 - 6 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

7 ΒΝΡΑΛΗΘΖ 2 2 - 4 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

ΛΞ-26 ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΑ/ΗΝΙΝΓΗΑ 2 2 - 3.5 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

ΛΞ-27 ΦΠΗΘΝΣΖΚΔΗΑ 3 2 - 6 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

ΛΞ-11  ΑΓΓΙΗΘΑ Β (2/4) 2 - - 0.5 ΜΔΛΖ ΓΙΥΠΠΑ 

ΛΞ-12 ΓΑΙΙΗΘΑ Β (2/4) 2 - - 0.5 ΜΔΛΖ ΓΙΥΠΠΑ 
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ΛΞ-13 ΓΔΟΚΑΛΗΘΑ Β (2/4) 2 - - 0.5 ΜΔΛΖ ΓΙΥΠΠΑ 

ΛΞ-14 ΔΙΙΖΛΗΘΑ Β (2/4) 2 - - 0.5 ΜΔΛΖ ΓΙΥΠΠΑ 

ΛΞ-15 ΗΡΑΙΗΘΑ Β (2/4) 2 - - 0.5 ΜΔΛΖ ΓΙΥΠΠΑ 

 

Νζ θμζηδηέξ πνέπεζ κα επζθέλμοκ επίζδξ ηαζ έκα ηαη' επζθμβή ιάεδια απυ ηα 

παναηάης: 

 

Θωδηθόο ΡΗΡΙΝΠ Θ Δ Φ ECTS ΡΞΝΠ 

ΛΞ-28 ΓΗΔΗΛΖ/ΔΞΗΓΖΚΗΝΙΝΓΗΑ 2 2 - 2 ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΛΞ-29 ΔΛΕΚΝΙΝΓΗΑ 2 2 - 2 ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

 

Πφκμθμ πζζηςηζηχκ ιμκάδςκ 2μο Δλαιήκμο: 30 ECTS  

 

 

ΚΑΘΖΚΑΡΑ 3Ν ΔΜΑΚΖΛΝ 

 

Θωδηθόο ΡΗΡΙΝΠ Θ Δ Φ ECTS ΡΞΝΠ 

ΛΞ 30 ΦΠΗΝΙΝΓΗΑ Η 2 2 - 4 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

22 ΔΗΓΗΘΖ ΝΟΓΑΛΗΘΖ 

ΣΖΚΔΗΑ 

3 2 - 7 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

21 ΒΗΝΣΖΚΔΗΑ Η 2 2 - 3.5 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

20 ΑΛΝΟΓΑΛΖ 

ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ 

2 2 - 6 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

23 ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ 

ΑΛΑΙΠΖ Η 

2 2 - 7 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

ΛΞ-16  ΑΓΓΙΗΘΑ Γ (3/4) 2 - - 0.5 ΜΔΛΖ ΓΙΥΠΠΑ 

ΛΞ-17 ΓΑΙΙΗΘΑ Γ (3/4) 2 - - 0.5 ΜΔΛΖ ΓΙΥΠΠΑ 

ΛΞ-18 ΓΔΟΚΑΛΗΘΑ Γ (3/4) 2 - - 0.5 ΜΔΛΖ ΓΙΥΠΠΑ 

ΛΞ-19 ΔΙΙΖΛΗΘΑ Γ (3/4) 2 - - 0.5 ΜΔΛΖ ΓΙΥΠΠΑ 

ΛΞ-20 ΗΡΑΙΗΘΑ Γ (3/4) 2 - - 0.5 ΜΔΛΖ ΓΙΥΠΠΑ 

 

Νζ θμζηδηέξ πνέπεζ κα επζθέλμοκ επίζδξ ηαζ έκα ηαη' επζθμβή ιάεδια απυ ηα 

παναηάης: 

 

Θωδηθόο ΡΗΡΙΝΠ Θ Δ Φ ECTS ΡΞΝΠ 

29 ΑΛΑΡΝΚΗΑ 2 2 - 2 ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

84 ΚΝΟΗΑΘΖ ΒΗΝΙΝΓΗΑ 2 2 - 2 ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

 

Πφκμθμ πζζηςηζηχκ ιμκάδςκ 3μο Δλαιήκμο: 30 ECTS  

 

 

ΚΑΘΖΚΑΡΑ 4Ν ΔΜΑΚΖΛΝ 

 

Θωδηθόο ΡΗΡΙΝΠ Θ Δ Φ ECTS ΡΞΝΠ 

33 ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ 2 2 - 7 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 
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ΑΛΑΙΠΖ ΗΗ 

34 ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ 

(ΝΟΚΝΛΔΠ, 

ΝΟΓΑΛΝΚΔΡΑΙΙΗΘΑ) 

3 2 - 7 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

31 ΒΗΝΣΖΚΔΗΑ ΗΗ 3 - - 3.5 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

46 ΓΔΛΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ 

ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ 

3 2 - 6 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

ΛΞ-31 ΦΠΗΝΙΝΓΗΑ 

ΗΗ/ΞΑΘΝΦΠΗΝΙΝΓΗΑ 

ΑΛΘΟΥΞΝ 

3 2 - 4 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

ΛΞ-21 ΑΓΓΙΗΘΑ Γ (4/4) 2 - - 0.5 ΜΔΛΖ ΓΙΥΠΠΑ 

ΛΞ-22 ΓΑΙΙΗΘΑ Γ (4/4) 2 - - 0.5 ΜΔΛΖ ΓΙΥΠΠΑ 

ΛΞ-23 ΓΔΟΚΑΛΗΘΑ Γ (4/4) 2 - - 0.5 ΜΔΛΖ ΓΙΥΠΠΑ 

ΛΞ-24 ΔΙΙΖΛΗΘΑ Γ (4/4) 2 - - 0.5 ΜΔΛΖ ΓΙΥΠΠΑ 

ΛΞ-25 ΗΡΑΙΗΘΑ Γ (4/4) 2 - - 0.5 ΜΔΛΖ ΓΙΥΠΠΑ 

 

Νζ θμζηδηέξ πνέπεζ κα επζθέλμοκ επίζδξ ηαζ έκα ηαη' επζθμβή ιάεδια απυ ηα 

παναηάης: 

 

Θωδηθόο ΡΗΡΙΝΠ Θ Δ Φ ECTS ΡΞΝΠ 

ΛΞ-32 ΑΛΝΠΝΒΗΝΙΝΓΗΑ/ 

ΑΛΝΠΝΣΖΚΔΗΑ 

2 2 - 2 ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

80 ΘΙΗΛΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ 2 2 - 2 ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

 

Πφκμθμ πζζηςηζηχκ ιμκάδςκ 4μο Δλαιήκμο: 30 ECTS  

 

 

ΚΑΘΖΚΑΡΑ 5Ν ΔΜΑΚΖΛΝ 

 

Θωδηθόο ΡΗΡΙΝΠ Θ Δ Φ ECTS ΡΞΝΠ 

48 ΝΟΓΑΛΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ 

ΣΖΚΔΗΑ Η 

3 2 - 6.5 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

32 ΠΛΡΑΓΝΡΔΣΛΗΑ 2 2 - 6.5 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

49 ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑ Η 3 2 1 6.5 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

ΛΞ-33 ΦΑΟΚΑΘΝΓΛΥΠΗΑ Η 3 2 - 6.5 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

50 ΦΠΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ 2 - 4 4 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

 

Πφκμθμ πζζηςηζηχκ ιμκάδςκ 5μο Δλαιήκμο: 30 ECTS  

 

 

ΚΑΘΖΚΑΡΑ 6Ν ΔΜΑΚΖΛΝ 

 

Θωδηθόο ΡΗΡΙΝΠ Θ Δ Φ ECTS ΡΞΝΠ 

51 ΒΗΝΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ 2 2 - 4 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

52 ΔΗΓΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ 3 2 1 5.5 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 
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ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ Η 

54 ΝΟΓΑΛΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ 

ΣΖΚΔΗΑ ΗΗ 

3 2 - 5.5 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

55 ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑ ΗΗ 3 2 1 5.5 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

ΛΞ-34 ΦΑΟΚΑΘΝΓΛΥΠΗΑ ΗΗ 3 2 - 5.5 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

 

Νζ θμζηδηέξ πνέπεζ κα επζθέλμοκ επίζδξ ηαζ έκα ηαη' επζθμβή ιάεδια απυ ηα 

παναηάης: 

 

Θωδηθόο ΡΗΡΙΝΠ Θ Δ Φ ECTS ΡΞΝΠ 

ΛΞ-48 ΔΞΔΗΓΝΠΑ 

ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΖ 

2 2 - 4 ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΛΞ-47 ΒΗΝΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ 2 2 - 4 ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΛΞ-41 ΔΘΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΟΥΞΑΦΘΖ 

ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ ΦΑΟΚΑΘΥΛ 
(ιάεδια οπυ πνμεημζιαζία) 

2 2 - 4 ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

 

Πφκμθμ πζζηςηζηχκ ιμκάδςκ 6μο Δλαιήκμο: 30 ECTS  

 

 

ΚΑΘΖΚΑΡΑ 7Ν ΔΜΑΚΖΛΝ 

 

Θωδηθόο ΡΗΡΙΝΠ Θ Δ Φ ECTS ΡΞΝΠ 

71 ΡΝΜΗΘΝΙΝΓΗΑ 3 2 - 5 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

70 ΝΟΓΑΛΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ 

ΣΖΚΔΗΑ ΗΗΗ 

3 2 - 8 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

ΛΞ-35 ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ 

ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ 

3 2 - 4 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

66 ΔΗΓΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ 

ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΗΗ 

3 2 - 6 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

ΛΞ-36 ΦΑΟΚΑΘΝΓΛΥΠΗΑ ΗΗΗ 3 2 - 7 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

 

Πφκμθμ πζζηςηζηχκ ιμκάδςκ 7μο Δλαιήκμο: 30 ECTS  

 

 

ΚΑΘΖΚΑΡΑ 8Ν ΔΜΑΚΖΛΝ 

 

Θωδηθόο ΡΗΡΙΝΠ Θ Δ Φ ECTS ΡΞΝΠ 

ΛΞ-38 ΝΟΓΑΛΗΘΖ ΘΑΗ 

ΟΑΓΗΝΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ 

ΣΖΚΔΗΑ 

2 2 - 4 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

ΛΞ-37 ΘΙΗΛΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑ 

- ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΖ 

3 2 - 5 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

79 ΘΙΗΛΗΘΖ 

ΦΑΟΚΑΘΝΘΗΛΖΡΗΘΖ 

3 2 - 5 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 
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69 ΚΔΘΝΓΝΗ ΔΙΔΓΣΝ 

ΦΑΟΚΑΘΥΛ Η 

2 2 - 4 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝ 

 

Νζ θμζηδηέξ πνέπεζ κα επζθέλμοκ επίζδξ ηαζ α) ηνία ηαη' επζθμβή ιαεήιαηα ή 

α) έκα ηαη' επζθμβή ιάεδια ηαζ δζπθςιαηζηή ενβαζία πμο ζζμδοκαιεί ιε δφμ 

ηαη' επζθμβή ιαεήιαηα (8 πζζηςηζηέξ ιμκάδεξ ECTS), απυ ηα παναηάης: 

 

Θωδηθόο ΡΗΡΙΝΠ Θ Δ Φ ECTS ΡΞΝΠ 

ΛΞ-46 ΝΟΓΑΛΗΘΖ 

ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ  

2 2 - 4 ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΛΞ-45 ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ 

ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ 

2 2 - 4 ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΛΞ-44 ΣΖΚΔΗΑ ΦΠΗΘΥΛ 

ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ 

2 2 - 4 ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΛΞ-43 ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ 

ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΥΛ ΦΡΥΛ  

2 2 - 4 ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΛΞ-42 ΚΔΘΝΓΝΗ ΔΙΔΓΣΝ 

ΦΑΟΚΑΘΥΛ ΗΗ 

2 2 - 4 ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΛΞ-40  ΘΑΙΙΛΡΗΘΑ 2 2 - 4 ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΛΞ-39 ΠΛΡΑΓΝΡΔΣΛΗΑ 

(ΚΖΠΦΑ) 

2 2 - 4 ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΓΔ2 ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ 

2/2 

   4 ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΓΔ1 ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ 

1/2 

   4 ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

 

Πφκμθμ πζζηςηζηχκ ιμκάδςκ 8μο Δλαιήκμο: 30 ECTS  

 

 

ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΑΠΘΖΠΖ 9Ν ΔΜΑΚΖΛΝ 

 

Θςδζηυξ Ρίηθμξ Καεήιαημξ Θ Δ Φ ΞΑ ECTS 

ΞΑ-1 ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΑΠΘΖΠΖ - - - 30 30 

  

Πφκμθμ πζζηςηζηχκ ιμκάδςκ 9μο Δλαιήκμο: 30 ECTS  

 

 

ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΑΠΘΖΠΖ 10Ν ΔΜΑΚΖΛΝ 

 

Θςδζηυξ Ρίηθμξ Καεήιαημξ Θ Δ Φ ΞΑ ECTS 

ΞΑ-2 ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΑΠΘΖΠΖ - - - 30 30 

  

Πφκμθμ πζζηςηζηχκ ιμκάδςκ 10μο Δλαιήκμο: 30 ECTS  
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Ξαξαηεξήζεηο: Θ = Θεςνία, Δ = Δνβαζηήνζμ, Φ = Φνμκηζζηήνζμ, ΞΑ = 

Ξναηηζηή άζηδζδ, ECTS = Ξζζηςηζηέξ ιμκάδεξ (European Credit Transfer 

System).  

 

ΘΑΘΝΟΗΠΚΝΠ ΞΗΠΡΥΡΗΘΥΛ ΚΝΛΑΓΥΛ ECTS ΠΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 

ΠΞΝΓΥΛ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ 

 

Ρμ πνυβναιια ζπμοδχκ Φανιαηεοηζηήξ εκανιμκίζεδηε, υζμκ αθμνά ηζξ 

πζζηςηζηέξ ιμκάδεξ ECTS, ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο πμονβείμο 

Ξαζδείαξ, Γζα Βίμο Κάεδζδξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ, ηαεχξ ηαζ ηδξ Δονςπασηήξ 

Έκςζδξ.    

Πύζηεκα ECTS: Ρμ ζφζηδια ECTS είκαζ έκα θμζηδημ-ηεκηνζηυ ζφζηδια βζα 

ηδ ζοζζχνεοζδ ηαζ ιεηαθμνά πζζηςηζηχκ ιμκάδςκ, ααζζγυιεκμ ζηδ 

δζαθάκεζα ηςκ ιαεδζζαηχκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ ηςκ δζαδζηαζζχκ ιάεδζδξ. 

Απμζημπεί ζηδ δζεοηυθοκζδ ημο πνμβναιιαηζζιμφ, ηδξ πανάδμζδξ, ηδξ 

αλζμθυβδζδξ, ηδξ ακαβκχνζζδξ ηαζ ηδξ επζηφνςζδξ ηίηθςκ ζπμοδχκ ηαζ 

εκμηήηςκ ιάεδζδξ, ηαεχξ ηαζ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ηςκ θμζηδηχκ. Νζ 

πζζηςηζηέξ ιμκάδεξ ECTS είκαζ ιζα αξηζκεηηθή ηηκή (ιεηαλφ 1 ηαζ 60) πμο 

απμδίδεηαζ ζε ηάεε ιάεδια βζα κα εηθναζεεί μ θόξηνο εξγαζίαο πμο 

πνεζάγμκηαζ μζ θμζηδηέξ βζα κα επζηφπμοκ ηα ακαιεκυιεκα ιαεδζζαηά 

απμηεθέζιαηα. Ρα ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα πενζβνάθμοκ ηζ ακαιέκεηαζ κα 

λένεζ μ δζδαζηυιεκμξ, κα ηαηαθαααίκεζ ηαζ κα είκαζ ζηακυξ κα ηάκεζ ιεηά ηδκ 

επζηοπή μθμηθήνςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ιάεδζδξ. Ποκδέμκηαζ ιε δείηηεξ 

πενζβναθήξ επζπέδςκ ζημ εονςπασηυ ηαζ ζηα εεκζηά πθαίζζα ηίηθςκ 

ζπμοδχκ. Ν θυνημξ ενβαζίαξ δδθχκεζ ημ πνυκμ πμο πνεζάγμκηαζ ηακμκζηά μζ 

θμζηδηέξ βζα κα μθμηθδνχζμοκ υθεξ ηζξ ιαεδζζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ (υπςξ 

είκαζ δ παναημθμφεδζδ παναδυζεςκ, ηα ζειζκάνζα, μζ ενβαζίεξ, δ πναηηζηή 

άζηδζδ, δ ιεθέηδ ηαζ μζ ελεηάζεζξ) πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ 

ακαιεκυιεκςκ ιαεδζζαηχκ απμηεθεζιάηςκ. Νζ πζζηςηζηέξ ιμκάδεξ ECTS 

ακηζηαημπηνίγμοκ ηδκ πμζυηδηα ενβαζίαξ πμο απαζηεί ηάεε ιάεδια ζε ζπέζδ 

ιε ηδ ζοκμθζηή απαζημφιεκδ πμζυηδηα ενβαζίαξ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ εκυξ 

μθυηθδνμο έημοξ ηοπζηήξ ιάεδζδξ πθήνμοξ θμίηδζδξ – αηαδδιασημφ έημοξ - 

(δδθαδή παναημθμφεδζδ παναδυζεςκ, πναηηζηή άζηδζδ, ζειζκάνζα, 

θνμκηζζηήνζα, ενβαζηήνζα, ιεθέηδ ζηδ αζαθζμεήηδ ηαζ ζημ ζπίηζ, ελεηάζεζξ ή 

άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ αλζμθυβδζδξ). Πφιθςκα ιε ημ ζφζηδια ECTS, 60 

πζζηςηζηέξ ιμκάδεξ ECTS ακηζπνμζςπεφμοκ ημ θυνημ ενβαζίαξ εκυξ 

αηαδδιασημφ έημοξ ζπμοδχκ ηαζ 30 πζζηςηζηέξ ιμκάδεξ ECTS 

ακηζπνμζςπεφμοκ ημ θυνημ ενβαζίαξ εκυξ αηαδδιασημφ ελαιήκμο ζπμοδχκ. 

Νζ πζζηςηζηέξ ιμκάδεξ ECTS ηαημπονχκμκηαζ βζα ηάεε ιάεδια, οπμπνεςηζηυ 

ή ηαη‘ επζθμβή. Δπίζδξ πζζηςηζηέξ ιμκάδεξ ECTS ηαημπονχκμκηαζ βζα 

δζπθςιαηζηέξ ενβαζίεξ, πναηηζηή άζηδζδ ηαζ ιεθέηεξ εθυζμκ αοηέξ 

απμηεθμφκ ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ημο Ριήιαημξ. Νζ 

πζζηςηζηέξ ιμκάδεξ ECTS ηαημπονχκμκηαζ υηακ ημ ιάεδια έπεζ μθμηθδνςεεί 

ηαζ υθεξ μζ απαζημφιεκεξ ελεηάζεζξ έπμοκ δμεεί ιε επζηοπία. Πηζξ 

πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ, μ θυνημξ ενβαζίαξ ηοιαίκεηαζ απυ 1.500 έςξ 
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1.800 χνεξ εκυξ αηαδδιασημφ έημοξ, υπμο ιία πζζηςηζηή ιμκάδα ακηζζημζπεί 

ζε 25 έωο 30 ώξεο εξγαζίαο. 

Γζα ηδ θήρδ πηοπίμο Φανιαηεοηζηήξ (Ξ.Γ./110/1993) απαζημφκηαζ ζοκμθζηά 

ηνπιάρηζηνλ 300 πηζηωηηθέο κνλάδεο ECTS. Νζ θμζηδηέξ, εηηυξ απυ ημκ 

εθάπζζημ απαζημφιεκμ ανζειυ ιαεδιάηςκ, πμο ακηζζημζπμφκ ζε 300 

πζζηςηζηέξ ιμκάδεξ ECTS ηαζ πμο είκαζ απαναίηδημξ βζα ηδ θήρδ πηοπίμο, 

ιπμνμφκ εθυζμκ ημ επζεοιμφκ κα επζθέλμοκ ηαζ επζπθέμκ ηαη‘ επζθμβή 

ιαεήιαηα. 

Πφιθςκα ιε ηδ ζπεηζηή θανιαηεοηζηή κμιμεεζία (Νδδβίεξ Δ.Δ. 85/432 & 

85/433 Απυθαζδ πμονβείμο βείαξ Α4/5226/6-11-1987 ηαζ ημ Ξ.Γ. 

212/2003 (ΦΔΘ Α΄ 172)) μζ θμζηδηέξ, ζημ 9μ ηαζ 10μ ελάιδκμ ζπμοδχκ, εα 

ηάκμοκ πξαθηηθή άζθεζε ημοθάπζζημκ 30 χνεξ εαδμιαδζαίςξ ζοκμθζηά βζα 

4 ηνίιδκα (έκα έημξ) ηαηακειδιέκα ςξ ελήξ. 

α) Έλζ (6) ιήκεξ ζε θανιαηείμ ακμζηηυ ζημ ημζκυ. 

α) Ρνεζξ (3) ιήκεξ ζε θανιαηείμ κμζμημιείμο, οπυ ηδκ επμπηεία ηδξ 

θανιαηεοηζηήξ οπδνεζίαξ αοημφ. 

β)  Ρνεζξ (3) ιήκεξ ζε θανιαηείμ ακμζηηυ ζημ ημζκυ ή θανιαηείμ 

κμζμημιείμο, ςξ ακςηένς, ηαη' επζθμβή ημο εκδζαθενμιέκμο. 

Ζ πναηηζηή αοηή άζηδζδ βίκεηαζ ιεηά ηδκ πενάηςζδ πακεπζζηδιζαηχκ 

ζπμοδχκ μηηχ (8) ελαιήκςκ ηαζ απμδεζηκφεηαζ ζφιθςκα ιε ηα άνενα 9 ηαζ 

10 ημο Λ. 206/1947. Δζδζηά πνμηεζιέκμο πενί πζζημπμζδηζημφ πναηηζηήξ 

άζηδζδξ ηςκ θανιαημπμζχκ ζε θανιαηεία κμζμημιείςκ, ημ πζζημπμζδηζηυ 

πμνδβείηαζ απυ ημκ Γζεοεοκηή θανιαημπμζυ ημο Λμζμημιείμο ηαζ εεςνείηαζ 

ημ βκήζζμ ηδξ οπμβναθήξ ημο απυ ημκ Γζμζηδηζηυ Γζεοεοκηή ημο 

Λμζμημιείμο ηαζ δεκ απαζηείηαζ έκμνηδ αεααίςζδ. 
 

 

Έληαμε καζεκάηωλ πνπ δηδάζθνληαη από κέιε ΓΔΞ άιιωλ ηκεκάηωλ 

Ζ Γεκζηή Ποκέθεοζδ (Γ.Π. 135/16-9-92) ηαευνζζε ημοξ Ρμιείξ ημο Φανιαηεο-

ηζημφ Ριήιαημξ πμο εα έπμοκ ανιμδζυηδηα βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ ιαεδιάηςκ 

πμο ακήημοκ ζημ βκςζηζηυ πεδίμ ημιέςκ άθθςκ ηιδιάηςκ ςξ ελήξ: 

  

Κάζεκα  Ρνκέαο 

Γεκζηά Καεδιαηζηά Φανιαηεοηζηήξ Ρεπκμθμβίαξ 

Γεκζηή Φοζζηή Φανιαηεοηζηήξ Ρεπκμθμβίαξ 

Γεκζηή ηαζ Ακυνβακδ Σδιεία Φανιαηεοηζηήξ Σδιείαξ 

Ακαθοηζηή Σδιεία Φανιαηεοηζηή Ακάθοζδ                  

Ανπέξ θεζημονβίαξ ηαζ  

Δθανιμβέξ Ζ/ - Internet Φανιαηεοηζηήξ Ρεπκμθμβίαξ 

Βμηακζηή Φανιαημβκςζίαξ-Φανιαημθμβίαξ 

Γεκζηή Ννβακζηή Σδιεία Φανιαηεοηζηήξ Σδιείαξ 

Κζηνμαζμθμβία – Ημθμβία Φανιαημβκςζίαξ-Φανιαημθμβίαξ 
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Βζμπδιεία Η Φανιαημβκςζίαξ-Φανιαημθμβίαξ 

Δζδζηή Ννβακζηή Σδιεία Φανιαηεοηζηήξ Σδιείαξ 

Φοζζημπδιεία Φανιαηεοηζηήξ Ρεπκμθμβίαξ 

Ακαημιία Φανιαημβκςζίαξ-Φανιαημθμβίαξ 

Βζμπδιεία ΗΗ Φανιαημβκςζίαξ-Φανιαημθμβίαξ 

Φοζζμθμβία ζ Φανιαημβκςζίαξ-Φανιαημθμβίαξ 

Φοζζμθμβία ΗΗ/Ξαεμθοζζμθμβία  

ημο Ακενχπμο Φανιαημβκςζίαξ-Φανιαημθμβίαξ  

Ακμζμαζμθμβία/Ακμζμπδιεία Φανιαημβκςζίαξ-Φανιαημθμβίαξ 

Δκγοιμθμβία Φανιαημβκςζίαξ-Φανιαημθμβίαξ 

βζεζκή/Δπζδδιζμθμβία Φανιαημβκςζίαξ-Φανιαημθμβίαξ 

Δπείβμοζα Θεναπεοηζηή Φανιαημβκςζίαξ-Φανιαημθμβίαξ 

Θθζκζηή Σδιεία Φανιαημβκςζίαξ-Φανιαημθμβίαξ 

 

 

 



   

 

30 

 

ΚΚΑΑΘΘΖΖΚΚΑΑΡΡΑΑ::  ΓΓΗΗΓΓΑΑΠΠΘΘΝΝΛΛΡΡΔΔΠΠ  ΘΘΑΑΗΗ  ΞΞΔΔΟΟΗΗΔΔΣΣΝΝΚΚΔΔΛΛΝΝ  

 

1ν ΔΜΑΚΖΛΝ 
 

ΓΔΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΛΝΟΓΑΛΖ ΣΖΚΔΗΑ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: ΛΞ-01 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 1μ 

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

Σ πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

 Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 7 

Θεωξία (χνεξ): 3 

Φξνληηζηήξην (χνεξ): - 

Δξγαζηήξην (χνεξ): 2 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Ξενζηθήξ Αηνίαμξ, ακαπθδνςηήξ ηαεδβδηήξ 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

1) Ξενζηθήξ Αηνίαμξ, ακαπθδνςηήξ ηαεδβδηήξ 

2) Ακηχκζμξ Σαηγδδδιδηνίμο, επίημονμξ ηαεδβδηήξ 

3) Θ. Ιαγανίδδξ, θέηημναξ 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη:  

Ζ ηαηακυδζδ ηςκ ααζζηχκ εκκμζχκ ηδξ Σδιείαξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα: 

Θαηακυδζδ ηςκ ηνεπμοζχκ επζζηδιμκζηχκ ακηζθήρεςκ βζα ηδ δμιή ημο 

αηυιμο ηαζ ηζξ επζδνάζεζξ ηδξ ζημ ζπδιαηζζιυ ημο πδιζημφ δεζιμφ.  

Δπέηηαζδ ηδξ βκχζδξ πενί ηδξ ηαακηζηήξ δμιήξ ημο αηυιμο ζηδ δμιή 

ηαηανπήκ ιζηνχκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιεζαίμο ιεβέεμοξ ιμνίςκ ηαεχξ ηαζ ηςκ 

αθθδθεπζδνάζεχκ ημοξ ιε άθθα ακηίζημζπα ιυνζα.  

Δθανιμβή ααζζηχκ βκχζεςκ ηαζ ανπχκ πμο δζέπμοκ ηδ εενιμδοκαιζηή, ηδκ 

ηζκδηζηή ηαζ ηδκ θαζιαημζημπία ιε ηδκ δζεοηνίκζζδ ηδξ δμιήξ ηαζ ηδξ 

δναζηζηυηδηαξ πδιζηχκ εκχζεςκ.  

Θαηακυδζδ ηδξ πενζμδζηυηδηαξ ηςκ πδιζηχκ ζδζμηήηςκ ηςκ ζημζπείςκ ηαεχξ 

ηαζ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ ζηδ πδιζηή ζοιπενζθμνά εκχζεςκ ηςκ 

ζημζπείςκ ημο πίκαηα πενζμδζηυηδηαξ. 

 

Γεμηόηεηεο:  
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Ζ επζηοπήξ πνμζέββζζδ ηδξ δμιήξ ηαζ δ πνυαθερδ ηδξ δναζηζηυηδηαξ ιμνίςκ 

ιζηνμφ ηαζ ιεζαίμο ιεβέεμοξ.  

Ζ επζηοπήξ πνυαθερδ ηδξ δζαηφιακζδξ απθχκ θοζζηχκ ηαζ πδιζηχκ 

ζδζμηήηςκ μνζζιέκςκ απθχκ ηαηδβμνζχκ εκχζεςκ.  

Ζ μνβάκςζδ, εηηέθεζδ ηαζ απμηίιδζδ ηςκ δεδμιέκςκ απθχκ πεζναιαηζηχκ 

δζαδζηαζζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ααζζηέξ ανπέξ ηδξ πδιείαξ ηςκ δζαθοιάηςκ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Γζδαζηαθία απυ ηαεέδναξ, θνμκηζζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ζημ αιθζεέαηνμ ηαζ 

πεζναιαηζηέξ αζηήζεζξ ζημ ενβαζηήνζμ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

Ρμ αημιζηυ πνυηοπμ 

Ρα ανπζηά ιμκηέθα βζα ημ άημιμ – δ ηαακηζηή πενζβναθή ημο αηυιμο – δ 

ζφβπνμκεξ ακηζθήρεζξ βζα ημ άημιμ. Αημιζηέξ ηοιαηζηέξ ζοκανηήζεζξ βζα ημ 

άημιμ ημο οδνμβυκμο Απθέξ εθανιμβέξ ηδξ αημιζηήξ εεςνίαξ 

Ξενζμδζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ αηυιςκ 

Ν Πφβπνμκμξ πενζμδζηυξ πίκαηαξ. Ξενζμδζηέξ αημιζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ 

ζημζπείςκ. αημιζηή αηηίκα - εκένβεζα ζμκζζιμφ – δθεηηνμκζμζοββέκεζα – 

δθεηηνανκδηζηυηδηα. Ζ ηαηακυδζδ ηςκ πενζμδζηχκ ζδζμηήηςκ ιε αάζδ ηδκ 

αημιζηή εεςνία. Ξνμζδζμνζζιυξ ηδξ δθεηηνμκζαηήξ δζαιυνθςζδξ εκυξ 

αηυιμο. Ζ εοζηάεεζα ηςκ δθεηηνμκζαηχκ δζαιμνθχζεςκ 

Ξενζβναθή ημο πδιζημφ δεζιμφ 

Ξενζβναθή ημο ζπδιαηζζιμφ απθχκ ιμνίςκ. Ζ εεχνδζδ ημο δεζιμφ ζεέκμοξ 

- Ξενζβναθή ημο δεζιμφ ιε ιμνζαηά ηνμπζαηά Νζ μιμζμπμθζημί δεζιμί. 

Ξενζβναθή πμθοαημιζηχκ ιμνίςκ – οανζδζζιυξ - δ εεςνία ηςκ απχζεςκ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ ζεέκμοξ. Κυνζα ιε π- δεζιμφξ - ανςιαηζηά ζοζηήιαηα. 

Δκένβεζα ηαζ πυθςζδ ημο μιμζμπμθζημφ δεζιμφ. Γμιή ηαζ αθθδθεπζδνάζεζξ 

ιαηνμιμνίςκ. Ημκηζηυξ δεζιυξ - Γεζιυξ οδνμβυκμο - Άθθεξ δθεηηνμζηαηζηέξ 

αθθδθεπζδνάζεζξ 

Νζ εκχζεζξ ηςκ ιεηάθθςκ 

Γεκζηέξ έκκμζεξ. Θαηάηαλδ ηςκ εκχζεςκ ζοκανιμβήξ. Θεςνίεξ δεζιμφ ζηα 

ζφιπθμηα. Νπηζηέξ ηαζ ιαβκδηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ζοιπθυηςκ εκχζεςκ. Ζ 

ζζμιένεζα ζηζξ εκχζεζξ ζοκανιμβήξ 

Πημζπεία ιμνζαηήξ θαζιαημζημπίαξ 

Γεκζηά ζημζπεία ανπχκ θαζιαημζημπίαξ. Ζθεηηνμκζαηή Φαζιαημζημπία - 

Γμκδηζηή Φαζιαημζημπία. Ανπή ηαζ εθανιμβέξ ημοξ ζηδκ ηαοημπμίδζδ 

πδιζηχκ εκχζεςκ. 

Ξενζβναθή ηδξ αένζαξ ηαηάζηαζδξ 

Νζ κυιμζ ηςκ αενίςκ. Θζκδηζηή εεςνία ηςκ αενίςκ. Νζ ακηζδνάζεζξ ζηδκ αένζα 

θάζδ 

Πημζπεία πδιζηήξ εενιμδοκαιζηήξ 

Γεκζηά ζημζπεία. Δζςηενζηή εκένβεζα ηαζ εκεαθπία. Δκηνμπία. Δθεφεενδ 

Δκένβεζα 

Σδιζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ζημζπείςκ ηαηά μιάδεξ 

Ρα ζημζπεία ημο ημιέα s - Ρα ζημζπεία ημο ημιέα p - Ρα ζημζπεία ημο ημιέα d 
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Ρμ ιάεδια ζοκμδεφεηαζ απυ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ζηζξ μπμίεξ 

πναβιαηεφμκηαζ ζημζπεία ζπεηζηά ιε: 

Θακυκεξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ ηδκ αζθαθή πανμοζία ζημ ενβαζηήνζμ. Αζθαθή 

πνήζδ ααζζηχκ μνβάκςκ ηαζ ζηεοχκ ζε πδιζηυ ενβαζηήνζμ. 

Θαηδβμνίεξ πδιζηχκ ακηζδνάζεςκ – ηαοημπμίδζδ πνμσυκηςκ ακηίδναζδξ – 

δζάηνζζδ ιείβιαημξ απυ πδιζηή μοζία. 

Σδιζηή ζζμννμπία ακηζδνάζεςκ ζε δζάθοια. Νιμβεκείξ ηαζ εηενμβεκείξ 

ακηζδνάζεζξ, επίδναζδ παναβυκηςκ ζηδ εέζδ ζζμννμπίαξ ακηίδναζδξ. 

Ηζμννμπία αζεεκχκ δθεηηνμθοηχκ, πνμζδζμνζζιυξ ημο pΘ δζαθφιαημξ 

αζεεκμφξ μλέμξ. Ζθεηηνμθοηζημί δείηηεξ ηαζ πνήζδ ημοξ βζα ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ημο pH οδαηζηχκ δζαθοιάηςκ. 

Ξαναζηεοή ηαζ πνμζδζμνζζιυξ ημο pH νοειζζηζηχκ δζαθοιάηςκ. 

Πημζπεία μλείδςζδξ ηαζ ακαβςβήξ. Νλεζδςηζηή ηαζ ακαβςβζηή ζοιπενζθμνά 

μνζζιέκςκ ζημζπείςκ ηαζ εκχζεςκ. Γαθαακζηά ζημζπεία. 

Ανπέξ θαζιαημζημπίαξ. Πημζπεία θαζιαημζημπίαξ μναημφ. Σνήζδ 

θαζιαημζημπίαξ μναημφ βζα ηδκ ηαοημπμίδζδ ηαζ ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ 

πδιζηχκ εκχζεςκ. 

Ανπέξ μβημιεηνζηήξ ακάθοζδξ. Ρεπκζηή ηαζ εθανιμβέξ μλοιεηνίαξ ηαζ 

αθηαθζιεηνίαξ. Ποιπθμημιεηνία – πνμζδζμνζζιυξ ζζδήνμο ηαζ αζαεζηίμο ζε 

οδαηζηά δείβιαηα. 

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

Πημζπεία Γεκζηήξ Σδιείαξ. Θεςνία ηαζ Ξεζνάιαηα. Ξ. Αηνίαμξ, Α. 

Σαηγδδδιδηνίμο. Δηδυζεζξ ΕΖΡΖ, Θεζζαθμκίηδ, 2012, 1δ έηδμζδ, ISBN 978-

960-456-333-3, Θςδζηυξ ζημ ζφζηδια «Δφδμλμξ» 22766674 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Θαηακυδζδ εκυξ ιεβάθμο εφνμοξ ααζζηχκ ανπχκ πμο δζέπμοκ ηα πδιζηά 

θαζκυιεκα. Θειεθίςζδ ηςκ ααζζηχκ αοηχκ βκχζεςκ ιέζς ηδξ εθανιμβήξ 

ημοξ ζε ζοβηεηνζιέκα απθά έςξ ιεηνίςξ ζφκεεηα πνμαθήιαηα ιε ζηυπμ ηδκ 

δζαιυνθςζδ ημο οπμαάενμο βζα εθανιμβή ημο υβημο ηςκ βκχζεςκ αοηχκ 

ζε πζμ ζφκεεηα πνμαθήιαηα πμο εα ακηζιεηςπζζημφκ ζε πζμ πνμπςνδιέκα 

ιαεήιαηα ζε επυιεκα ελάιδκα ζπμοδχκ.  

Πφκδεζδ ηςκ ακηζηεζιεκζηχκ εεςνδηζηχκ βκχζεςκ ιε ηδκ απμηίιδζδ ηαζ 

αλζμθυβδζδ πεζναιαηζηχκ δεδμιέκςκ πμο πνμηφπημοκ απυ απθέξ έςξ 

ιέηνζαξ δοζημθίαξ ηαζ πμθοπθμηυηδηαξ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ.  

Πηυπμξ δ εειεθίςζδ πναηηζηχκ βκχζεςκ ηαζ δ αθμιμίςζδ ηακυκςκ ηαζ 

κυιςκ έηζζ χζηε κα είκαζ εοημθυηενδ δ πνμζανιμβή ηαζ δ επανηήξ εηηέθεζδ 

πζμ ζφκεεηςκ πεζναιαηζηχκ δζαδζηαζζχκ ζε πζμ ελεζδζηεοιέκεξ ενβαζηδνζαηέξ 

ζε ιεηαβεκέζηενα ελάιδκα ζπμοδχκ. 

Γζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ αοηχκ δζαηίεεηκαζ μνζζιέκεξ χνεξ δζδαζηαθίαξ 

πμο αθζενχκμκηαζ ζηδ ζογήηδζδ ενςηδιάηςκ ηςκ θμζηδηχκ ηαζ μζ μπμίεξ δεκ 

απμηεθμφκ ιένμξ ηδξ απυ ηαεέδναξ δζδαζηαθίαξ μφηε πναβιαημπμζμφκηαζ 

αάζεζ πνμβνάιιαημξ ημο δζδάζημκηα έηζζ χζηε κμμφκηαζ ςξ χνεξ 

θνμκηζζηδνζαηέξ. 
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Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

πάνπεζ αλζμθυβδζδ ηυζμ ζημ εεςνδηζηυ υζμ ηαζ ζημ ενβαζηδνζαηυ ιένμξ 

ημο ιαεήιαημξ. Ζ αλζμθυβδζδ ζημ ενβαζηήνζμ πναβιαημπμζείηαζ ζε 

ηαεδιενζκή αάζδ εκηυξ ηδξ αίεμοζαξ ημο ενβαζηδνίμο ιε αάζδ ηδκ 

ενβαζηδνζαηή ζοιπενζθμνά ηαεχξ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ενβαζζχκ ηαζ ηδκ 

απμηίιδζδ απυ ιένμοξ ηςκ θμζηδηχκ ηςκ πεζναιαηζηχκ ημοξ δεδμιέκςκ. Ζ 

αλζμθυβδζδ αοηή ηαεμνίγεζ ημ 50% ημο ενβαζηδνζαημφ ημοξ ααειμφ εκχ ημ 

οπυθμζπμ 50% πνμηφπηεζ απυ ηαεανά πεζναιαηζηή δζαδζηαζία πμο 

πναβιαημπμζείηαζ ζε αημιζηή αάζδ ηαζ ζε πνμζςπζηυ δείβια πμο θαιαάκεζ μ 

ηάεε αζημφιεκμξ ιεηά ημ πέναξ ηςκ πεζναιαηζηχκ αζηήζεςκ. Ρμ ζφκμθμ ημο 

ενβαζηδνζαημφ ααειμφ οπμθμβίγεηαζ ςξ 30% ημο ζοκμθζημφ ααειμφ ημο 

ιαεήιαημξ. 

Ζ αλζμθυβδζδ ζημ εεςνδηζηυ ιένμξ ημο ιαεήιαημξ πνμηφπηεζ απυ ελεηάζεζξ 

πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζημ αιθζεέαηνμ ζε διένα ηαζ χνα πμο ηαεμνίγεηαζ 

απυ ημ Ριήια. Νζ ενςηήζεζξ είκαζ ζζυηζιεξ ηαζ ιένμξ ημοξ. Ζ βναπηή ελέηαζδ 

ζοκίζηαηαζ εκ ιένεζ απυ ενςηήζεζξ πμθθαπθχκ επζθμβχκ ηαζ εκ ιένεζ απυ 

ενςηήιαηα ακάπηολδξ. Ρα ενςηήιαηα είκαζ επζθεβιέκα έηζζ χζηε κα 

ηαθφπημοκ ημ ζφκμθμ ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Νζ δζαθέλεζξ πναβιαημπμζμφκηαζ ιε ηδ πνήζδ Ζ/ ηαζ ηδκ πανμοζίαζδ ιέζς 

αοημφ πνμηαεμνζζιέκςκ δζαθακεζχκ Powerpoint ή ιε ηδ πνήζδ πμθοιέζςκ 

εζδζηά ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακαθμνάξ ζε ιδπακζζιμφξ ή θαζκυιεκα πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ εενιμδοκαιζηή ηαζ ηδκ θαζιαημζημπία. Ρμ πενζεπυιεκμ 

ηςκ δζαθακεζχκ αοηχκ ιε ηδ ιμνθή ηαηάθθδθμο ανπείμο (PDF) είκαζ 

ακδνηδιέκμ ζε ζζημζεθίδα ημο δζηηοαημφ ηυπμο ημο Α.Ξ.Θ. πμο δζαπεζνίγεηαζ 

μ εη ηςκ δζδαζηυκηςκ η. Αηνίαμξ. 

Νζ ακαημζκχζεζξ ζπεηζηά ιε ηζξ δζαθέλεζξ, ηα ενβαζηήνζα, ηαεχξ ηαζ ηδκ 

αλζμθυβδζδ ζημ ενβαζηήνζμ ή ζοκμθζηά ηςκ θμζηδηχκ ακανηχκηαζ ζημοξ 

πίκαηεξ ακαημζκχζεςκ ηςκ ηιδιάηςκ Σδιείαξ ηαζ Φανιαηεοηζηήξ. 

 

Γηδαζθαιία (Γζαθέλεζξ/Δνβαζηήνζα/Φνμκηζζηήνζα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ. 

α) Γηαιέμεηο. Νζ δζαθέλεζξ θαιαάκμοκ πχνα δφμ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα ζημ 

Αιθζεέαηνμ ημο Λέμο Σδιείμο ηαζ είκαζ δ ιία δίςνδ ηαζ άθθδ ιίαξ χναξ. Πηδ 

ζοκέπεζα ζηδ ζηήθδ «Γζάθελδ» ζδιεζχκεηαζ μ αφλςκ ανζειυξ ηδξ χναξ 

δζδαζηαθίαξ χζηε κα είκαζ ζαθέζηενμ ημ υθμ πνυβναιια. Έηζζ, δ έκδεζλδ 10-

11 ζδιαίκεζ δίςνδ δζδαζηαθία. Πδιεζχκεηαζ υηζ δ δζδαζηαθία είκαζ ζοκεπήξ, 

δδθαδή δεκ πναβιαημπμζείηαζ εκδζάιεζμ δζάθεζιια. 
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ(ηεο) 

1-2 Ηζημνζηή ακαδνμιή ζηδκ ηαηάζηαζδ 

ηςκ Φοζζηχκ επζζηδιχκ ηαηά ηα ηέθδ 

ημο 19μο αζχκα ηαζ δ απανπή ηδξ 

«ηαακηζηήξ επακάζηαζδξ». Ρνέπμοζα 

ηαακηζηή εεχνδζδ ημο αηυιμο. 

Ξ. Αηνίαμξ 

3 Ξενζβναθή ηδξ δθεηηνμκζαηήξ 

δζαιυνθςζδξ ημο αηυιμο ημο 

οδνμβυκμο ηαζ ηςκ αανφηενςκ 

ζημζπείςκ. 

Ξ. Αηνίαμξ 

4-5 Ξνχζιμζ ηαζ ζφβπνμκμζ πίκαηεξ 

πενζμδζηυηδηαξ ηςκ ζημζπείςκ. 

Σαναηηδνζζηζηέξ πενζμδζηέξ ζδζυηδηεξ 

ηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ. 

Ξ. Αηνίαμξ 

6 Ποζπέηζζδ ηδξ δθεηηνμκζαηήξ δμιήξ 

ημο αηυιμο ιε ηδκ πενζμδζηυηδηα ηςκ 

ζδζμηήηςκ ημο. 

Ξ. Αηνίαμξ 

7-8 Ππδιαηζζιυξ ζμκηζημφ δεζιμφ. 

Ππδιαηζζιυξ μιμζμπμθζημφ δεζιμφ 

ιεηαλφ δφμ αηυιςκ. Δπέηηαζδ ηδξ 

εεςνίαξ ηςκ ηνμπζαηχκ ζημ δζαημιζηυ 

ιυνζμ. 

Α. Σαηγδδδιδηνίμο 

9 Αηνζαήξ δθεηηνμκζαηή δζαιυνθςζδ 

δζαημιζημφ ιμνίμο. Δίδδ ιμνζαηχκ 

ηνμπζαηχκ. 

Α. Σαηγδδδιδηνίμο 

10-11 Ν πδιζηυξ δεζιυξ ζε ιζηνμφ ιεβέεμοξ 

ιυνζα. Ν οανζδζζιυξ ηςκ αηυιςκ ηαζ δ 

ζοκεπαβυιεκδ βεςιεηνία ημοξ. 

Α. Σαηγδδδιδηνίμο 

12 Ξενζβναθή ιμνίςκ ιε π- δεζιμφξ. Α. Σαηγδδδιδηνίμο 

13-14 Θεςνία απχζεςκ γεοβχκ δθεηηνμκίςκ 

ζεέκμοξ. Δνιδκεία ηαζ πνυαθερδ ηδξ 

δμιήξ ιμνίςκ ιζηνμφ ιεβέεμοξ. 

Α. Σαηγδδδιδηνίμο 

15 Ζθεηηνμζηαηζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ 

ιεηαλφ ιμνίςκ. 

Α. Σαηγδδδιδηνίμο 

16-17 Κυνζα ιε πμθθαπθμφξ δεζιμφξ ιεηαλφ 

ηςκ αηυιςκ ημοξ. Φαζκυιεκμ ημο 

ζοκημκζζιμφ ηαζ δ επίδναζή ημο ζηδ 

δμιή ηςκ εκχζεςκ. 

Α. Σαηγδδδιδηνίμο 

18 Γζεοηνζκήζεζξ ηαζ απακηήζεζξ ζε 

ενςηήιαηα θμζηδηχκ 

Α. Σαηγδδδιδηνίμο 

19-20 Ν πδιζηυξ δεζιυξ ζηζξ εκχζεζξ ηςκ 

ιεηάθθςκ. Νπηζηέξ ηαζ ιαβκδηζηέξ 

ζδζυηδηεξ ηςκ εκχζεςκ αοηχκ. 

Ξνμζδζμνζζιυξ ημο οανζδζζιμφ ημο 

ηεκηνζημφ ιεηάθθμο. 

Α. Σαηγδδδιδηνίμο 
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21 Ζ ζζμιένεζα ζηζξ εκχζεζξ ηςκ 

ιεηάθθςκ.  

Α. Σαηγδδδιδηνίμο 

22-23 Ρμ δθεηηνμιαβκδηζηυ θάζια ηςκ 

αηηζκμαμθζχκ. Αθθδθεπίδναζδ 

αηηζκμαμθίαξ ηαζ φθδξ. Βαζζηέξ ανπέξ 

θαζιαημζημπίαξ οπενφενμο ηαζ 

μναημφ. 

Ξ. Αηνίαμξ 

24 Σνήζδ θαζιαημζημπζηχκ δεδμιέκςκ 

βζα ηδκ ηαοημπμίδζδ εκχζεςκ ή ηδ 

δζεοηνίκζζδ ιδπακζζιχκ ακηζδνάζεςκ. 

Ξ. Αηνίαμξ 

25-26 Θζκδηζηή εεςνία ηςκ αενίςκ. Βαζζηέξ 

ανπέξ εενιμδοκαιζηήξ. 

Θενιμδοκαιζηά αλζχιαηα ηαζ κυιμζ. 

Ξ. Αηνίαμξ 

27 Θενιμπδιεία ηαζ εθανιμβέξ ηδξ. Ξ. Αηνίαμξ 

27-29 Γζεοηνζκήζεζξ ηαζ απακηήζεζξ ζε 

ενςηήιαηα θμζηδηχκ 

Ξ. Αηνίαμξ 

30 Ηζμννμπία ηςκ πδιζηχκ ακηζδνάζεςκ. Ξ. Αηνίαμξ 

31-32 Ρμ pH οδαηζηχκ δζαθοιάηςκ ηαζ δ 

ελάνηδζδ ακηζδνάζεςκ απυ αοηυ. 

Ξ. Αηνίαμξ 

33 Δθανιμβή ηδξ εενιμδοκαιζηήξ ζημκ 

πνμζδζμνζζιυ ηδξ πδιζηήξ ζζμννμπίαξ. 

Ξ. Αηνίαμξ 

34-35 Γμιή ημο πενζμδζημφ πίκαηα ηαζ εέζδ 

ηςκ ζημζπείςκ ζ‘ αοηυκ. Νιαδμπμίδζδ 

ηςκ ζημζπείςκ ηαζ ακάθοζδ ηςκ ηφνζςκ 

θοζζηχκ ηαζ πδιζηχκ ζδζμηήηςκ ημοξ 

ακά μιάδεξ. Δλέηαζδ ηςκ ζημζπείςκ 

ημο ημιέα S. 

Ξ. Αηνίαμξ 

36 Γζαηφιακζδ ηςκ θοζζηχκ ηαζ πδιζηχκ 

ζδζμηήηςκ ηςκ ζημζπείςκ ημο ημιέα P 

ημο πίκαηα πενζμδζηυηδηαξ. 

Ξ. Αηνίαμξ 

37-38 Γζεοηνζκήζεζξ ηαζ απακηήζεζξ ζε 

ενςηήιαηα θμζηδηχκ 

Α. Σαηγδδδιδηνίμο 

39 Γζεοηνζκήζεζξ ηαζ απακηήζεζξ ζε 

ενςηήιαηα θμζηδηχκ 

Ξ. Αηνίαμξ 
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Β) Δξγαζηήξηα 

 

Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ 

(ηεο) 

1 Θακυκεξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ αζθαθείαξ ζημ 

πδιζηυ ενβαζηήνζμ. Σνήζδ ηςκ ααζζηχκ 

ενβαζηδνζαηχκ ζηεοχκ 

Θ. Ιαγανίδδξ 

2 Θαηδβμνίεξ πδιζηχκ ακηζδνάζεςκ. 

Απμηίιδζδ απμηεθεζιάηςκ. Γζαδζηαζίεξ 

ηαοημπμίδζδξ ηςκ πνμσυκηςκ ακηίδναζδξ 

Θ. Ιαγανίδδξ 

3 Ζ πδιζηή ζζμννμπία ζε δζάθοια. Νιμβεκήξ 

ηαζ εηενμβεκήξ ζζμννμπία. 

Θ. Ιαγανίδδξ 

4 Ζ ζζμννμπία ζηδ δζάζηαζδ ηςκ αζεεκχκ 

δθεηηνμθοηχκ. Κέηνδζδ ημο pH οδαηζηχκ 

δζαθοιάηςκ 

Θ. Ιαγανίδδξ 

5 Ξαναζηεοή ηαζ ιεθέηδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ 

νοειζζηζηχκ δζαθοιάηςκ 

Θ. Ιαγανίδδξ 

6 Νλείδςζδ ηαζ ακαβςβή. Γδιζμονβία 

ζεζνάξ δθεηηνμεεηζηυηδηαξ ιεηάθθςκ. 

Κεθέηδ ηδξ μλεζδςηζηήξ δνάζδξ ημο 

οπενιαββακζημφ ηαθίμο. 

Θ. Ιαγανίδδξ 

7 Ανπέξ μβημιεηνζηήξ ακάθοζδξ. Νλοιεηνία 

ηαζ αθηαθζιεηνία. 

Θ. Ιαγανίδδξ 

8 Ποιπθμημιεηνία ηαζ εθανιμβέξ ηδξ. Θ. Ιαγανίδδξ 
 

Γ) Φξνληηζηήξηα. Γεκ πνμαθέπμκηαζ απυ ημ πνυβναιια  

 

 

ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: ΛΞ-02 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 1μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

Σ πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

 Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 6.5 

Θεωξία (ώξεο): 3 

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 3 
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Ππληνληζηήο καζήκαηνο: 

Γεχνβζμξ Εαπανζάδδξ, Θαεδβδηήξ  

 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

1) Γεχνβζμξ Εαπανζάδδξ, Θαεδβδηήξ  

Γναθείμ 600, 6μξ υνμθμξ κέμ ηηζνίμο Ριήιαημξ Σδιείαξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε email (zacharia@chem.auth.gr) 

2) Ανζζηείδδξ Ακεειίδδξ, Ακαπθδνςηήξ Θαεδβδηήξ  

Γναθείμ 600, 6μξ υνμθμξ κέμ ηηζνίμο Ριήιαημξ Σδιείαξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε email (anthemid@chem.auth.gr) 

3) Πηέθθα Γδνμφζδ, Ακαπθδνχηνζα Θαεδβήηνζα  

Γναθείμ , 5μξ υνμθμξ κέμ ηηζνίμο Ριήιαημξ Σδιείαξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε email (girousi@chem.auth.gr) 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη:  

Ζ ηαηακυδζδ, απυ ηδ ιενζά ηςκ θμζηδηχκ, ηςκ ααζζηχκ ανπχκ ηδξ 

Ακαθοηζηήξ Σδιείαξ ηαζ ηςκ δζαεέζζιχκ ιεευδςκ πδιζηήξ ακάθοζδξ μζ μπμίεξ 

ανίζημοκ εθανιμβή ζηδ θανιαηεοηζηή ακάθοζδ. Θαηακυδζδ ααζζηχκ 

εκκμζχκ υπςξ δεζβιαημθδρία, δείβια ακαθοηζηή δζαδζηαζία ακαθφηδξ, 

υνβακα ακάθοζδξ, απμηεθεζια ηαζ ηνυπμζ έηθναζδξ ηδξ αηνίαεζαξ ημο.  

 

Γεμηόηεηεο: Δλμζηείςζδ ιε ααζζηέξ έκκμζεξ Ακαθοηζηήξ Σδιείαξ ηαζ 

εηιάεδζδ ιεευδςκ οβνμπδιζηήξ ακάθοζδξ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

Γζαθφιαηα – Σδιζηή Ηζμννμπία 

-Γζαθφιαηα ηαζ δζαθοηυηδηα μοζζχκ.   

-Ηζμννμπίεξ αζεεκχκ μλέςκ ηαζ αάζεςκ 

-δνυθοζδ αθάηςκ, νοειζζηζηά δζαθφιαηα 

-Δηενμβεκήξ πδιζηή ζζμννμπία, Γζκυιεκμ δζαθοηυηδηαξ 

 

Δζζαβςβή ζηδκ Ξμζμηζηή Σδιζηή Ακάθοζδ  

Ραλζκυιδζδ ιεευδςκ πδιζηήξ ακάθοζδξ. Βζαθζμβναθία Ακαθοηζηήξ Σδιείαξ. 

Κμκάδεξ ηαζ ηνυπμζ έηθναζδξ ζοβηέκηνςζδξ δζαθοιάηςκ. 

Βαζζηέξ ζηαηζζηζηέξ πανάιεηνμζ πενζβναθήξ απμηεθεζιάηςκ. 

Δηηζιδηζηή ζηαηζζηζηή ζηα απμηεθέζιαηα. 

Ακηζδναζηήνζα ηαζ οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ πδιζηή ακάθοζδ. 

Γεζβιαημθδρία. Φοζζηέξ ηαζ πδιζηέξ δζενβαζίεξ ιέηνδζδξ υβημο ιάγαξ. 
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Βαζζηέξ ανπέξ οβνήξ πέρδξ, ζφκηδλδξ ηαζ λδνήξ ηεθνμπμίδζδξ δεζβιάηςκ 

βζα πδιζηή ακάθοζδ. 

 

Κέεμδμζ Ξμζμηζηήξ Σδιζηήξ Ακάθοζδξ  

Ανπέξ ηζηθμιεηνζηήξ ακάθοζδξ 

Ρζηθμιεηνήζεζξ μλέςκ ηαζ αάζεςκ 

Γζάθμνεξ εθανιμβέξ ηςκ μλεμααζζηχκ ηζηθμιεηνήζεςκ ζηδ θανιαηεοηζηή 

ακάθοζδ. 

Ρζηθμιεηνήζεζξ ηαηααφεζζδξ ηαζ ζοιπθμημιεηνίαξ ηαζ εθανιμβέξ. 

Δθανιμβέξ μλεζδμακαβςβζηχκ ηαζ πμηεκζζμιεηνζηχκ ηζηθμιεηνήζεςκ. 

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

1.Δζζαβςβή ζηδκ Ξμζμηζηή Σδιζηή Ακάθοζδ ηςκ Α. Βμοθβανυπμοθμο, Γ. 

Εαπανζάδδ ηαζ Η. Πηνάηδ, ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΕΖΡΖ, ISBN 960-431-516-1 

2.Δνβαζηδνζαηέξ Κέεμδμζ Ξμζμηζηήξ ηςκ  Η. Πηνάηδ, Γ. Εαπανζάδδ ηαζ Α. 

Βμοθβανυπμοθμο ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΕΖΡΖ, ISBN 960-431-586-2 

3.Analytical Chemistry, Gary Christian, 2003, 6th edition, John Wiley, USA. 

4.Quantitative Analytical Chemistry, Daniel Harris, 5th Edition, W. Freeman, 

USA 

5.Fundamentals of Analytical Chemistry, D.Skoog, D. West, F. Hollas, S. 

Crouch, Ed. Brooks Cole, USA    

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ εηηέθεζδ πεζναιαηζηχκ αζηήζεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Γναπηέξ πνυμδμζ εκδζάιεζδξ αλζμθυβδζδξ (Α) ή βναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ 

ημο ελαιήκμο (Β). 

Ζ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ααζίγεηαζ ζε 5 εέιαηα ηα μπμία απμηεθμφκηαζ απυ 

2 οπμεέιαηα υπμο μζ θμζηδηέξ ηαθμφκηαζ κα ακαθφζμοκ. θα ηα εέιαηα είκαζ 

ζζμδφκαια ηαζ ημ ηάεε οπμεέια θαιαάκεζ 1,0 ιμκάδεξ. Πε πενίπηςζδ πμο 

έκα εέια δεκ απακηδεεί απυ ηακέκα θμζηδηή, ηυηε ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια 

απμζφνεηαζ ηαζ μ ηεθζηυξ ααειυξ ααζίγεηαζ ζηζξ οπυθμζπεξ απακηήζεζξ. Ν 

πνυκμξ ελέηαζδξ είκαζ 2 χνεξ. 

 

Γζηαίςια ζοιιεημπήξ ζηζξ ελεηάζεζξ έπμοκ μζ θμζηδηέξ ημο 1μο ελαιήκμο 

ζπμοδχκ μζ μπμίμζ έπμοκ μθμηθδνχζεζ ιε επζηοπία ηζξ ενβαζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ ηαζ ζοιιεηέπμοκ ζηζξ παναημθμοεήζεζξ ημο ιαεήιαημξ. 

Νζ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο βίκμκηαζ ζηζξ διενμιδκίεξ ηαζ πχνμοξ 

πμο ακαημζκχκεζ ημ Ριήια. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ (πανμοζίαζδ ιε ιμνθή 

Powerpoint, δζαδναζηζηέξ θνμκηζζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ιε πνήζδ Ζ/,  αίκηεμ 

ηθπ). 
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Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ θαιαάκμοκ πχνα δομ 

θμνέξ ηδκ εαδμιάδα (δίςνεξ ηαζ ιμκυςνεξ) ζημ αιθζεέαηνμ ημο Λέμο 

ηηζνίμο ημο Ριήιαημξ Σδιείαξ ηαζ βίκεηαζ πνήζδ δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ βζα ηδκ 

πνμαμθή ηςκ δζαθέλεςκ. 

Νζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ βίκμκηαζ ζημκ 4μ ηαζ 5μ υνμθμ ημο Λέμο ηηζνίμο 

ιζα θμνά ηδκ εαδμιάδα (ηνίςνεξ). 

 

Α) Γζαθέλεζξ.  
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ (ηεο) 

1-2 Γζαθφιαηα ηαζ δζαθοηυηδηα μοζζχκ Γ. Εαπανζάδδξ, 

Α. Ακεειίδδξ, 

Π. Γδνμφζδ 

3-4 Ηζμννμπίεξ αζεεκχκ μλέςκ ηαζ 

αάζεςκ 

Γ. Εαπανζάδδξ, 

Α. Ακεειίδδξ, 

Π. Γδνμφζδ 

5-6 δνυθοζδ αθάηςκ, νοειζζηζηά 

δζαθφιαηα 

  

Γ. Εαπανζάδδξ, 

Α. Ακεειίδδξ, 

Π. Γδνμφζδ 

7-8 Δηενμβεκήξ πδιζηή ζζμννμπία, 

Γζκυιεκμ δζαθοηυηδηαξ 

Γ. Εαπανζάδδξ, 

Α. Ακεειίδδξ, 

Π. Γδνμφζδ 

9-10 Ραλζκυιδζδ ιεευδςκ πδιζηήξ 

ακάθοζδξ. Βζαθζμβναθία Ακαθοηζηήξ 

Σδιείαξ. Κμκάδεξ ηαζ ηνυπμζ 

έηθναζδξ ζοβηέκηνςζδξ 

δζαθοιάηςκ. 

Γ. Εαπανζάδδξ, 

Α. Ακεειίδδξ, 

Π. Γδνμφζδ 

11-12 Βαζζηέξ ζηαηζζηζηέξ πανάιεηνμζ 

πενζβναθήξ απμηεθεζιάηςκ. Δπίθοζδ 

αζηήζεςκ. 

Γ. Εαπανζάδδξ, 

Α. Ακεειίδδξ, 

Π. Γδνμφζδ 

13-14 Δηηζιδηζηή ζηαηζζηζηή ζηα 

απμηεθέζιαηα. Δπίθοζδ αζηήζεςκ. 

Γ. Εαπανζάδδξ, 

Α. Ακεειίδδξ, 

Π. Γδνμφζδ 

15-16 Ακηζδναζηήνζα ηαζ οθζηά πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ πδιζηή 

ακάθοζδ. 

Γεζβιαημθδρία. Φοζζηέξ ηαζ πδιζηέξ 

δζενβαζίεξ ιέηνδζδξ υβημο ιάγαξ. 

Γ. Εαπανζάδδξ, 

Α. Ακεειίδδξ, 

Π. Γδνμφζδ 

17-18 Βαζζηέξ ανπέξ οβνήξ πέρδξ, 

ζφκηδλδξ ηαζ λδνήξ ηεθνμπμίδζδξ 

δεζβιάηςκ βζα πδιζηή ακάθοζδ. 

Γ. Εαπανζάδδξ, 

Α. Ακεειίδδξ, 

Π. Γδνμφζδ 

19-20 Ανπέξ ηζηθμιεηνζηήξ ακάθοζδξ. 

Ρζηθμιεηνήζεζξ μλέςκ ηαζ αάζεςκ. 

Γείηηεξ ηζηθμιέηνδζδξ. 

Γ. Εαπανζάδδξ, 

Α. Ακεειίδδξ, 

Π. Γδνμφζδ 

21-22 Γζάθμνεξ εθανιμβέξ ηςκ 

μλεμααζζηχκ ηζηθμιεηνήζεςκ ζηδ 

θανιαηεοηζηή ακάθοζδ. 

Δπίθοζδ αζηήζεςκ ηαζ πνμαθδιάηςκ. 

Γ. Εαπανζάδδξ, 

Α. Ακεειίδδξ, 

Π. Γδνμφζδ 

23-24 Ρζηθμιεηνήζεζξ ηαηααφεζζδξ ηαζ 

ζοιπθμημιεηνίαξ ηαζ εθανιμβέξ. 

Δπίθοζδ αζηήζεςκ ηαζ πνμαθδιάηςκ. 

Γ. Εαπανζάδδξ, 

Α. Ακεειίδδξ, 

Π. Γδνμφζδ 

25-26 Δθανιμβέξ μλεζδμακαβςβζηχκ ηαζ 

πμηεκζζμιεηνζηχκ ηζηθμιεηνήζεςκ. 

Δπίθοζδ αζηήζεςκ ηαζ πνμαθδιάηςκ. 

Γ. Εαπανζάδδξ, 

Α. Ακεειίδδξ, 

Π. Γδνμφζδ 
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Β) Δνβαζηήνζα 

 

Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ (ηεο) 

1 Ξαναθααή εέζεςκ – Θακμκζζιυξ 

ενβαζηδνίμο. 

βζεζκή – Αζθάθεζα ενβαζηδνίμο 

Γ. Εαπανζάδδξ, 

Α. Ακεειίδδξ, 

Π. Γδνμφζδ 

2 Ακηζδνάζεζξ ηαηζυκηςκ Γ. Εαπανζάδδξ, 

Α. Ακεειίδδξ, 

Π. Γδνμφζδ 

3 Γζαπςνζζιμί ηαζ ακίπκεοζδ 

ηαηζυκηςκ 

Γ. Εαπανζάδδξ, 

Α. Ακεειίδδξ, 

Π. Γδνμφζδ 

4 Γναπηή ελέηαζδ Γ. Εαπανζάδδξ, 

Α. Ακεειίδδξ, 

Π. Γδνμφζδ 

5 Νλεμααζζηέξ ηζηθμιεηνήζεζξ  

Νλοιεηνία – Ακηζυλζκα ζηεοάζιαηα 

Γ. Εαπανζάδδξ, 

Α. Ακεειίδδξ, 

Π. Γδνμφζδ 

6 Νλεμααζζηέξ ηζηθμιεηνήζεζξ 

Αθηαθζιεηνία Αηεηοθμζαθζηοθζηυ μλφ  

Γ. Εαπανζάδδξ, 

Α. Ακεειίδδξ, 

Π. Γδνμφζδ 

7 Νλεμααζζηέξ ηζηθμιεηνήζεζξ  

Κίβια Ακεναηζηχκ-λζκςκ Ακεναη. 

Γ. Εαπανζάδδξ, 

Α. Ακεειίδδξ, 

Π. Γδνμφζδ 

8 Ρζηθμιεηνήζεζξ ηαηααφεζζδξ 

Ανβονμιεηνία – Σθςνζμφπα μνμφ  

Γ. Εαπανζάδδξ, 

Α. Ακεειίδδξ, 

Π. Γδνμφζδ 

9 Ποιπθμημιεηνζηέξ ηζηθμιεηνήζεζξ 

Πηθδνυηδηα κενμφ 

Γ. Εαπανζάδδξ, 

Α. Ακεειίδδξ, 

Π. Γδνμφζδ 

10 Νλεζδμακαβςβζηέξ ηζηθμιεηνήζεζξ 

Καββακζμιεηνία– Νλογεκέ 

Γ. Εαπανζάδδξ, 

Α. Ακεειίδδξ, 

Π. Γδνμφζδ 

11 Νλεζδμακαβςβζηέξ ηζηθμιεηνήζεζξ 

Ηςδζμιεηνία – Ακηζζδπηζηά 

Γ. Εαπανζάδδξ, 

Α. Ακεειίδδξ, 

Π. Γδνμφζδ 

12 Γναπηή ελέηαζδ Γ. Εαπανζάδδξ, 

Α. Ακεειίδδξ, 

Π. Γδνμφζδ 
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ΓΔΛΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΑ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: 1 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: ΞΟΝΞΡΣΗΑΘΝ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 1μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

Σ πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

 Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 7 

Θεωξία (ώξεο): 2 (δφμ) 

Φξνληηζηήξην (ώξεο): 1 (ιία) 

Δξγαζηήξην (ώξεο): - 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Κπνάηζαξ Σανάθαιπμξ, ΔΓΗΞ 

 

Γηδάζθωλ: Κπνάηζαξ Σανάθαιπμξ, ΔΓΗΞ 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: Ζ απυηηδζδ ηαζ αθμιμίςζδ ααζζηχκ βκχζεςκ ακχηενςκ 

ιαεδιαηζηχκ ζε ημιείξ υπςξ: i) H βναιιζηή άθβεανα (εεςνία πζκάηςκ ηαζ 

βναιιζηχκ ζοζηδιάηςκ). ii) H ακαθοηζηή βεςιεηνία ηυζμ ζημ επίπεδμ 

(εοεεία, ηςκζηέξ ημιέξ, ιεηαζπδιαηζζιμί), υζμ ηαζ ζημ πχνμ (εοεεία, 

επίπεδμ, ζθαίνα). iii) Ζ παναβχβζζδ, δζαθυνζζδ ηαζ μθμηθήνςζδ 

πναβιαηζηχκ ζοκανηήζεςκ. iv) Νζ ζοκήεεζξ δζαθμνζηέξ ελζζχζεζξ.   

Γεμηόηεηεο: Ζ ελμζηείςζδ ιε ηζξ ιαεδιαηζηέξ έκκμζεξ ηαζ ιεευδμοξ ζημοξ 

ηθάδμοξ ηςκ Καεδιαηζηχκ, πμο πνμακαθένεδηακ. Δπίζδξ, δ άιεζδ πνήζδ 

ημοξ, ςξ ενβαθείμ βζα ηδκ ηαηακυδζδ άθθςκ ιαεδιάηςκ, πθδζζέζηενςκ πνμξ 

ημ επζζηδιμκζηυ πεδίμ ηςκ θμζηδηχκ ηδξ Φανιαηεοηζηήξ ηαζ δ έιιεζδ 

εθανιμβή ημοξ βζα ηδκ ακάπηολδ μνβακςηζηήξ ζηακυηδηαξ ηαζ ηνζηζηήξ 

ζηέρδξ.  

Γηδαθηηθέο κέζνδνη: Γζαθέλεζξ ιε θνμκηζζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

Γναιιζηή Άθβεανα (πίκαηεξ, μνίγμοζεξ, βναιιζηά ζοζηήιαηα). 

Ακαθοηζηή Γεςιεηνία ζημ επίπεδμ (εοεεία, ηςκζηέξ ημιέξ, ιεηαζπδιαηζζιμί) 

ηαζ ζημ πχνμ (εοεεία, επίπεδμ, ζθαίνα). 

Ξανάβςβμξ ηαζ δζαθμνζηυ πναβιαηζηήξ ζοκάνηδζδξ ιζαξ ιεηααθδηήξ ηαζ δφμ 

ιεηααθδηχκ (ιενζηέξ πανάβςβμζ).  

Νθμηθήνςζδ ζοκανηήζεςκ. 

Ποκήεεζξ δζαθμνζηέξ ελζζχζεζξ πνχηδξ ηάλδξ ηαζ πνχημο ααειμφ 

(πςνζγυιεκςκ ιεηααθδηχκ, μιμβεκείξ, βεκζηεοιέκεξ μιμβεκείξ, βναιιζηέξ).  

Ξξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία: 

1. Γ. Γδιδηνμπμφθμο-Τςιμπμφθμο. Πημζπεία Γεκζηχκ Καεδιαηζηχκ, 2δ 

έηδμζδ, 1992, εηδυζεζξ Εήηδ Ξεθαβία & Πζα Ν.Δ.. 
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2. Σ. Κςοζζάδδξ. Ακχηενα Καεδιαηζηά, 6δ έηδμζδ, 2000, εηδυζεζξ Α. ηαζ Ξ. 

Σνζζημδμοθίδμο Ν.Δ.. 

3. Θ. Θοαεκηίδδξ. Ακχηενα Καεδιαηζηά (ηυιμξ Η), 1δ έηδμζδ, 2005, εηδυζεζξ 

Εήηδ Ξεθαβία & Πζα Ν.Δ.. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο: Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ θνμκηζζηδ-

νζαηχκ αζηήζεςκ.  

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο: Γναπηέξ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο 

ελαιήκμο. Ζ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ααζίγεηαζ ζηδκ ελέηαζδ πέκηε (5) 

ζζμδφκαιςκ εειάηςκ (αζηήζεςκ). Ν πνυκμξ ελέηαζδξ είκαζ 2 χνεξ ηαζ 30 

θεπηά. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο:- 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ (εεςνία ηαζ αζηήζεζξ).Νζ 

δζαθέλεζξ θαιαάκμοκ πχνα δφμ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα (2 χνεξ + 1 χνα) ζηδκ 

Αίεμοζα Γ12 ηαζ πενζθαιαάκμοκ εεςνία ηαζ θνμκηζζηδνζαηέξ αζηήζεζξ πμο 

βίκμκηαζ ζημ ηέθμξ ηάεε ηεθαθαίμο. 
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ 

1-2 Ξίκαηεξ, εζδζημί πίκαηεξ, πνάλεζξ πζκάηςκ, 

ζδυηδηεξ. 

Κπνάηζαξ Σ.  

 

3-4 Πημζπεζχδεζξ ιεηαζπδιαηζζιμί πζκάηςκ, 

ζζμδφκαιμζ πίκαηεξ, ααειυξ (ηάλδ) πίκαηα, 

ηθζιαηςηή ιμνθή πίκαηα. 

Κπνάηζαξ Σ. 

5-6 Ννίγμοζα ηεηναβςκζημφ πίκαηα, ζδζυηδηεξ, 

ακηίζηνμθμξ ηεηναβςκζημφ πίκαηα.  

Κπνάηζαξ Σ. 

7-8 Γναιιζηά ζοζηήιαηα ι ελζζχζεςκ ιε κ 

άβκςζημοξ. 

Κπνάηζαξ Σ. 

9-10 Αζηήζεζξ Κπνάηζαξ Σ. 
11-12 Ακαθοηζηή Γεςιεηνία ζημ επίπεδμ (ελζζχζεζξ 

εοεείαξ ηαζ ηςκζηχκ ημιχκ, ζπεηζηέξ εέζεζξ 

αοηχκ, αθθαβή ζοζηήιαημξ ζοκηεηαβιέκςκ).  

Κπνάηζαξ Σ. 

13 Αζηήζεζξ.  Κπνάηζαξ Σ. 
14 Ποκανηήζεζξ ιζαξ ιεηααθδηήξ. Πημζπεζχδεζξ 

ζοκανηήζεζξ. Ξανάβςβμξ ζοκάνηδζδ, πανάβςβμξ 

ζημζπεζςδχκ ζοκανηήζεςκ, ηακυκεξ 

παναβχβζζδξ (επακάθδρδ). 

Κπνάηζαξ Σ. 

15-16 Γζαθμνζηυ ζοκάνηδζδξ, πανάβςβμξ ζοκάνηδζδξ 

ακχηενδξ ηάλδξ, πανάβςβμξ πεπθεβιέκδξ 

ζοκάνηδζδξ ηαζ ζοκάνηδζδξ ιε παναιεηνζηή 

ιμνθή. Ποκανηήζεζξ δομ ιεηααθδηχκ. Κενζηέξ 

πανάβςβμζ. Νθζηυ δζαθμνζηυ. 

Κπνάηζαξ Σ. 

17-18 Αζηήζεζξ  Κπνάηζαξ Σ. 
19 Νθμηθήνςζδ ζοκανηήζεςκ: Αυνζζημ 

μθμηθήνςια, αυνζζημ μθμηθήνςια ζημζπεζςδχκ 

ζοκανηήζεςκ, ιέεμδμζ μθμηθήνςζδξ 

(επακάθδρδ). 

Κπνάηζαξ Σ. 

20-21  Γζαθμνζηέξ ελζζχζεζξ: Γζαθμνζηέξ ελζζχζεζξ 

πνχηδξ ηάλδξ ιε πςνζγυιεκεξ ιεηααθδηέξ, 

μιμβεκείξ, βεκζηεοιέκεξ μιμβεκείξ ηαζ βναιιζηέξ. 

Κπνάηζαξ Σ. 

22-23 Αζηήζεζξ  Κπνάηζαξ Σ. 
24-25 Ακαθοηζηή Γεςιεηνία ζημ πχνμ (ελζζχζεζξ 

εοεείαξ, επζπέδμο ηαζ ζθαίναξ, ζπεηζηέξ εέζεζξ 

αοηχκ). 

Κπνάηζαξ Σ. 

26 Αζηήζεζξ Κπνάηζαξ Σ. 

 

Ρα Φνμκηζζηήνζα έπμοκ ζοιπενζθδθεεί ζημκ παναπάκς πίκαηα. Πε ηάεε 

δίςνμ εεςνίαξ ακηζζημζπεί ιία πενίπμο χνα θνμκηζζηδνζαηχκ αζηήζεςκ.  
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ΓΔΛΗΘΖ ΦΠΗΘΖ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: 2  

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ:  1μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

Σ πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

 Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS):  7 

Θεωξία (ώξεο):     3 

Φξνληηζηήξην (ώξεο):   - 

Δξγαζηήξην (ώξεο):   - 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Δθέκδ Θ. Ξαθμφνα, Θαεδβήηνζα 

 

Γηδάζθωλ (νληεο): Δθέκδ Θ. Ξαθμφνα, Θαεδβήηνζα 

Γναθείμ: παθαζυ ηηίνζμ ΦΚΠ, ακαημθζηή πηένοβα, 2μξ υνμθμξ, Ρμιέαξ 

Φοζζηήξ Πηενεάξ Θαηάζηαζδξ 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 1200-1300 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail paloura@auth.gr 

 

Κανία Θαηζζηίκδ, Δπίημονδ Θαεδβήηνζα 

Γναθείμ: παθαζυ ηηίνζμ ΦΚΠ, ακαημθζηή πηένοβα, 2μξ υνμθμξ, Ρμιέαξ 

Φοζζηήξ Πηενεάξ Θαηάζηαζδξ 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 1200-1300 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail katsiki@auth.gr 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: Ζ ηαηακυδζδ εειεθζςδχκ ανπχκ ηδξ Θθαζζζηήξ ηαζ 

Πφβπνμκδξ Φοζζηήξ ηαζ εθανιμβέξ αοηχκ βζα ηδκ ηαηακυδζδ θεζημονβζχκ 

ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ αθθά ηαζ δζαβκςζηζηχκ ηεπκζηχκ. Δζδζηυηενα μζ 

θμζηδηέξ εα ελμζηεζςεμφκ ηαζ εα ηαηακμήζμοκ: 

 ηα είδδ ηαζ ηδ θφζδ ηςκ δοκάιεςκ ζηδ θφζδ, πςξ μζ ααζζημί κυιμζ 

ηδξ ηθαζζηήξ ιδπακζηήξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ 

ελήβδζδ ηδξ ζζμννμπίαξ ιενχκ ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ ηαεχξ ηαζ 

ηζξ ηάζεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζε ηιήιαηα αοηχκ.  

 ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ νεοζηχκ ηαζ ααζζημφξ κυιμοξ πμο δζέπμοκ ηδκ 

ζζμννμπία ηαζ ηίκδζή ημοξ.  

 πενζπηχζεζξ ηίκδζδξ υπςξ μζ ηαθακηχζεζξ  

 ιδπακζηέξ ηοιάκζεζξ ηαζ εζδζηέξ πενζπηχζεζξ ηοιάκζεςκ υπςξ μ ήπμξ, 

ημ θςξ ηαζ μζ αηηίκεξ Σ 

 ηζξ ζδζυηδηεξ ηαζ ηδ πνήζδ οπενήπςκ, αηηίκςκ Σ, θςηυξ laser ηαζ 

μπηζηχκ ζκχκ ζε δζαβκςζηζηέξ ή/ηαζ εεναπεοηζηέξ ιεευδμοξ.  

http://users.auth.gr/paloura
http://users.auth.gr/paloura
mailto:paloura@auth.gr
http://users.auth.gr/katsiki
mailto:katsiki@auth.gr
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 ηζξ έκκμζεξ ημο ένβμο ηαζ ηδξ εκένβεζαξ, ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδξ 

εενιυηδηαξ ηαεχξ ηαζ ηςκ ακηαθθαβχκ εκένβεζαξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 

ημ ιεηααμθζζιυ ηαζ ηδκ ζζμννμπία εκένβεζαξ ζημ ακενχπζκμ ζχια.  

 ηζξ ααζζηέξ βκχζεζξ αζμδθεηηνζζιμφ ηαζ εζδζηυηενα δζαδμζδξ 

δθεηηνζηχκ ζδιάηςκ ζε ηφηηανα (ηονίςξ κεονζηά) ηαεχξ ηαζ ηζξ 

ααζζηέξ ανπέξ δζαβςζηζηχκ ηεπκζηχκ πμο ζηδνίγμκηαζ ζημ 

αζμδθεηηνζζιυ (π.π. δθεηηνμ-ηανδζμβνάθδια, -ιομβνάθδια, -

εβηεθαθμβνάθδια).  

 ηζξ έκκμζεξ ηςκ ακαθμβζχκ (scaling) ηαζ ηζξ εθανιμβέξ ημοξ ζημοξ 

γςκηακμφξ μνβακζζιμφξ  

 πςξ βίκεηαζ δ απμηίιδζδ ηαζ επελενβαζία δεδμιέκςκ πμο πνμηφπημοκ 

απυ ηάπμζμ πείναια ηαζ πςξ δζαδίδμκηαζ ηα ζθάθιαηα ζηζξ ιεηνήζεζξ. 

Ξένακ ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ ααζζηχκ θοζζηχκ κυιςκ ηαζ ανπχκ μζ θμζηδηέξ 

εα είκαζ ζε εέζδ κα ημοξ πνδζζιμπμζμφκ βζα ηδκ επίθοζδ αζηήζεςκ. 

 

Γεμηόηεηεο: Δλμζηείςζδ ιε ααζζηέξ έκκμζεξ βεκζηήξ θοζζηήξ ιε εθανιμβέξ 

ζημ ακενχπζκμ ζχια ηαζ ζε δζαβκςζηζηέξ ηεπκζηέξ ηδξ ζαηνζηήξ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη: Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ ηαζ επίθοζδ αζηήζεςκ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

1. Δζζαβςβή ζηζξ βναθζηέξ παναζηάζεζξ δεδμιέκςκ, ζθάθιαηα ηαζ δζάδμζδ 

ζθαθιάηςκ 

Ννζζιυξ, είδδ ηαζ δζάδμζδ ζθαθιάηςκ πμο ειθακίγμκηαζ ηαηά ηδ δζελαβςβή 

εκυξ πεζνάιαημξ, αηνίαεζα ηαζ εοζημπία ιζαξ ιέηνδζδξ , ζδιακηζηά ρδθία, 

ζζηυβναιια ηαζ βηαμοζζακή ηαηακμιή, ηοπζηή απυηθζζδ ηαζ ηοπζηυ ζθάθια. 

Γναθζηέξ παναζηάζεζξ, εοεεία εθαπίζηςκ ηεηναβχκςκ, ηθίζδ εοεείαξ, 

ηαηαζηεοή βναθζηχκ παναζηάζεςκ ζε θμβανζειζηυ ηαζ διζθμβανζειζηυ πανηί.  

2. Ρμ πνυαθδια ηςκ ακαθμβζχκ ζημοξ γςκηακμφξ μνβακζζιμφξ.  

Ννζζιυξ ηαζ πνδζζιυηδηα ηςκ ακαθμβζχκ, ιεβέεδ πμο ελανηχκηαζ απυ ημκ 

υβημ ή απυ ηδκ επζθάκεζα ημο ζχιαημξ, παναδείβιαηα εθανιμβήξ ηςκ 

ακαθμβζχκ: δζαίνεζδ ηοηηάνμο, πνυκμξ ηαηάδοζδξ, ηηφπμζ ηανδζάξ ηθπ 

3. Πηαηζηή ζηενεμφ ζχιαημξ: Γοκάιεζξ ηαζ νμπέξ.  

Ννζζιυξ ηδξ δφκαιδξ ςξ δζακοζιαηζηυ ιέβεεμξ, ζζμννμπία οθζημφ ζδιείμο, 

κυιμζ ημο Λεφηςκα, αδνάκεζα, ιάγα ηαζ αάνμξ ζχιαημξ. Φφζδ ηςκ δοκάιεςκ 

(επαθήξ ηαζ δνάζδξ απυ απυζηαζδ). Βανοηζηέξ δοκάιεζξ, ιοσηέξ δοκάιεζξ, 

ηνζαή. Θαηαπυκδζδ ζπμκδοθζηήξ ζηήθδξ. Ρνμπαθίεξ ηαζ κήιαηα. Ομπή 

δφκαιδξ, ζζμννμπία ζηενεμφ ζχιαημξ, ηέκηνμ ιάγαξ άηαιπηςκ ζςιάηςκ ηαζ 

ακενχπζκμο ζχιαημξ, εοζηαεήξ -αζηαεήξ ζζμννμπία, ιμπθμί, ζηεθεηζημί 

ιφεξ, ζηαηζηή ηιδιάηςκ ημο ακενςπίκμο ζχιαημξ. 

4. Ένβμ--Δκένβεζα – Κεηααμθζζιυξ. 

Ννζζιμί ένβμο, εκένβεζαξ, ιδπακζηήξ εκένβεζαξ. Κμκςιέκμ ζφζηδια. Ξνχημ 

ηαζ δεφηενμ εενιμδοκαιζηυ αλίςια, ημ ακενχπζκμ ζχια ςξ ιδπακή, 

εκενβεζαηέξ ακάβηεξ ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ, ιεηααμθζζιυξ, ααζζηυξ 

ιεηααμθζζιυξ.  

5. Κδπακζηή ηςκ νεοζηχκ 
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Ηδζυηδηεξ ηςκ νεοζηχκ, δφκαιδ ηαζ πίεζδ, ανπή ημο Pascal, ανπή ημο 

Ανπζιήδδ, ιέηνδζδ πίεζδξ, ιακυιεηνα, επίπθεοζδ, πθεοζηυηδηα ηςκ ρανζχκ, 

δοκάιεζξ ζοκμπήξ, επζθακεζαηή ηάζδ, ηνζπμεζδείξ ζςθήκεξ, 

επζθακεζμδναζηζηά. Θίκδζδ ηςκ νεοζηχκ, ελίζςζδ Bernoulli, ελίζςζδ 

ζοκέπεζαξ, κυιμξ Poiseuille, ζλχδεξ, ζηνςηή ηαζ ηοναχδδξ νμή. Θοηθμθμνία 

ημο αίιαημξ ζημ ακενχπζκμ ζχια, ανηδνζμζηθήνοκζδ, ιέηνδζδ ηδξ πίεζδξ. 

Πςθήκαξ Ventouri, εεχνδια ημο Torricelli. 

6. Ραθακηχζεζξ – Θοιάκζεζξ 

Ννζζιυξ ηαθάκηςζδξ, ανιμκζηήξ ηαθάκηςζδξ. Πφζηδια εθαηδνίμο ιάγαξ ηαζ 

ιαεδιαηζηυ εηηνειέξ: δζαθμνζηή ελίζςζδ ηίκδζδξ, ελζζχζεζξ εέζδξ, 

ηαπφηδηαξ, επζηάποκζδξ, ανπή δζαηήνδζδξ ηδξ εκένβεζαξ ζηδκ ηαθάκηςζδ. 

Φοζζηυ εηηνειέξ, νμπή αδνάκεζαξ, θοζζηυξ αδιαηζζιυξ. Ννζζιυξ ηφιαημξ 

(ιδπακζημφ, δθεηηνμιαβκδηζημφ), εβηάνζζα ηαζ δζαιήηδ ηφιαηα, ανιμκζηά 

μδεφμκηα ηαζ ζηάζζια ηφιαηα, εειεθζχδδξ ελίζςζδ ηδξ ηοιαηζηήξ. Πηάζζια 

ηφιαηα ζε ηεκηςιέκδ πμνδή παηηςιέκδ ζηα δφμ άηνα.  

7. Ήπμξ 

Ννζζιυξ ήπμο ηαζ οπενήπςκ. Γζάδμζδ ημο ήπμο ζε εθαζηζηυ ιέζμ. 

πμηεζιεκζηά ηαζ ακηζηεζιεκζηά παναηηδνζζηζηά ημο ήπμο. Έκηαζδ ημο ήπμο, 

αημοζηυηδηα, επίπεδα εμνφαμο. Δθανιμβέξ ηςκ οπενήπςκ, δπχ, ιεηήπδζδ 

ηαζ ακηήπδζδ. Γζαηνυηδια, θαζκυιεκμ Doppler ηαζ εθανιμβέξ ημο.  

8. Γεςιεηνζηή Νπηζηή - Νπηζηά υνβακα - Laser  

Φφζδ ημο θςηυξ. Ρμ θςξ ςξ ηφια ηαζ παναηηδνζζηζηά ημο. Ξδβέξ εηπμιπήξ 

θςηυξ. Ννζζιυξ βεςιεηνζηήξ μπηζηήξ, δδιζμονβία ζηζάξ απυ ακηζηείιεκμ. 

Ακάηθαζδ ημο θςηυξ, κυιμζ ηδξ ακάηθαζδξ ηαζ ζπδιαηζζιυξ εζδχθςκ απυ 

επίπεδα ηαζ ζθαζνζηά ηάημπηνα. Ννζζιυξ ηαζ κυιμζ ηδξ δζάεθαζδξ, δείηηδξ 

δζάεθαζδξ, δζαζηεδαζιυξ, μθζηή ακάηθαζδ, μπηζηέξ ίκεξ, πνίζιαηα, θαημί. 

Απεζημκίζεζξ απυ ζοβηθίκμκηεξ ηαζ απμηθίκμκηεξ θαημφξ. Δλίζςζδ 

ηαηαζηεοαζηχκ ηςκ θαηχκ.  Ξενζβναθή ημο μθεαθιμφ ηαζ απεζηυκζζδ ζημκ 

αιθζαθδζηνμεζδή, πνμζανιμβή ημο μθεαθιμφ, δζαεθαζηζηέξ παεήζεζξ ηαζ 

δζυνεςζή ημοξ ιε θαημφξ (ιοςπία, πνεζαοςπία, οπενιεηνςπία). Νπηζηή 

βςκία, βςκζαηή ιεβέεοκζδ, απθυ (ιεβεεοκηζηυξ θαηυξ) ηαζ ζφκεεημ 

ιζηνμζηυπζμ. Δηπμιπή, ζδζυηδηεξ ηαζ εθανιμβέξ θςηυξ laser.  

9. Θενιυηδηα – Θενιμηναζία 

Ννζζιυξ εενιυηδηαξ, εζςηενζηήξ εκένβεζαξ, εενιμηναζίαξ. Θθίιαηεξ 

εενιμηναζίαξ, είδδ ηαζ ηαηαζηεοή εενιμιέηνμο. Ποζημθή, δζαζημθή αθθαβέξ 

θάζδξ, Κμκάδεξ ιέηνδζδξ ηαζ ιδπακζζιμί δζάδμζδξ ηδξ εενιυηδηαξ. 

Αηηζκμαμθία ιέθακμξ ζχιαημξ, κυιμζ Stefan-Boltzmann ηαζ Wien, 

εθανιμβέξ. Φαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο.  

10. Αηηίκεξ Σ 

Ννζζιυξ ηαζ εηπμιπή ηςκ αηηίκςκ Σ. Πςθήκαξ Coolidge ηαζ παναηηδνζζηζηά 

θεζημονβίαξ ημο. Λυιμξ ημο Moseley ηαζ βναιιζηυ θάζια εηπμιπήξ αενίςκ. 

Κδπακζζιμί αθθδθεπίδναζδξ ηςκ αηηίκςκ Σ ιε ηδκ φθδ, απμννυθδζδ. 

Ακζπκεοηέξ ηςκ αηηίκςκ Σ. Δθανιμβέξ ηςκ αηηίκςκ Σ ζηδκ δζαβκςζηζηή 

ζαηνζηή (αηηζκμβναθία, αηηζκμζηυπδζδ, αλμκζηή ημιμβναθία). Κμκάδεξ 

ιέηνδζδξ ζμκίγμοζαξ αηηζκμαμθίαξ. Πφβπνμκεξ πδβέξ αηηίκςκ Σ 

(ζφβπνμηνμκ).  
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11. Βζμδθεηηνζζιυξ 

Ζθεηηνζηά ζήιαηα ζημ ακενχπζκμ ζχια ηαζ ιέηνδζή ημοξ. Λεονζηυ ζφζηδια, 

κεονχκεξ, κεονζηέξ ζοκάρεζξ. Ζθεηηνζηυ δοκαιζηυ ηαζ πυθςζδ ηοηηανζηήξ 

ιειανάκδξ, δοκαιζηυ Nernst. Γοκαιζηυ δνάζδξ ηαζ δζάδμζδ ζήιαημξ  ζε 

κεονχκεξ. Ανπή θεζημονβίαξ δθεηηνμ-ηανδζμβναθήιαημξ, -ιομβναθήιαημξ, 

-εβηεθαθμβναθήιαημξ.  

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

1α. «Φοζζηή ιε εθανιμβέξ ζηζξ Βζμθμβζηέξ Δπζζηήιεξ», Θ. Α. Θαιπάξ, Δ. Θ. 

Ξμθοπνμκζάδδξ, Δηδυζεζξ  Γζαπμφδδ, Θεζζαθμκίηδ (1988) 

2. «Ζ Φοζζηή ζηδ Βζμθμβία ηαζ ηδ Φοζζηή», P. Davidovits (ιεηάθναζδ ζηα 

εθθδκζηά), Δηδυζεζξ  Ξανζζζάκμο, (Αεήκα 2011) 

3α. «Ξακεπζζηδιζαηή Φοζζηή», Ρυιμξ 1, Young Hugh D. (ιεηάθναζδ ζηα 

Δθθδκζηά), Δηδυζεζξ Ξαπαγήζδ, Αεήκα (1995) 

3α. «Ξακεπζζηδιζαηή Φοζζηή», Ρυιμξ 2, Young Hugh D. (ιεηάθναζδ ζηα 

Δθθδκζηά), Δηδυζεζξ Ξαπαγήζδ, Αεήκα (1995) 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ επίθοζδξ 

αζηήζεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Γναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο. Ποκήεςξ δίκμκηαζ 4 εέιαηα ιε 

οπμενςηήιαηα ηα μπμία μζ θμζηδηέξ ηαθμφκηαζ κα ακαπηφλμοκ εέιαηα 

εεςνίαξ ηαζ κα επζθφζμοκ αζηήζεζξ. Ρα εέιαηα είκαζ ζζμδφκαια ηαζ μ πνυκμξ 

ελέηαζδξ είκαζ 2 χνεξ. Νζ ελεηάζεζξ βίκμκηαζ ζηζξ διενμιδκίεξ ηαζ πχνμοξ 

πμο ακαημζκχκεζ ημ Ριήια. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: Νζ δζαθέλεζξ ημο 

ιαεήιαημξ ηαζ ηα θνμκηζζηήνζα ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ 

(πανμοζίαζδ ιε ιμνθή Powerpoint). Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ ηαζ ζπεηζηέξ 

ακαημζκχζεζξ ακανηχκηαζ ζηζξ ζζημζεθίδεξ ηςκ δζδαζηυκηςκ. 

 

Γηδαζθαιία: Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ιε 

επίθοζδ αζηήζεςκ.  Νζ δζαθέλεζξ είκαζ δίςνεξ ηαζ θαιαάκμοκ πχνα δφμ 

θμνέξ ηδκ εαδμιάδα ζηδκ Αίεμοζα Α11 ηαζ βίκεηαζ πνήζδ δθεηηνμκζηχκ 

ιέζςκ βζα ηδκ πνμαμθή ηςκ δζαθέλεςκ. Ακηίβναθα ηςκ δζαθέλεςκ 

ακανηχκηαζ ηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα ηςκ δζδαζηυκηςκ ιε εθεφεενδ πνυζααζδ.  

 

Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ  

1 Δζζαβςβή. Ρμ πνυαθδια ηςκ ακαθμβζχκ 

ζηδ Φοζζηή 

Κ. Θαηζζηίκδ 

2 Δζζαβςβή ζηζξ βναθζηέξ παναζηάζεζξ 

δεδμιέκςκ, ζθάθιαηα ηαζ δζάδμζδ 

ζθαθιάηςκ, αζηήζεζξ 

Δ. Θ. Ξαθμφνα 

3 Λυιμζ ημο Λεφηςκα βζα ηδκ ηίκδζδ, Κ. Θαηζζηίκδ 
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ζζμννμπία οθζημφ ζδιείμο 

4 Δίδδ δοκάιεςκ (δνάζδ απυ απυζηαζδ ηαζ 

ιε επαθή, αανοηζηέξ δοκάιεζξ, ηνζαή, 

ιοσηέξ δοκάιεζξ) 

Κ. Θαηζζηίκδ 

5 Ομπή δφκαιδξ, ηέκηνμ αάνμοξ, ζζμννμπία 

ιδ- ζδιεζαημφ ζχιαημξ, ζζμννμπία ημο 

ακενχπζκμο ζχιαημξ ηαζ ιεθχκ ημο. 

Κ. Θαηζζηίκδ 

6 Αζηήζεζξ (δοκάιεζξ-νμπέξ) Κ. Θαηζζηίκδ 

7 Κδπακζηή ηςκ νεοζηχκ 1: μνζζιμί & 

παναηηδνζζηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ νεοζηχκ, 

δφκαιδ, πίεζδ, ανπή ημο Pascal & 

εθανιμβέξ. 

Δ. Θ. Ξαθμφνα 

8 Κδπακζηή ηςκ νεοζηχκ 2: Ανπή Ανπζιήδδ 

& εθανιμβέξ, επζθακεζαηή ηάζδ, δοκάιεζξ 

ζοκάθεζαξ ηαζ ζοκμπήξ, ηνζπμεζδή 

θαζκυιεκα, επζθακεζμδναζηζηέξ εκχζεζξ. 

Δ. Θ. Ξαθμφνα 

9  Κδπακζηή ηςκ νεοζηχκ 3: ηίκδζδ ηςκ 

νεοζηχκ, ζλχδεξ, ελίζςζδ Bernoulli, 

Λυιμζ Poisseuille & Torricelli, ζςθήκαξ 

Venturi, ηοηθμθμνία αίιαημξ, αζηήζεζξ 

νεοζηχκ 

Δ. Θ. Ξαθμφνα 

10 Ένβμ, εκένβεζα, δ εενιυηδηα ςξ ιμνθή 

εκένβεζαξ, εενιμδοκαιζηά αλζχιαηα 

Κ. Θαηζζηίκδ 

11  Δκενβεζαηέξ ακάβηεξ ημο ακενχπζκμο 

ζχιαημξ, ιεηααμθζζιυξ, αζηήζεζξ 

εκένβεζαξ -ιεηααμθζζιμφ 

Κ. Θαηζζηίκδ 

12  Θενιυηδηα 1: Δίδδ εενιμιέηνςκ, 

ηθίιαηεξ ηαζ εθανιμβέξ ημοξ, θαζκυιεκα 

πμο ζοκμδεφμοκ αθθαβέξ ηδξ 

εενιμηναζίαξ (ζοζημθή/δζαζημθή, 

αθθαβέξ θάζδξ), εζδζηή εενιυηδηα, 

εενιμπςνδηζηυηδηα 

Δ. Θ. Ξαθμφνα 

13  Θενιυηδηα 2: Κδπακζζιμί δζάδμζδξ 

εενιυηδηαξ & εθανιμβέξ, αηηζκμαμθία 

ιέθακμξ ζχιαημξ & εθανιμβέξ, αζηήζεζξ 

εενιυηδηαξ 

Δ. Θ. Ξαθμφνα 

14 Ραθακηχζεζξ, ιαεδιαηζηυ ηαζ θοζζηυ 

εηηνειέξ, θοζζηυξ αδιαηζζιυξ 

Κ. Θαηζζηίκδ 

15 Κδπακζηέξ ηοιάκζεζξ, αζηήζεζξ 

(ηαθακηχζεζξ-ηφιαηα) 

Κ. Θαηζζηίκδ 

16 Ήπμξ 1: μνζζιμί, ζοπκμηζηή απυηνζζδ ημο 

αοηζμφ, ιδπακζζιυξ & ηαπφηδηα δζάδμζδξ 

ήπμο, έκηαζδ ήπμο 

Δ. Θ. Ξαθμφνα 

17  Ήπμξ 2: αημοζηυηδηα, ζδζυηδηεξ & 

εθανιμβέξ οπενήπςκ, έκκμζεξ αημοζηζηήξ 

Δ. Θ. Ξαθμφνα 
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18  Ήπμξ 3: δζαηνμηήιαηα, αζηήζεζξ ήπμο 

θαζκυιεκμ Doppler & εθανιμβέξ. 

Δ. Θ. Ξαθμφνα 

19 Νπηζηή 1: θφζδ ημο θςηυξ, ακάηθαζδ ηαζ 

ηάημπηνα 

Κ. Θαηζζηίκδ 

20 Νπηζηή 2: δζάεθαζδ ημο θςηυξ, πνίζιαηα, 

θαημί, απεζημκίζεζξ  

Κ. Θαηζζηίκδ 

21  Νπηζηή 3: Νπηζηά υνβακα, θαημί βζα 

δζυνεςζδ δζαεθαζηζηχκ παεήζεςκ ημο 

ιαηζμφ 

Κ. Θαηζζηίκδ 

22 Laser ηαζ εθανιμβέξ. Αζηήζεζξ μπηζηήεξ Κ. Θαηζζηίκδ 

23  Αηηίκεξ Σ 1:Κδπακζζιυξ παναβςβήξ 

αηηίκςκ Σ, ζςθήκαξ Coolidge, ζοκεπέξ & 

βναιιζηυ θάζια, Λυιμξ Moseley 

Δ. Θ. Ξαθμφνα 

24 Αηηίκεξ Σ 2: Απμννυθδζδ & πνμζηαζία 

απυ ηζξ αηηίκεξ Σ, ιδπακζζιμί 

αθθδθεπίδναζδξ ιε ηδκ φθδ 

Δ. Θ. Ξαθμφνα 

25 Αηηίκεξ Σ 3: Ακζπκεοηέξ αηηίκςκ Σ & 

εθανιμβέξ, ιμκάδεξ ιέηνδζδξ & 

επζπηχζεζξ ζμκίγμοζαξ αηηζκμαμθίαξ, κέεξ 

πδβέξ παναβςβήξ αηηίκςκ Σ, αζηήζεζξ 

αηίκςκ Σ 

Δ. Θ. Ξαθμφνα 

26 Βζμδθεηηνζζιυξ Κ. Θαηζζηίκδ 

 

 

ΚΑΘΖΚΑ: ΑΓΓΙΗΘΖ ΓΙΥΠΠΑ  Α  Β  Γ  Γ 
 

Θφνζμξ ζηυπμξ ηoο ιαεήιαημξ ηδξ Αββθζηήξ Γθχζζαξ είκαζ δ ελμζηείςζδ ηςκ 

θμζηδηχκ/ηνζχκ ιε ηδκ εζδζηή βθχζζα ηδξ Φανιαηεοηζηήξ Δπζζηήιδξ, χζηε 

κα απμηηήζμοκ ηζξ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ πμο εα ημοξ/ηζξ επζηνέρμοκ κα 

ηαηακμμφκ ηαζ κα πανάβμοκ επζζηδιμκζηά ηείιεκα ζπεηζηά ιε ημ βκςζηζηυ 

ακηζηείιεκμ ηςκ ζπμοδχκ ημοξ. Αηυιδ, ζηυπμξ είκαζ κα ακαπηφλμοκ μζ 

θμζηδηέξ/ηνζεξ δελζυηδηεξ βζα κα ιπμνμφκ κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζε βεκζηυηενεξ 

ηαζ εζδζηυηενεξ πενζζηάζεζξ επζημζκςκίαξ ζηα πθαίζζα ηςκ ζπμοδχκ ημοξ. 

 

ΑΓΓΙΗΘΖ ΓΙΥΠΠΑ Α  
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: ΛΞ-06 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 1μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

X πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

 Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 
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Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 0.5 

Θεωξία (ώξεο): 2  

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): - 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Γν Πιανάβδα Σνδζηίδμο - Θζμζέμβθμο  

 

Γηδάζθωλ (νληεο):  Γν  Πιανάβδα Σνδζηίδμο - Θζμζέμβθμο (Ποκημκίζηνζα) 

Γναθείμ Μέκςκ Γθςζζχκ, διζυνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ:  Ρνίηδ 11-13 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail   schris@lance.auth.gr 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: Πημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα ελμζηεζχζεζ ημοξ 

θμζηδηέξ ιε ηδκ εζδζηή βθχζζα ηαζ μνμθμβία ηδξ Φανιαηεοηζηήξ Δπζζηήιδξ 

υπςξ πνδζζιμπμζείηαζ ζε δζάθμνα ηεζιεκζηά είδδ. Δπίζδξ ζημπεφεζ ζημ κα 

ακαπηφλμοκ μζ θμζηδηέξ ηζξ δελζυηδηεξ ακάβκςζδξ πμο εα δζεοημθφκμοκ ηδκ 

ηαηακυδζδ. 

  

Γεμηόηεηεο: Νζ θμζηδηέξ εα ιπμνμφκ κα ηαηακμμφκ ημ βεκζηυ κυδια, κα 

εκημπίγμοκ ζοβηεηνζιέκδ πθδνμθμνία, κα ακαβκςνίγμοκ ημζκά πνμεέιαηα 

ηαζ κα  ιακηεφμοκ ηδ ζδιαζία άβκςζηςκ θέλεςκ απυ ηα ζοιθναγυιεκα. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη: Γζαδναζηζηή δζδαζηαθία 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο: 

Α. Γξαζηεξηόηεηεο πξo-αλάγλωζεο 

     Δνςηήζεζξ πνυαθερδξ πενζεπμιέκμο βζα εκενβμπμίδζδ ηδξ πνμδβμφιεκδξ  

     βκχζδξ 

 

Β. Γξαζηεξηόηεηεο θαηαλόεζεο πνπ αθνινπζνύλ  ηε γξήγνξε ή   

     αληρλεπηηθή  αλάγλωζε 

     Γεκζηέξ ενςηήζεζξ, ενςηήζεζξ βζα εκημπζζιυ ζοβηεηνζιέκδξ πθδνμθμνίαξ,       

     ζοιπθήνςζδ δζαβνάιιαημξ ιε ημοξ ηονζυηενμοξ ηίηθμοξ ημο ηεζιέκμο,  

     έθεβπμξ απακηήζεςκ ηςκ ενςηήζεςκ πνυαθερδξ.  

 

Γ.  Γξαζηεξηόηεηεο ιεπηνκεξνύο θαηαλόεζεο πεξηερνκέλνπ 

     Ξνμηάζεζξ ιε απάκηδζδ ζςζηυ-θάεμξ, ακηζζημίπζζδ πθαβζυηζηθςκ ιε     

      παναβνάθμοξ, ζοιπθήνςζδ πζκάηςκ ή δζαβναιιάηςκ.  

 

Γ. Γξαζηεξηόηεηεο γηα εμάζθεζε ζην ιεμηιόγην 

     Δηηίιδζδ ζδιαζίαξ άβκςζηςκ θέλεςκ απυ ηα ζοιθναγυιεκα,    

     ζοιπθήνςζδ ηεκχκ, ενςηήζεζξ ακηζζημίπζζδξ υνςκ ιε μνζζιμφξ,    

     ηαηακυδζδ ζδιαζίαξ πνμεειάηςκ ηαζ άβκςζηςκ θέλεςκ, ζοκχκοια,  

     ακηχκοια. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο: Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ. 
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Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο: Γναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο 

ελαιήκμο. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Νζ δζαθέλεζξ ηαζ ηα θνμκηζζηήνζα ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ 

(πανμοζίαζδ ιε ιμνθή Powerpoint, δζαδναζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ιε πνήζδ 

Ζ/). Ποιπθδνςιαηζηυ ιαεδζζαηυ οθζηυ ακανηάηαζ ζηα e- ιαεήιαηα ημο 

Ριήιαημξ ιε εθεφεενδ πνυζααζδ. 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα): 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ 2 (χνεξ) ηδκ εαδμιάδα 

ζηδκ Αίεμοζα Γ12 ηαζ βίκεηαζ πνήζδ δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ βζα ηδκ πνμαμθή 

ηςκ δζαθέλεςκ.  

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

Ziaka, I. 2010.  English for Pharmaceutical Studies, vol. I . Thessaloniki: 

University Studio Press. 

 

Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθνπζα 

1 Ρζ είκαζ δ «θανιαηεοηζηή»? Π. Σξεζηίδνπ-

Θηνζένγινπ 

2 Πηενεέξ θανιαημιμνθέξ πμνδβμφιεκεξ απυ ημ 

ζηυια, Γζζηία 

           » 

3 βνέξ θανιαημιμνθέξ πμνδβμφιεκεξ απυ ημ 

ζηυια 

           » 

4 Δκαζςνήιαηα            » 

5 Γαθαηηχιαηα, Θεςνία βαθαηηςιάηςκ            » 

6 Γζαηί ηαζ πμφ εκενβμφκ ηα θάνιαηα?            » 

7 Ν νυθμξ ημο οπμδμπέα            » 

8 Φανιαημηζκδηζηή            » 

9 Γνίπδ (Δπμπζαηή)            » 

10 Αζθάθεζα ηςκ πακδδιζηχκ ειαμθίςκ (Ζ1Λ10) 

2009 

           » 

11 Ξνυζααζδ ζηα θάνιαηα            » 

12 βζείξ ζοκήεεζεξ  ηνυπμο γςήξ εθθήκςκ 

θμζηδηχκ 

           » 

13 Ρμ ααηηδνζαηυ ηφηηανμ & ιδπακζζιμί 

ααηηδνζαηήξ δνάζδξ 

           » 
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ΗΠΡΝΟΗΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: NP-03 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 1μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

Σ Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 2 

Θεωξία (ώξεο): 2 

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): - 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Γήιδηνα Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα, Θαεδβήηνζα  

Γηδάζθνληεο:  

1) Γήκεηξα Σαηδεπαύινπ-Ιίηηλα, Θαζεγήηξηα (Ππληνληζηήο) 

Γναθείμ 408Β & 410, 4μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (hadjipav@pharm.auth.gr) 

 

2) Διέλε Α. Οέθθα, Θαζεγήηξηα 

Γναθείμ 409, 4μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά. 

Δπζημζκςκία: ιε email (rekka@pharm.auth.gr) 

 

3) Γηακάληω Ιάδαξε, Δπίθ. Θαζεγήηξηα 

Γναθείμ 317, 3μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (dlazari@pharm.auth.gr)  

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη:  

Πημπυξ είκαζ μζ κέμζ θμζηδηέξ κα ένεμοκ  ζε επαθή ηαζ κα βκςνίζμοκ ηδ 

Φανιαηεοηζηή Δπζζηήιδ, ηoοξ ζηυπμοξ ηδξ ηαζ ηα ακηζηείιεκα ηδξ  έηζζ χζηε 

ημ ιάεδια  κα δνάζεζ υπζ ιυκμ ζακ βεκζηή εζζαβςβή ζηζξ θανιαηεοηζηέξ 

επζζηήιεξ, αθθά ηαζ ζακ ενβαθείμ βκςνζιίαξ  ιε ηδκ ζζημνζηή ελέθζλδ, ηζξ 

δοκαηυηδηεξ ηαζ ηζξ πνμμπηζηέξ ηδξ Φανιαηεοηζηήξ επζζηήιδξ.  

Δπί πθέμκ, πανμοζζάγμκηαζ ηαζ ελδβμφκηαζ πενζθδπηζηά εέιαηα υπςξ: δ 

μνβάκςζδ ηςκ ζπμοδχκ, δ επαββεθιαηζηή απαζπυθδζδ ηαζ  μζ 

θανιαηεοηζηέξ εζδζηυηδηεξ. 

Φάνιαηα - κυζμζ - αζθαθήξ πνήζδ εεναπεοηζηχκ ιέζςκ. Ρνμθή - οβεία - 

ζπέζδ ιε θάνιαηα, μιμζυηδηεξ, δζαθμνέξ. Ακάβηδ βζα κέα θάνιαηα, μδμί 

ακαηάθορδξ θανιάηςκ. Ρμκίγεηαζ μ νυθμξ ημο θανιαημπμζμφ, ιέζς ηςκ 

mailto:dlazari@pharm.auth.gr
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παναπάκς, ζηδ δζαθφθαλδ ηδξ οβείαξ ημο ημζκςκζημφ ζοκυθμο. Ακαθένμκηαζ 

ζημζπεία Φανιαηεοηζηήξ Γεμκημθμβίαξ. 

 

Γεμηόηεηεο: Απυ ηδ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ αοημφ, μζ θμζηδηέξ εα 

βκςνίγμοκ ηαζ εα ηαηακμμφκ: 

 Ρα ακηζηείιεκα ηδξ επζζηήιδξ πμο επέθελακ κα ζπμοδάζμοκ 

 Ρδκ ζζημνία ηαζ ελέθζλδ ηςκ θανιάηςκ ηαζ ηδξ Φανιαηεοηζηήξ 

 Ρδκ ακάπηολδ ιεευδςκ ακαηάθορδξ θανιάηςκ 

 Ρδ ζπέζδ ιεηαλφ ηνμθήξ ηαζ θανιάηςκ ζε θοζζμθμβζηέξ ηαζ παεμθμβζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ 

 Ρζξ πνμμπηζηέξ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ εέζδξ ηςκ 

θανιαημπμζχκ ζε ιζα μνβακςιέκδ ημζκςκία 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη: Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

 

Γηδάζθνληεο:  

1) Γήκεηξα Σαηδεπαύινπ-Ιίηηλα 

Δζζαβςβή 

Ανπαίμζ Ακαημθζημί θαμί (Αζζφνζμζ, Βααοθχκζμζ, Πμοιένζμζ, Αζβφπηζμζ, 

Δαναίμζ, Φμίκζηεξ, Κήδμζ, Ξένζεξ, Ηκδμί, Θζκέγμζ, Ηάπςκεξ, Δθθδκεξ) 

Ηζημνζηέξ πενίμδμζ ηδξ Φανιαηεοηζηήξ Eπζζηήιδξ ζηδ θεηάκδ ηδξ Κεζμβείμο: 

πνμσππμηναηζηή πενίμδμξ 

ζππμηναηζηή απυ ημκ 5μ αζχκα ιέπνζ ηδκ επμπή ημο Κεβάθμο Αθελάκδνμο 

εθθδκζζηζηή ή αθελακδνζκή  

Βογακηζκή Ξενίμδμξ-Κεζαίςκαξ 

Άνααεξ 

Δονςπασηή πενίμδμξ 

Aθπδιεία-Αθπδιζζηέξ 

Ξακεπζζηδιζαηή ιυνθςζδ 

Ζ Φανιαηεοηζηή ηαηά ημοξ 12μ,  15μ  ηαζ 17μ αζχκα 

 

2) Διέλε Α. Οέθθα 

Ξενζέπεζ ηαζ ελεηάγεζ: Πημζπεία πενί ηνμθήξ, δζαηνμθήξ, ζπέζδ ημοξ ιε οβεία 

ηαζ θάνιαηα. Δπζηεφβιαηα ηςκ Φανιαηεοηζηχκ Δπζζηδιχκ. Ακάπηολδ κέςκ 

θανιάηςκ: ηνυπμζ, ζημπυξ. Ξνμμπηζηέξ ελέθζλδξ ζηζξ Φανιαηεοηζηέξ 

επζζηήιεξ. Ννβάκςζδ ηαζ ζπμοδέξ ζημ Ριήια Φανιαηεοηζηήξ ημο Α.Ξ.Θ. 

Δπαββεθιαηζηή απαζπυθδζδ θανιαημπμζχκ. Φανιαηεοηζηέξ εζδζηυηδηεξ. 

Πημζπεία Φανιαηεοηζηήξ Γεμκημθμβίαξ 

 

3) Γηακάληω Ιάδαξε 

Ζ Φανιαηεοηζηή ηαηά ημκ 18μ αζχκα. Πδιακηζημί εηπνυζςπμζ ηδξ επμπήξ 

αοηήξ. Δπζζηδιμκζηή πενίμδμξ (απυ ημκ 19μ αζχκα έςξ ζήιενα). 

Νιμζμπαεδηζηή ηαζ Νιμζμπαεδηζηά Φάνιαηα. Δθθδκζηέξ Φανιαημπμζίεξ. 

Δεκζηυξ Ννβακζζιυξ Φανιάηςκ (ΔΝΦ). Ννβάκςζδ ηςκ ζπμοδχκ ζημ Ριήια 
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Φανιαηεοηζηήξ ΑΞΘ. Ξανμοζίαζδ ηςκ Δπζζηδιμκζηχκ Ακηζηεζιέκςκ ηςκ 

Ρμιέςκ Φανιαημβκςζίαξ-Φανιαημθμβίαξ ηαζ Φανιαηεοηζηήξ Ρεπκμθμβίαξ.  

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

Γήκεηξα Σαηδεπαύινπ-Ιίηηλα 

1. Ηζημνία Φανιαηεοηζηήξ, Γ. Φςηά 

2. American Institute of the History of Pharmacy 

3. History of Pharmacy: A Guide and a Survey, E Kremers, G Urdang - 1940 

- JB Lippincott Company 

 

Διέλε Οέθθα 

1. S. Anderson, ―Making medicines: A brief history of Pharmacy and 

Pharmaceuticals‖, Pharmaceutical Press, 2005 

 

Γηακάληω Ιάδαξε 

www.efe.org.gr 

www.eof.gr 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ. 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Γναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο. Ζ ααειμθμβία είκαζ ζζμδφκαιδ ακά 

δζδάζημκηα ηαζ ακηζζημζπεί ζε 3,33 ιμκάδεξ. 

Νζ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο βίκμκηαζ ζηζξ διενμιδκίεξ ηαζ πχνμοξ 

πμο ακαημζκχκεζ ημ Ριήια. 

Ν πνυκμξ ελέηαζδξ είκαζ 2 χνεξ ζοκμθζηά βζα ημοξ ηνεζξ δζδάζημκηεξ. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε ηθαζζζηή δζδαζηαθία απυ έδναξ. 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ, ακαημζκχζεζξ, ηθπ. υθςκ ηςκ ζοκδζδαζηυκηςκ 

ακανηχκηαζ ζε εζδζηυ πχνμ (Ακαημζκχζεζξ – Καεήιαηα) ζηδκ ζζημζεθίδα ημο 

ηιήιαημξ. 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (δίςνεξ) θαιαάκμοκ πχνα  ιζα θμνά  ηδκ 

εαδμιάδα ζηδκ Αίεμοζα  Γ12. 
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Δζζαβςβή 

Ανπαίμζ Ακαημθζημί θαμί  

Γ.Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα 

2 Ηζημνζηέξ πενίμδμζ ηδξ Φανιαηεοηζηήξ 

Eπζζηήιδξ ζηδ θεηάκδ ηδξ Κεζμβείμο 

Γ.Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα 

3 Βογακηζκή Ξενίμδμξ, Κεζαίςκαξ, 

Ανααεξ,-Δονςπασηή πενίμδμξ, 

Aθπδιεία, Αθπδιζζηέξ 

Γ.Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα 

4 Ξακεπζζηδιζαηή ιυνθςζδ-12μξ αζχκαξ-

15μξ αζχκαξ - 17μξ αζχκαξ 

Γ.Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα 

5 ΓΔΗΑ, ΡΟΝΦΖ, ΦΑΟΚΑΘΑ: -Δλέθζλδ 

απυ ηδκ ειθάκζζδ ημο ακενχπμο έςξ 

ζήιενα -Ππέζδ ηνμθήξ/θανιάηςκ.  

Δ. Οέηηα 

6 ΦΑΟΚΑΘΑ, ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ: Ννζζιμί, 

Ξενζεπυιεκμ. ΘΙΑΓΝΗ ΡΥΛ 

ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ -

Φανιαηεοηζηή Σδιεία  

Δ. Οέηηα 

7 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΑΛΑΘΑΙΤΖΠ ΘΑΗ 

ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΦΑΟΚΑΘΥΛ: Ξενζβναθή, 

Πηυπμζ, Πδιαζία ηαζ πνδζζιυηδηα ηςκ 

θανιάηςκ, Ννεή πνήζδ θανιάηςκ, Ζ 

πνμζθμνά ηςκ Φανιαηεοηζηχκ 

Δπζζηδιχκ ζημκ άκενςπμ. 

Δ. Οέηηα 

8 Δπαββεθιαηζηή απαζπυθδζδ 

θανιαημπμζχκ. Φανιαηεοηζηέξ 

εζδζηυηδηεξ. Πημζπεία Φανιαηεοηζηήξ 

Γεμκημθμβίαξ 

Δ. Οέηηα 

9-10 Ζ Φανιαηεοηζηή ηαηά ημκ 18μ αζχκα. 

Δπζζηδιμκζηή πενίμδμξ (απυ ημκ 19μ 

αζχκα έςξ ζήιενα).  

Γ. Ιάγανδ 

11 Δθθδκζηέξ Φανιαημπμζίεξ. Δεκζηυξ 

Ννβακζζιυξ Φανιάηςκ (ΔΝΦ).  

Γ. Ιάγανδ 

12 Ννβάκςζδ ηςκ ζπμοδχκ ζημ Ριήια 

Φανιαηεοηζηήξ ΑΞΘ. Ξανμοζίαζδ ηςκ 

Ρμιέςκ Φανιαημβκςζίαξ-

Φανιαημθμβίαξ ηαζ Φανιαηεοηζηήξ 

Ρεπκμθμβίαξ.  

Γ. Ιάγανδ 

13 Πδιενζκέξ πνμμπηζηέξ ελέθζλδξ ηδξ 

Φανιαηεοηζηήξ επζζηήιδξ-

επαββεθιαηζηέξ δζέλμδμζ ζηδκ Δθθάδα 

Απυ ημοξ ηνεζξ 

δζδάζημκηεξ. 

 

Β) Δνβαζηήνζα 

Γεκ οπάνπμοκ. 
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2ν ΔΜΑΚΖΛΝ 

 

ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΑ/ΗΝΙΝΓΗΑ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: ΛΞ-26 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 2μ 

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

Σ πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

 Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 3.5 

Θεωξία (ώξεο): 2/εαδμιάδα 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2/εαδμιάδα ζε ηιήιαηα 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Λζηυθαμξ Καθζζζυααξ, Θαεδβδηήξ 

Γηδάζθνληεο:  

1) Λζηυθαμξ Καθζζζυααξ, Θαεδβδηήξ, ηδθ.: 2310 999177 

2) Άκκα Ξαπά-Θμκζδάνδ, Ακαπθ. Θαεδβήηνζα, ηδθ.: 2310 999151 

3) Κανία Δλδκηάνδ, Δπίη. Θαεδβήηνζα, ηδθ.: 2310 999031 

4) Ρζιμθέςκ-Απζθθέαξ Βογακηζάδδξ, Δπίη. Θαεδβδηήξ, ηδθ.: 2310 999027 

5) Γεςνβία Γηζμφθα, Δπίη. Θαεδβήηνζα, ηδθ.: 2310 999121 

6) Ιειμκζά Πημφνα, Δπίη. Θαεδβήηνζα, ηδθ.: 2310 999156 

7) Α. Κεθίδμο, Δπίη. Θαεδβήηνζα 

8) Κ. Θαπνζιακίδμο, Ιέηημναξ 

9) Γ. Σαηγδδδιδηνίμο, Ιέηημναξ 

10) Δ. Ξνςημκμηανίμο, Ιέηημναξ 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό:  

Κανία Εάσημο-Ρζαηζνμπμφθμο, ιέθμξ Δ.Ρ.Δ.Ξ., ηδθ.: 2310 999114 

Πμθία Θμηζζκμφ, ιέθμξ Δ.Ρ.Δ.Ξ., ηδθ.: 2310 999091 

 

Σώξνο 

Ρμ Α΄ Δνβαζηήνζμ Κζηνμαζμθμβίαξ ανίζηεηαζ ζημ ζζυβεζμ ηαζ ζημκ ηνίημ 

υνμθμ ηδξ Ηαηνζηήξ Ππμθήξ. θμζ μζ δζδάζημκηεξ ηαζ ημ αμδεδηζηυ 

πνμζςπζηυ ανίζημκηαζ ζημοξ πχνμοξ ημο Δνβαζηδνίμο ηαεδιενζκά. 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: 

Oζ ζηυπμζ ημο ιαεήιαημξ είκαζ δ βεκζηή πνμζέββζζδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηδξ 

ιζηνμαζμθμβίαξ ηαζ ακμζμθμβίαξ, αθθά ηαζ δ βκχζδ ιενζηχκ απυ ηα 

ζπμοδαζυηενα ααηηήνζα, ζμφξ ηαζ ιφηδηεξ πμο εοεφκμκηαζ βζα θμζιχλεζξ ζημκ 

άκενςπμ, ηςκ κυζςκ πμο πνμηαθμφκ, ηαεχξ ηαζ δ εζδζηή ενβαζηδνζαηή 

δζάβκςζή ημοξ ηαζ εεναπεία. 
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Γεμηόηεηεο:  

Ζ ελμζηείςζδ ιε ηζξ έκκμζεξ ηδξ ιζηνμαζαηήξ εζζαμθήξ, ηδξ άιοκαξ ημο 

μνβακζζιμφ, ηδξ ενβαζηδνζαηήξ δζάβκςζδξ ηαζ ηδξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ 

θμζιχλεςκ.   

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Καεήιαηα αιθζεεάηνμο ηαζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

Γεκζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ιζηνμαίςκ (ααηηήνζα, ζμί, ιφηδηεξ). Φοζζηέξ ηαζ 

πδιζηέξ ζδζυηδηεξ ημοξ. Φοζζημί ηαζ πδιζημί πανάβμκηεξ πμο δνμοκ αθαπηζηά 

επί ηςκ ιζηνμαίςκ, ακηζαζμηζηά, ακηζσηά, ακηζιοηδηζαηά θάνιαηα.  Βαζζηέξ 

ανπέξ ακμζμθμβίαξ, ζπέζδ ιζηνμαίςκ-λεκζζηή. Ρνυπμζ απαθθαβήξ ηαζ 

πνμζηαζίαξ απυ ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ. Πημζπεία ενβαζηδνζαηήξ δζάβκςζδξ. 

Ξαεμβέκεζα, ηθζκζηή εζηυκα, δζάβκςζδ ηαζ ακηζιεηχπζζδ ζοβηεηνζιέκςκ 

παεμβυκςκ ιζηνμαίςκ. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο: 

Ξαναημθμφεδζδ ιαεδιάηςκ αιθζεεάηνμο ηαζ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ.  

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Γναπηέξ ελεηάζεζξ ιε ενςηήζεζξ πνμξ ακάπηολδ, ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο. 

Γζηαίςια ζοιιεημπήξ έπμοκ μζ θμζηδηέξ πμο έπμοκ παναημθμοεήζεζ ηαζ ηα 

δφμ δίςνα οπμπνεςηζηά ενβαζηήνζα. Νζ ελεηάζεζξ πναβιαημπμζμφκηαζ ζηζξ 

διενμιδκίεξ ηαζ πχνμοξ πμο ακαημζκχκεζ ημ Δνβαζηήνζμ. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

θα ηα ιαεήιαηα βίκμκηαζ ιε πανμοζίαζδ ζε ιμνθή PowerPoint. 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα): 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ. 

 

α) Γζαθέλεζξ: Νζ δζαθέλεζξ (ιζαξ χναξ) πναβιαημπμζμφκηαζ δφμ θμνέξ ηδκ 

εαδμιάδα, ζοκήεςξ ζημ Κεβάθμ Αιθζεέαηνμ ηδξ Ηαηνζηήξ Ππμθήξ ηαζ είκαζ 

εκδεζηηζηά μζ παναηάης:  

 

1. Σαναηηδνζζηζηά ηςκ ααηηδνίςκ, Λ. Καθζζζυααξ 

2. Γεκζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ζχκ, Κ. Δλδκηάνδ 

3. Σαναηηδνζζηζηά ηςκ ιοηήηςκ-εοηαζνζαηέξ ιοηδηζάζεζξ, Ρ. Α. 

Βογακηζάδδξ 

4. Γεκζηά πενί παναζίηςκ, Λ. Καθζζζυααξ 

5. Ξνμζηαηεοηζηέξ απακηήζεζξ ημο λεκζζηή,  

6. Θοηηανζηή ακμζζαηή απάκηδζδ, Ι. Πημφνα 

7. Σοιζηή ακμζζαηή απάκηδζδ, Γ. Γηζμφθα 

8. Γζαηαναπέξ ακμζίαξ, Γ. Γηζμφθα 
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9. Φοζζμθμβζηή πθςνίδα, Λ. Καθζζζυααξ 

10. Ξαεμβεκεηζημί ιδπακζζιμί ιζηνμαζαηχκ θμζιχλεςκ, Ρ. Α. Βογακηζάδδξ 

11. Απμζηείνςζδ-απμθφιακζδ-ακηζζδρία, Λ. Καθζζζυααξ 

12. Ακηζιζηνμαζαηά-Έθεβπμξ εοαζζεδζίαξ, Α. Ξαππά 

13. Διαυθζα, Κ. Δλδκηάνδ 

14. Ρέηακμξ, Λ. Καθζζζυααξ 

15. Δκηενμααηηδνζαηά, Κ. Δλδκηάνδ 

16. Πηαθοθυημηημξ-Πηνεπηυημηημξ 

17. Θυηημζ Gram (-) 

18. Ημί μιάδαξ ένπδηα, Κ. Δλδκηάνδ 

19. Οεηνμσμί, Ι. Πημφνα 

20. Ζπαηίηζδεξ, Λ. Καθζζζυααξ 

21. Ηθανά-Ξανςηίηζδα-Δνοενά  

22. Ημί βνίπδξ, Κ. Δλδκηάνδ 

23. Κοημααηηδνίδζα  

24. Θμνοκμααηηδνίδζα, Κπμνκηεηέθθεξ, Γ. Γηζμφθα 

25. Δπζθακεζαηέξ ιοηδηζάζεζξ, Ρ. Α. Βογακηζάδδξ 

26. Δνβαζηδνζαηή δζάβκςζδ ιζηνμαζαηχκ θμζιχλεςκ- 

Δπελδβήζεζξ-Απμνίεξ, Ρ. Α. Βογακηζάδδξ 

 

α) Δνβαζηήνζα: Νζ θμζηδηέξ πςνίγμκηαζ ζε μιάδεξ ηαζ αζημφκηαζ οπμπνεςηζηά 

ιία θμνά ηδκ εαδμιάδα ζημ ίδζμ ηιήια, ηδκ ίδζα χνα, βζα δφμ εαδμιάδεξ. Ρα 

ενβαζηήνζα  βίκμκηαζ ζηδκ αίεμοζα αζηήζεςκ ημο Α΄ Δνβαζηδνίμο 

Κζηνμαζμθμβίαξ. 

Γζδάζηςκ: Ρ. Α. Βογακηζάδδξ,  Δπίη. Θαεδβδηήξ  

 

Βηβιηνγξαθία 

1. P.R. Κurrey, K.S. Rosenthal ηαζ M.A. Pfaller, Iαηνζηή Κζηνμαζμθμβία, 

Δπζζηδιμκζηέξ Δηδυζεζξ Ξανζζζάκμο Α. Δ., Αεήκα, 2008.  

2. Η.Θ. Ξαπαπακαβζχημο, Β. Θονζαγμπμφθμο-Γαθαΐκα, Δζζαβςβή ζηδκ 

Ηαηνζηή Κζηνμαζμθμβία, Ημθμβία ηαζ Ακμζμθμβία, University Studio 

Press, Θεζζαθμκίηδ 2005.  

3. Η.Θ. Ξαπαπακαβζχημο, Β. Θονζαγμπμφθμο-Γαθαΐκα, Ηαηνζηή 

Κζηνμαζμθμβία & Ημθμβία, University Studio Press, Θεζζαθμκίηδ 2004. 

4. Ζ φθδ ηςκ αιθζεεάηνςκ ηαζ ενβαζηδνίςκ, υπςξ αοηή πανμοζζάγεηαζ 

ζηα ζπεηζηά ιαεήιαηα.  

5. Ππεηζηά αζαθία ηαζ επζζηδιμκζηά πενζμδζηά πμο οπάνπμοκ ζημ 

Δνβαζηήνζμ, αζαθζμβναθζηέξ πδβέξ απυ ηζξ Ξακεπζζηδιζαηέξ ηαζ 

Λμζμημιεζαηέξ Βζαθζμεήηεξ ή ημ Γζαδίηηομ. 

 
 

ΦΠΗΘΝΣΖΚΔΗΑ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: ΛΞ-27 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ  



   

 

60 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 2μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

x πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

 Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 6 

 

Θεωξία (ώξεο): 3 

Φξνληηζηήξην (ώξεο):  

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Αανακάξ Ακηχκδξ, Θαεδβδηήξ 

 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

1) Αανακάξ Ακηχκδξ - Θαεδβδηήξ  

Δνβαζηήνζμ Φοζζημπδιείαξ, Ηζυβεζμ Ξαθαζμφ Σδιείμο, Αζε. 226 

Ριήια Σδιείαξ  

Δπζημζκςκία: ηδθ/fax: 2310997686, email: avranas@chem.auth.gr 

 

2) Ξαπμοηζήξ Απζθθέαξ - Ακαπθδνςηήξ Θαεδβδηήξ 

Δνβαζηήνζμ Φοζζημπδιείαξ, Ηζυβεζμ Ξαθαζμφ Σδιείμο  

Ριήια Σδιείαξ   

Δπζημζκςκία: ηδθ. 2310997755, email: achille@chem.auth.gr   

 

3) Πςηδνυπμοθμξ Πςηήνδξ – Ακαπθδνςηήξ Θαεδβδηήξ 

Δνβαζηήνζμ Φοζζημπδιείαξ, Ηζυβεζμ Ξαθαζμφ Σδιείμο  

Ριήια Σδιείαξ 

Δπζημζκςκία: ηδθ.2310997742, email: eczss@chem.auth.gr  

 

4) Ρζζπθαηίδδξ Γδιήηνδξ - Δπίημονμξ Θαεδβδηήξ 

Δνβαζηήνζμ Φοζζημπδιείαξ, Ηζυβεζμ Ξαθαζμφ Σδιείμο Αζε. 211 

Ριήια Σδιείαξ 

Δπζημζκςκία: ηδθ.2310997766, email: dtsiplak@chem.auth.gr  

 

5) Γ. Γαανζήθ - Ιέηημναξ 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: α. Δνβαζηήνζα: Δλμζηείςζδ ιε ηδκ πεζναιαηζηή 

δζαδζηαζία θοζζημπδιζηχκ ιεηνήζεςκ, υπςξ ππ. ηζηθμδμηήζεζξ, πεπαιεηνία, 

πμθςζζιεηνία, θαζιαημθςημιεηνία, δζαπςνζζιυξ θάζεςκ, δδιζμονβία 

δζαβναιιάηςκ, πανμοζίαζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ιε ηδκ ιμνθή έηεεζδξ. 

α.  Γζαθέλεζξ: Ζ ηαηακυδζδ απυ ηδκ ιενζά ηςκ θμζηδηχκ ηςκ ααζζηχκ 

εκκμζχκ ηδξ εενιμδοκαιζηήξ ηαζ ηδξ πνδζζιυηδηάξ ημοξ ζηδκ ηαηακυδζδ ηαζ 

επίθοζδ ααζζηχκ θοζζημπδιζηχκ πνμαθδιάηςκ.  

mailto:avranas@chem.auth.gr
mailto:achille@chem.auth.gr
mailto:eczss@chem.auth.gr
mailto:dtsiplak@chem.auth.gr


 

 

61 

Ζ ελμζηείςζδ ηςκ θμζηδηχκ ιε ααζζηέξ θοζζημπδιζηέξ έκκμζεξ ηαζ θαζκυιεκα 

πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ ακηζηείιεκμ ηδξ Φανιαηεοηζηήξ επζζηήιδξ (π.π. 

θαζζηέξ ιεηααμθέξ, ηαηακμιή-εηπφθζζδ, ζμκηζηή ζζμννμπία, θαζκυιεκα ζε 

επζθάκεζεξ-δζεπζθάκεζεξ, ημθθμεζδή ζοζηήιαηα, βαθαηηχιαηα ηθπ.).  

Ζ ηαηακυδζδ ηςκ ααζζηχκ ανπχκ ηδξ ηζκδηζηήξ ηςκ ακηζδνάζεςκ  ηαζ ηςκ 

κυιςκ πμο ηζξ δζέπμοκ ιε ζηυπμ ηδκ ηαθφηενδ ηαζ εοπενέζηενδ ιεθθμκηζηή 

ηαηακυδζδ ηαζ ηδξ θανιαημηζκδηζηήξ. 

Ζ απυηηδζδ ζηακυηδηαξ επίθοζδξ απθχκ θοζζημπδιζηχκ πνμαθδιάηςκ. 

 

Γεμηόηεηεο: Δλμζηείςζδ ιε ααζζηέξ έκκμζεξ ιένμοξ ηδξ θοζζημπδιείαξ, πμο 

απαζηείηαζ βζα ημοξ θμζηδηέξ ημο Φανιαηεοηζηήξ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Γζαθέλεζξ, πμο πενζθαιαάκμοκ ηαζ επίθοζδ αζηήζεςκ ιε ηδκ ιμνθή 

θνμκηζζηδνζαηχκ αζηήζεςκ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

Σδιζηή Θενιμδοκαιζηή Γεκζηά βζα ηδ εενιμδοκαιζηή, Ννζζιμί ηαζ 

ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ εενιμδοκαιζηήξ, Θενιμδοκαιζηυ ζφζηδια, 

Θενιμδοκαιζηή ηαηάζηαζδ, Θαηαζηαηζηή ελίζςζδ ηςκ ζδακζηχκ αενίςκ, 

Δηηαηζηά ηαζ εκηαηζηά ηαηαζηαηζηά ιεβέεδ, Θενιμδοκαιζηή ζζμννμπία, 

Θεςνδηζηέξ αάζεζξ ηδξ εενιμδοκαιζηήξ, Θενιμηναζία ηαζ ιδδεκζηυ 

εενιμδοκαιζηυ αλίςια, Δζςηενζηή εκένβεζα, ένβμ, εενιυηδηα, Ρμ πνχημ 

εενιμδοκαιζηυ αλίςια, Δκεαθπία, Θενιμπςνδηζηυηδηα, Γναιιμιμνζαηή 

εενιυηδηα ζηενεχκ ζημζπείςκ, Δθανιμβέξ ημο 1μο Θ.Α. ζηα ζδακζηά αένζα, 

Ξναβιαηζηά αένζα, Κδ ζδακζηά αένζα-ιζα κέα ηαηαζηαηζηή ελίζςζδ, Θνίζζια 

δεδμιέκα, Ππέζδ ηνίζζιςκ δεδμιέκςκ ιε ηζξ ζηαεενέξ van der Waals, Λυιμξ 

ηςκ ακηζζημίπςκ ηαηαζηάζεςκ, Δλαενίςζδ ηαζ εενιυηδηα ελαενίςζδξ, 

Θακυκαξ ημο Ρrouton, Θενιμπδιεία, Ζ εενιυηδηα ζηζξ πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ, 

Γεφηενμ εενιμδοκαιζηυ αλίςια, Δκηνμπία, πμθμβζζιμί ιεηααμθχκ ηδξ 

εκηνμπίαξ, Δθεφεενδ εκένβεζα, Θακμκζηέξ ηαηαζηάζεζξ, Σδιζηυ δοκαιζηυ, 

Θνζηήνζα ζζμννμπίαξ ηαζ αοεμνιήηςκ ιεηααμθχκ. 

Ηζμννμπία Φάζεςκ Ποκεήηδ ζζμννμπίαξ θάζεςκ, Λυιμξ θάζεςκ ημο 

Gibbs ηαζ εθανιμβή ζε απθυ ζφζηδια εκυξ ζοζηαηζημφ, Γζάβναιια θάζεςκ 

ημο κενμφ, Γζαβνάιιαηα θάζεςκ, Ηζμννμπία αηιχκ/οβνμφ βζα ζφζηδια εκυξ 

ζοζηαηζημφ,  ελίζςζδ Clausius-Clapeyron.  

Σδιζηή Ηζμννμπία Δηθνάζεζξ ηδξ ζηαεενάξ πδιζηήξ ζζμννμπίαξ i. 

Ακηζδνάζεζξ ζηδκ αένζμ θάζδ i. Ακηζδνάζεζξ ζε οβνά ιίβιαηα ή δζαθφιαηα 

iii.Ακηζδνάζεζξ υπμο έκα ή πενζζζυηενα απυ ηα ζοζηαηζηά ημοξ ανίζημκηαζ ζε 

ζοιποηκςιέκδ ή βεκζηά ιδ ακαιίλζιδ θάζδ, Δλάνηδζδ ηδξ ζηαεενάξ πδιζηήξ 

ζζμννμπίαξ απυ ηδ εενιμηναζία, πμθμβζζιυξ ηςκ ΓΖ, ΓG, ΓS ακηίδναζδξ ζε 

μνζζιέκδ εενιμηναζία απυ ηζξ ακηίζημζπεξ ηακμκζηέξ εκεαθπίεξ ηαζ εθεφεενεξ 

εκένβεζεξ ζπδιαηζζιμφ ηςκ ακηζδνχκηςκ ηαζ πνμσυκηςκ.  

Ακηζδνάζεζξ ζε Βζμθμβζηά Ποζηήιαηα ηαζ Βζμεκενβδηζηή Ρμ ATP ςξ 

ιεηαθμνέαξ ηδξ πδιζηήξ εκένβεζαξ, Γμιή ηαζ ζδζυηδηεξ ημο ATP , Θακμκζηή 

εκένβεζα οδνμθφζεςξ ημο ATP, Θεκηνζηυξ νυθμξ ημο ζοζηήιαημξ ATP-ADP, 
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Ακηζδνάζεζξ ζε αζμθμβζηά ζοζηήιαηα, δνυθοζδ πεπηζδζημφ δεζιμφ, 

Ακηζδνάζεζξ ιεηαθμνάξ μιάδαξ, Δκγοιαηζηή ζφγεολδ ακηζδνάζεςκ, 

Βζμζφκεεζδ ηαζ δζάζπαζδ ηδξ βθοηυγδξ, Πφκεεζδ ηδξ βθοηυγδξ, Θαφζδ ηδξ 

βθοηυγδξ. 

Φοζζημπδιεία Ποζηδιάηςκ Γζαθφιαηα αενίςκ ζε οβνά, Γζαθφιαηα 

οβνχκ πθήνςξ ακαιεζβκουιεκςκ, Απμηθίζεζξ απυ ημκ κυιμ ημο Raoult, 

Ποζηήιαηα ιδ ακαιεζβκουιεκςκ οβνχκ, Θαηακμιή μοζίαξ ζε ζφζηδια δφμ 

ιδ ακαιεζβκουιεκςκ οβνχκ, Δηπφθζζδ δζαθοιέκδξ μοζίαξ απυ δζάθοια, 

Γζαθφιαηα ιδ πηδηζηχκ μοζζχκ ζε οβνά. 

 

Σδιεία Δπζθακεζχκ Γζεπζθάκεζα αενίμο/ζηενεμφ, Ηζυεενιεξ ελζζχζεζξ, 

Γζεπζθάκεζεξ ζηενεμφ/οβνμφ, αενίμο/οβνμφ ηαζ οβνμφ/οβνμφ, Δπζθακεζαηή 

ηαζ δζεπζθακεζαηή ηάζδ, Δπζθακεζαηή ηάζδ δζαθοιάηςκ, Κμκμιμνζαηά οιέκζα, 

Σνςιαημβναθία, Ημκακηαθθαβή. 

 

  Θμθθμεζδή Δζζαβςβή, Ξαναζηεοή ηαεανζζιυξ ηαζ ζδζυηδηεξ 

ημθθμεζδχκ ζοζηδιάηςκ δζαζπμνάξ, 1. Θζκδηζηέξ ζδζυηδηεξ ημθθμεζδχκ, 

Γζάποζδ ημθθμεζδχκ, Θαείγδζδ ηςκ ημθθμεζδχκ, Υζιςηζηή πίεζδ 

ημθθμεζδχκ, Iζμννμπία Donnan, 2. Νπηζηέξ ζδζυηδηεξ ημθθμεζδχκ 

Κζηνμζημπζηή παναηήνδζδ ηςκ ημθθμεζδχκ. 3. Ζθεηηνζηέξ ζδζυηδηεξ 

ημθθμεζδχκ, Ηζμδθεηηνζηυ ζδιείμ ημθθμεζδχκ, Πηαεενυηδηα ημθθμεζδχκ 

ζοζηδιάηςκ δζαζπμνάξ, Γαθαηηχιαηα. 

Hθεηηνμπδιεία Α. Δζζαβςβή - Ζθεηηνμθοηζηή αβςβή ημο νεφιαημξ, 

Αβςβζιυηδηα δθεηηνμθοηζηχκ δζαθοιάηςκ, Eθανιμβέξ αβςβζιμιεηνζηχκ 

ιεηνήζεςκ, 1. Ξνμζδζμνζζιυξ ηδξ δζαθοηυηδηαξ δοζδζαθφημο άθαημξ, 2. 

Ξνμζδζμνζζιυξ ημο ααειμφ δζάζηαζδξ αζεεκχκ δθεηηνμθοηχκ, 3. 

Αβςβζιμιεηνζηέξ ηζηθμδμηήζεζξ. 

B. Ανπέξ δθεηηνμθοηζηήξ δζαζηάζεςξ, Θεςνία ημο Arrhenius ηαζ 

εθθείρεζξ, Ποκηεθεζηήξ ημο vant'Hoff ηαζ ααειυξ δζαζηάζεςξ, Λυιμξ ηδξ 

αναζχζεςξ ημο Ostwald, Δκενβυηδηα ηαζ ζοκηεθεζηήξ εκενβυηδηαξ ηςκ 

ζυκηςκ, Ημκζηή ζζπφξ ηαζ ζοκηεθεζηήξ Bjerrum, Oνζηυξ ηφπμξ ηςκ Debye-

Hτckel. 

Γ. Ημκηζηή Ηζμννμπία, Ημκζζιυξ ημο κενμφ, Ημκζηή ζζμννμπία ζε 

δζαθφιαηα μλέςκ ηαζ αάζεςκ, Πηαεενά δζαζηάζεςξ μλέςκ ηαζ αάζεςκ, 

Γζαθφιαηα αζεεκχκ μλέςκ, ηαζ αάζεςκ, Γείηηεξ, Οοειζζηζηά δζαθφιαηα.  

Γ. Γαθαακζηά Πημζπεία, Απυθοημ δοκαιζηυ ηαζ ηακμκζηυ δοκαιζηυ 

δθεηηνμδίμο, Hθεηηνυδζα ανβφνμο-πθςνζμφπμο ανβφνμο ηαζ ηαθμιέθακα. 

Θζκδηζηή Σδιζηχκ Ακηζδνάζεςκ Δζζαβςβή, Ραπφηδηα ηαζ ηάλδ 

ακηζδνάζεςξ, Κμνζαηυηδηα ακηζδνάζεςξ, Σνυκμξ οπμδζπθαζζαζιμφ, 

Ακηζδνάζεζξ ιδδεκζηήξ πνχηδξ ηαζ δεοηέναξ ηάλδξ, Δπίδναζδ ηδξ 

εενιμηναζίαξ ζηδκ ηαπφηδηα ηςκ πδιζηχκ ακηζδνάζεςκ, Δκενβμπμζδιέκμ 

ζφιπθμημ.     

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία 

1. ―Πδιεζχζεζξ Φοζζημπδιείαξ βζα ημοξ θμζηδηέξ ημο Φανιαηεοηζημφ 

Ριήιαημξ‖, Α. Αανακάξ, Η. Εζχβαξ, Α. Ξαπμοηζήξ, Π. Πςηδνυπμοθμξ (2005). 
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2. ―Φοζζημπδιεία‖ Ρυιμζ Η, ΗΗ, ΗΗΗ, Atkins Ξακεπζζηδιζαηέξ εηδυζεζξ 

Θνήηδξ (2005). 

3. ―Αtkin‘s Physical Chemistry‖, P. Atkins, J. de Paula, Oxford University 

Press (2006) 

4. ―Φοζζημπδιεία‖ Γεςνβίμο Θανασζηάηδ Δηδ. Ρναοθυξ & ΠΗΑ ΝΔ.  

5. ―Ξεζναιαηζηή Φοζζηή-Σδιεία‖, Η.Α.Κμοιηγήξ, Δηδ. Εήηδ, Θεζζαθμκίηδ 

(2004). 

6. ―Φοζζηή Σδιεία Νιμβεκχκ ηαζ Δηενμβεκχκ Ποζηδιάηςκ‖, Γ.Α. 

Γζακκαημοδάηδξ, Θεζζαθμκίηδ (1985-1986). 

7. ―Ζθεηηνμπδιεία‖, Η.Α. Κμοιηγήξ, Γ.Ξ. Παγμφ, Γήιδηνα , Θεζζαθμκίηδ 

(1992). 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Α. Δνβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ:  Κεηά απυ ηάεε ενβαζηδνζαηή άζηδζδ 

ηαζ πνζκ λεηζκήζεζ δ επυιεκδ, παναδίδεηαζ οπμπνεςηζηά ενβαζία δ μπμία 

πενζέπεζ έκα ζφκημιμ εεςνδηζηυ ιένμξ ηδξ άζηδζδξ ηαζ ηα πεζναιαηζηά 

απμηεθέζιαηα ηαηάθθδθα επελενβαζιέκα. Θάεε ενβαζηδνζαηή άζηδζδ 

ααειμθμβείηαζ. Ν ζοκμθζηυξ ααειυξ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ 

πνμζιεηνάηαζ ιε ηζξ βναπηέξ ελεηάζεζξ ημο ιαεήιαημξ.  

Β. Γζαθέλεςκ: Γναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο. Ξενζθαιαάκεζ 

πέκηε εέιαηα, ιε οπμενςηήζεζξ, ηα μπμία είκαζ ζζμδφκαια, ηάεε εέια δδθαδή 

ακηζζημζπεί ζε 2 ιμκάδεξ. Πηα εέιαηα πενζθαιαάκμκηαζ εεςνία ηαζ  αζηήζεζξ. 

Γζηαίςια ζοιιεημπήξ ζηζξ ελεηάζεζξ έπμοκ ιυκμκ υζμζ έπμοκ ηάκεζ ηαζ ηζξ 

μηηχ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ηαζ έπμοκ παναδχζεζ ηζξ ενβαζίεξ ημοξ ηαζ 

έπμοκ βίκεζ δεηηέξ. Ν πνυκμξ ελέηαζδξ είκαζ ηνεζξ χνεξ. Νζ ελεηάζεζξ ζημ 

ηέθμξ ημο ελαιήκμο βίκμκηαζ ζηζξ διενμιδκίεξ ηαζ πχνμοξ πμο ακαημζκχκεζ 

ημ Φανιαηεοηζηυ Ριήια. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ (πανμοζίαζδ ιε 

ιμνθή Powerpoint) ηαεχξ ηαζ ιε δζαθάκεζεξ. 

 Ρμ αζαθίμ ―Πδιεζχζεζξ Φοζζημπδιείαξ βζα ημοξ θμζηδηέξ ημο 

Φανιαηεοηζημφ Ριήιαημξ‖, Α. Αανακάξ, Η. Εζχβαξ, Α. Ξαπμοηζήξ, Π. 

Πςηδνυπμοθμξ (2005), πμο πενζέπεζ υθδ ηδ εεςνία ηαεχξ ηαζ ηζξ 

ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ, ανίζηεηαζ ζηδκ δθεηηνμκζηή δζεφεοκζδ ημο 

Ριήιαημξ Σδιείαξ www.chem.auth.gr, Δνβαζηήνζμ Φοζζημπδιείαξ (η. Α. 

Αανακάξ). Δπίζδξ οθζηυ ημο ιαεήιαημξ ηαζ ηςκ ενβαζηδνίςκ ανίζηεηαζ ζηδκ 

ίδζα δζεφεοκζδ (δζδάζημκηεξ η. Π. Πςηδνυπμοθμξ ηαζ η. Γ. Ρζζπθαηίδδξ).  

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ πενζθαιαάκεζ 36 δζαθέλεζξ ηαζ 8 

ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

http://www.chem.auth.gr/
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α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ θαιαάκμοκ πχνα ηνεζξ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα 

ζηδκ Αίεμοζα Α ημο Ξαθαζμφ Σδιείμο. 
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1-2 Δζζαβςβή ζηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ 

Θενιμδοκαιζηήξ 

Ξαπμοηζήξ  

3 Θενιμδοκαιζηά ηαηαζηαηζηά ιεβέεδ, 

ηαηαζηαηζηή ελίζςζδ ζδακζηχκ αενίςκ 

Ξαπμοηζήξ 

4 Θενιμδοκαιζηή Ηζμννμπία Ξαπμοηζήξ 

5 Θενιμηναζία – Κδδεκζηυ 

Θενιμδοκαιζηυ αλίςια 

Ξαπμοηζήξ 

6 Δζςηενζηή εκένβεζα – Ένβμ – 

Θενιυηδηα 

Ξαπμοηζήξ 

7 Ξνχημ Θενιμδοκαιζηυ αλίςια Ξαπμοηζήξ 

8 Δκεαθπία – Θενιμπςνδηζηυηδηα Ξαπμοηζήξ 

9 Δθανιμβέξ ημο 1μο Θενιμδοκαιζημφ 

αλζχιαημξ ζηα ζδακζηά αένζα 

Ξαπμοηζήξ 

10 Ξναβιαηζηά αένζα –Απμηθίζεζξ απυ 

ηδκ ζδακζηή ζοιπενζθμνά 

Ξαπμοηζήξ 

11 Θενιμπδιεία – Δθανιμβέξ 

(πνμαθήιαηα) 

Ξαπμοηζήξ 

12 Γεφηενμ Θενιμδοκαιζηυ αλίςια – 

Δκηνμπία – πμθμβζζιμί ιεηααμθχκ 

ηδξ 

Ξαπμοηζήξ 

13 Θενιμδοκαιζηέξ έκκμζεξ, ιεηααθδηέξ 

ηαζ ζοκανηήζεζξ. Θνζηήνζα ζζμννμπίαξ 

ζοζηδιάηςκ οπυ δζαθμνεηζηέξ 

ζοκεήηεξ. 

Πςηδνυπμοθμξ 

14 Ηζμννμπία Φάζεςκ-Λυιμξ Φάζεςκ ημο 

Gibbs.-Δλζζχζεζξ Clapeyron ηαζ 

Clausius-Clapeyron. 

Πςηδνυπμοθμξ 

15 Σδιζηή Ηζμννμπία. Δπίδναζδ ηδξ 

εενιμηναζίαξ ζηδ ζηαεενά ζζμννμπίαξ 

ακηίδναζδξ. 

Πςηδνυπμοθμξ 

16 Κεεμδμθμβία εφνεζδξ 

εενιμδοκαιζηχκ δεδμιέκςκ 

ακηίδναζδξ βζα δζάθμνεξ 

ζοκεήηεξ απυ αζαθζμβναθζηά 

δεδμιέκα πνυηοπςκ πμζμηήηςκ. 

Πςηδνυπμοθμξ 

17 Θενιμδοκαιζηή ιεθέηδ αζμπδιζηχκ 

ακηζδνάζεςκ. 

Πςηδνυπμοθμξ 

18 Ξαναδείβιαηα αζηήζεςκ θαζζηήξ ηαζ 

πδιζηήξ ζζμννμπίαξ. 

Πςηδνυπμοθμξ 

19-24 Φοζζημπδιεία Ποζηδιάηςκ  Ρζζπθαηίδδξ 

25-26 Θζκδηζηή πδιζηχκ ακηζδνάζεςκ-

Ακηζδνάζεζξ ιδδεκζηήξ, πνχηδξ ηαζ 

δεοηέναξ ηάλδξ 

Αανακάξ 



   

 

66 

27 Δπίδναζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζηδ 

ηζκδηζηή ακηζδνάζεςκ 

Αανακάξ 

28 Αζηήζεζξ Σδιζηήξ Θζκδηζηήξ  Αανακάξ 

29-31 Σδιεία Δπζθακεζχκ Αανακάξ 

32-34 Θμθθμεζδή Αανακάξ 

35-36 Ζθεηηνμπδιεία-Δθανιμβέξ Αανακάξ 

 

α) Δνβαζηήνζα 

 

Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Ξεπαιεηνία - Ξνμζδζμνζζιυξ pKa 

αζεεκμφξ μλέμξ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ  

2 Αβςβζιμιεηνία - Ξνμζδζμνζζιυξ 

ηνίζζιδξ ζοβηέκηνςζδξ 

ζπδιαηζζιμφ ιζηηοθίςκ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

3 Φαζιαημθςημιεηνία - Δφνεζδ ηδξ 

εζδζηήξ ηαπφηδηαξ ηδξ μλείδςζδξ 

ημο KI απυ H2O2 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

4 Ξμθςζζιεηνία - Κέηνδζδ βςκίαξ 

ζηνμθήξ μπηζηά εκενβχκ μοζζχκ 

ηαζ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ εζδζηήξ 

ζηνμθζηήξ ζηακυηδηαξ (βζα ημ 

ηαθαιμζάηπανμ) 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

5 Γζαθοηυηδηα - Δφνεζδ ΓΖ 

δζαθοηυηδηαξ ημο ΛaHCO3 ζημ κενυ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

6 Ρνζαδζηά ζοζηήιαηα - Θαηαζηεοή 

ηνζβςκζημφ δζαβνάιιαημξ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

7 Θμθθμεζδή - Δφνεζδ ζζμδθεηηνζημφ 

ζδιείμο αθαμοιίκδξ – Ξαναζηεοή, 

ηνμηίδςζδ ηαζ πνμζηαζία απυ 

ηνμηίδςζδ οδνυθμαμο ημθθμεζδμφξ 

Fe(OH)3 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

8 Θαηακμιή - Δφνεζδ ζοκηεθεζημφ 

ηαηακμιήξ ζςδίμο ιεηαλφ μνβακζηήξ 

θάζδξ-κενμφ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

 

 

BOTANIKH 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: 7 

Θύθινο/Δπίπεδν   ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 2μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

X πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 
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 Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS):4 

Θεωξία (ώξεο): 2 

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Θμηηίκδ Πηοθζακή, Θαεδβήηνζα 

 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

Πηέθθα Θμηηίκδ, Θαεδβήηνζα  

Γναθείμ 8.23, 8μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Ρεηάνηδ ηαζ Ξαναζηεοή 12.00 – 14.00 

Δπζημζκςκία: Κε e-mail (kokkini@bio.auth.gr) 

 

Κζπαήθ Κμοζηάηαξ, Θαεδβδηήξ  

 

Οεββίκα Θανμφζμο, Δπίη. Θαεδβήηνζα 

Γναθείμ 8.13, 8μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11.00-12.00 

Δπζημζκςκία: Κε email (karousou@bio.auth.gr) 

 

Ξαναζηεοή Καθέα, Δπίη. Θαεδβήηνζα 

Γναθείμ 9.15, 9μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 9.00-12.00 

Δπζημζκςκία: Κε e-mail (malea@bio.auth.gr) 

 

Έθδ Σακθίδμο, Ιέηημναξ 

Γναθείμ 8.13, 8μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Ρνίηδ 15.00-17.00, Ξέιπηδ 11.00-13.00  

Δπζημζκςκία: Κε e-mail (chanlidu@bio.auth.gr) 

 

Eηδηθό Γηδαθηηθό Ξξνζωπηθό:  

Σνοζμφθα Ξονζκή, ΔΓΗΞ  

Γναθείμ 8.15, 8μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Γεοηένα 10.00-14.00 

Δπζημζκςκία: Κε e-mail (chpirini@bio.auth.gr) 

 

Δοδμλία Ρζαηίνδ, ΔΓΗΞ  

Γναθείμ 8.15, 8μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Γεοηένα 10.00-14.00 

Δπζημζκςκία: Κε e-mail (tsakiri@bio.auth.gr) 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη:  

Ζ απυηηδζδ ααζζηχκ βκχζεςκ ηδξ αζμθμβίαξ θοηχκ: ιμνθμθμβία, ακαημιία 

ηαζ ααζζηέξ θεζημονβίεξ (ζε ηοηηανζηυ ηαζ οπμηοηηανζηυ επίπεδμ) ηςκ 

θοηζηχκ μνβακζζιχκ. Βαζζηέξ ανπέξ ηδξ ηαλζκυιδζδξ ηςκ θοηχκ. Ζ 

mailto:kokkini@bio.auth.gr
mailto:karousou@bio.auth.gr
mailto:chanlidu@bio.auth.gr
mailto:chpirini@bio.auth.gr
mailto:tsakiri@bio.auth.gr
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ηαηακυδζδ ηαζ πνήζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ μκμιαημθμβίαξ ηαεχξ ηαζ ηδξ 

δζάηνζζδξ ηςκ θοζζηχκ μιάδςκ ηςκ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ (θοηά ιε  

αζμθμβζηχξ δναζηζηά ζοζηαηζηά) ιε αάζδ ηα ιμνθμθμβζηά ηαζ πδιζηά 

δζαβκςζηζηά ημοξ βκςνίζιαηα.  

 

Γεμηόηεηεο:  

Σνήζδ ιζηνμζημπίμο βζα ηδκ ακαβκχνζζδ ηαζ παναηήνδζδ θοηζηχκ 

ηοηηάνςκ, ζζηχκ ηαζ μνβάκςκ. Θαηαζηεοή ιζηνμζημπζηχκ 

παναζηεοαζιάηςκ. Σνήζδ ζηενεμζημπίμο βζα παναηήνδζδ ηςκ 

ιαηνμζημπζηχκ βκςνζζιάηςκ πμο δζαηνίκμοκ ηζξ ηφνζεξ μζημβέκεζεξ ηςκ 

θανιαηεοηζηχκ θοηχκ. Ποθθμβή, ηαλζκμιζηή ακαβκχνζζδ ηαζ δζαηήνδζδ 

θοηζηχκ δεζβιάηςκ.   

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Θεςνδηζηή δζδαζηαθία, πναηηζηή ενβαζηδνζαηή ελάζηδζδ ζε ιζηνέξ μιάδεξ 

ηαζ οπαίενζεξ αζηήζεζξ.  

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο: 

Α ΚΔΟΝΠ: Δζζαβςβή ζηδ Βζμθμβία ηςκ θοηχκ. Ρα θοηά ζε μζημθμβζηυ ηαζ 

μζημκμιζηυ ζοζπεηζζιυ ιε ημκ άκενςπμ (δζαηνμθή, ηεπκζηέξ φθεξ, εκένβεζα, 

θάνιαηα). Ρμ ηοπζηυ θοηζηυ ηφηηανμ, ειανοχδεξ ηαζ δζαθμνμπμζδιέκμ, ιε 

έιθαζδ ζημ ηοηηανζηυ ημίπςια, ηα ποιμηυπζα ηαζ ηα πθαζηίδζα. Νζ θοηζημί 

ζζημί (μνβάκςζδ, ηαλζκυιδζδ), ιε έιθαζδ ζημκ εηηνζηζηυ ζζηυ. Δλςηενζηή 

ιμνθμθμβία ηαζ ακαημιζηή δζάπθαζδ ηςκ θοηζηχκ μνβάκςκ (νίγα, αθαζηυξ, 

θφθθμ, άκεμξ, ηανπυξ) ημο Αενμίζιαημξ Spermatophyta (Ππενιαηυθοηα).  

Ακαπαναβςβζηά υνβακα ηαζ ηνυπμζ ακαπαναβςβήξ ηςκ θοηχκ.  

Β ΚΔΟΝΠ: Ηζημνζηή ακαδνμιή ηδξ πνήζδξ ηςκ θοηχκ ςξ εεναπεοηζηά ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ ηαλζκυιδζή ημοξ. Βαζζηέξ ανπέξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ 

μκμιαημθμβίαξ ηαζ ηαλζκυιδζδξ ηςκ θοηχκ. Ζ «ημοηί-ιέζα-ζε ημοηί» 

ιέεμδμξ ηαλζκυιδζδξ. Ρμ είδμξ ςξ ααζζηή ιμκάδα ηαλζκυιδζδξ. Ζ δζάηνζζδ 

ηςκ θοηχκ ζε Αενμίζιαηα. Ρα ηνία οπμαενμίζιαηα ηςκ Spermatophyta. Νζ 

ηθάζεζξ ηαζ οπμηθάζεζξ ηςκ Magnoliophytina (Αββεζυζπενια). Γζαβκςζηζηά 

ιμνθμθμβζηά βκςνίζιαηα ηςκ ηονζυηενςκ μζημβεκεζχκ θανιαηεοηζηχκ 

θοηχκ. Ακηζπνμζςπεοηζηά είδδ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ. Ακαθμνέξ ζε 

αζμθμβζηχξ δναζηζηά ζοζηαηζηά ηαζ θανιαηεοηζηέξ πνήζεζξ. 

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία: 

Α. ΚΔΟΝΠ 

1. Κμνθμθμβία ηαζ Ακαημιία Φοηχκ 

Έηδμζδ: 015/1994 

Ποββναθείξ: ΠΡΙΗΑΛΝΠ Γ. ΓΔΙΖΒΝΞΝΙΝΠ 

ISBN: 960-317-015-1  

Γζαεέηδξ (Δηδυηδξ): Αζηαηενίκδ Πζιχκδ 

2. Βμηακζηή - Κμνθμθμβία ηαζ Ακαημιία Φοηχκ 

Έηδμζδ: Β' ΔΘΓΝΠΖ/2003 

Ποββναθείξ: ΑΟΡΔΚΗΝΠ ΚΞΝΕΑΚΞΑΙΗΓΖΠ 
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ISBN: 960-312-015-4 

Γζαεέηδξ (Δηδυηδξ): ΑΟΡΔΚΗΝΠ ΚΞΝΕΑΚΞΑΙΗΓΖΠ 

Β. ΚΔΟΝΠ 

1. Ποζηδιαηζηή Βμηακζηή: Φοθμβεκεηζηή-Φαζκεηζηή Ξνμζέββζζδ ηδξ 

Ραλζκυιδζδξ ηςκ Φοηζηχκ Ννβακζζιχκ 

Έηδμζδ: 1/2004 

Ποββναθείξ: ΚΞΑΚΞΑΙΥΛΑΠ Γ., ΘΝΘΘΗΛΖ Π. 

ISBN: 960-86090-3-8  

Γζαεέηδξ (Δηδυηδξ): ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ ΛΗΘ. ΑΦΒΑΕΖΠ  

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ ζηδκ αίεμοζα ηαζ 

ηδκ φπαζενμ. Γδιζμονβία ηαζ μνβάκςζδ αημιζηήξ ζοθθμβήξ απμλδναιέκςκ 

θοηζηχκ δεζβιάηςκ (θοημθυβζμ).  

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο: 

Ζ αλζμθυβδζδ ηςκ βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ πμο απέηηδζακ μζ θμζηδηέξ απυ 

ηδ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ: 

Κε βναπηέξ ελεηάζεζξ (80% ημο ηεθζημφ ααειμφ), πμο δζελάβμκηαζ ζηζξ 

εεζιμεεηδιέκεξ ελεηαζηζηέξ πενζυδμοξ. Νζ βναπηέξ ελεηάζεζξ πενζθαιαάκμοκ 

δφμ ζεζνέξ εειάηςκ, πμο ακηζζημζπμφκ ζηα δφμ ιένδ πμο ζοκεέημοκ ημ 

ιάεδια. Α ΚΔΟΝΠ: Ρα εέιαηα αθμνμφκ ζε ενςηήζεζξ: α) πμθθαπθήξ 

επζθμβήξ, α) ζηζξ μπμίεξ ηαθμφκηαζ κα αζηζμθμβήζμοκ ηδκ απάκηδζδ, β) 

ακάπηολδξ ηαζ δ) ηνίζεςξ. Β ΚΔΟΝΠ: Ξέκηε εέιαηα ηα μπμία ααειμθμβμφκηαζ 

ακάθμβα ιε ηδ δοζημθία ημοξ. πυδεζβια ιε ηδ ιμνθή ηςκ εειάηςκ ημο Β 

ΚΔΟΝΠ είκαζ ακανηδιέκμ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο Ριήιαημξ  Φανιαηεοηζηήξ. 

Α ΚΔΟΝΠ ημο ιαεήιαημξ: Ξναηηζηέξ ελεηάζεζξ βζα ηζξ ενβαζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ (10% ημο ηεθζημφ ααειμφ). 

Β ΚΔΟΝΠ ημο ιαεήιαημξ: Ξνμθμνζηή ελέηαζδ  ζημ θοημθυβζμ πμο 

δδιζμφνβδζε ηάεε θμζηδηήξ (10% ημο ηεθζημφ ααειμφ). Γίκεηαζ ιέζα ζηδκ 

ελεηαζηζηή πενίμδμ πνζκ ηζξ βναπηέξ ελεηάζεζξ ημο ιαεήιαημξ. Ζ αηνζαήξ 

διενμιδκία ηαζ χνα ακαημζκχκεηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο Ριήιαημξ 

Φανιαηεοηζηήξ. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ (πανμοζίαζδ ιε ιμνθή 

Powerpoint). Νζ δζαθάκεζεξ ηςκ δζαθέλεςκ ηαζ ακαημζκχζεζξ ζπεηζηέξ ιε ημ 

ιάεδια ακανηχκηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο Ριήιαημξ Φανιαηεοηζηήξ 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ, ενβαζηδνζαηέξ ηαζ 

οπαίενζεξ αζηήζεζξ ιζηνχκ μιάδςκ θμζηδηχκ. 

α) Γηαιέμεηο: Νζ 26 δζαθέλεζξ (13 εαδμιάδεξ Σ 2 χνεξ) βίκμκηαζ ζηδκ 

Αίεμοζα Η1 ιε ηδ πνήζδ δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ βζα ηδκ πνμαμθή ηςκ 

δζαθέλεςκ. 

http://www.pharm.auth.gr/gr/anakoinoseis_mathimata.html
http://www.pharm.auth.gr/gr/anakoinoseis_mathimata.html
http://www.pharm.auth.gr/gr/anakoinoseis_mathimata.html
http://www.pharm.auth.gr/gr/anakoinoseis_mathimata.html
http://www.pharm.auth.gr/gr/anakoinoseis_mathimata.html
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1-2 Δζζαβςβή ζηδ Βζμθμβία ηςκ θοηχκ. Ρμ 

ηοπζηυ θοηζηυ ηφηηανμ. 

Ξ. Καθέα 

3-4 Ρα παναηηδνζζηζηά ημο ηοπζημφ 

θοηζημφ ηοηηάνμο ιε έιθαζδ ζηα 

ποιμηυπζα, ημ ηοηηανζηυ ημίπςια ηαζ 

ηα πθαζηίδζα. 

Ξ. Καθέα 

5-6 Νζ θοηζημί ζζημί (μνβάκςζδ, 

ηαλζκυιδζδ). Κενζζηχιαηα, 

επζδενιζηυξ ηαζ πανεβποιαηζηυξ ζζηυξ. 

Ξ. Καθέα 

7-8 Πηδνζηηζηυξ, αβςβυξ, εηηνζηζηυξ ζζηυξ. 

Ξενίδενια-Φαηίδζα. 

Ξ. Καθέα 

 

9-10 Ρα θοηζηά υνβακα. Δλςηενζηή 

ιμνθμθμβία – ακαημιζηή ηαηαζηεοή 

αθαζημφ.  

Ξ. Καθέα 

11-12 Δλςηενζηή ιμνθμθμβία – ακαημιζηή 

ηαηαζηεοή νίγαξ, θφθθμο. 

Ξ. Καθέα 

 

13 

14 

Ρνυπμζ ακαπαναβςβήξ ηαζ 

ακαπαναβςβζηά υνβακα ηςκ θοηχκ. 

H ηαλζκυιδζδ ηςκ θοηχκ (αμηάκςκ) 

ηαζ ηςκ εεναπεοηζηχκ ημοξ ζδζμηήηςκ   

Ξ. Καθέα 

Π. Θμηηίκδ 

15-16 Ηζημνζηή ελέθζλδ ηδξ Ποζηδιαηζηήξ 

Βμηακζηήξ – Ραλζκμιζηή ζενανπία – 

Ραλζκμιζηή μκμιαημθμβία  

Π. Θμηηίκδ 

17-18 Άενμζζια Spermatophyta - Νζημβέκεζεξ 

ηςκ  οπμαενμζζιάηςκ Coniferophytina 

ηαζ  Magnoliophytina  (Θθάζδ 

Magnoliatae οπμηθάζεζξ Magnoliidae – 

Hamamelididae)  

Δ. Σακθίδμο 

19-20 Magnoliatae – Νζημβέκεζεξ ηδξ 

οπυηθαζδξ Rosidae 

Ο. Θανμφζμο 

21 Magnoliatae – Νζημβέκεζεξ ηςκ 

οπμηθάζεςκ Dilleniidae ηαζ 

Caryophyllidae  

Δ. Σακθίδμο 

22 Magnoliatae – Νζημβέκεζεξ ηδξ 

οπυηθαζδξ Asteridae   

Ο. Θανμφζμο 

23-24 Θθάζδ Liliatae – Νζημβέκεζεξ ηδξ 

οπυηθαζδξ Liliidae 

Δ. Σακθίδμο 

25-26 Πφκμρδ ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ 

(Ποζηδιαηζηή Βμηακζηή) – Κμνθή 

εειάηςκ βζα ηζξ βναπηέξ ελεηάζεζξ 

Π. Θμηηίκδ 

β) Δξγαζηήξηα: Νζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ζε ιζηνέξ μιάδεξ θαιαάκμοκ 

πχνα ιζα θμνά ηδκ εαδμιάδα βζα ηάεε μιάδα, ζηζξ Αίεμοζεξ Κ3 ηαζ Κ4 ημο 
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5μο μνυθμο ημο ηηζνίμο Bζμθμβίαξ. Γζα ηδ δζελαβςβή ηςκ ενβαζηδνζαηχκ 

αζηήζεςκ βίκεηαζ πνήζδ επμπηζηχκ πζκάηςκ, ιζηνμζημπίςκ ηαζ 

ζηενεμζημπίςκ. Νζ θμζηδηέξ οπμπνεμφκηαζ κα παναημθμοεήζμοκ υθεξ ηζξ 

ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ (δίςνεξ). 

 

Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Σνήζδ Κζηνμζημπίμο, Κμνθή ηαζ 

ιέβεεμξ ηοηηάνςκ. Ξονήκαξ , 

πθαζηίδζα, ποιμηυπζα. 

Σ. Ξονζκή 

Δ. Ρζαηίνδ 

2 Έβηθεζζηα ημο θοηζημφ ηοηηάνμο. 

Θοηηανζηυ ημίπςια. 

Σ. Ξονζκή 

Δ. Ρζαηίνδ 

3 Δπζδενιζηυξ ζζηυξ- Ξενίδενια Σ. Ξονζκή 

Δ. Ρζαηίνδ 

4 Ξανεβποιαηζηυξ, ζηδνζηηζηυξ, 

αβςβυξ ηαζ εηηνζηζηυξ ζζηυξ. 

Σ. Ξονζκή 

Δ. Ρζαηίνδ 

5 Δλςηενζηή ιμνθμθμβία – ακαημιζηή 

ηαηαζηεοή αθαζημφ. 

Σ. Ξονζκή 

Δ. Ρζαηίνδ 

6 Δλςηενζηή ιμνθμθμβία – ακαημιζηή 

ηαηαζηεοή νίγαξ, θφθθμο. 

Σ. Ξονζκή 

Δ. Ρζαηίνδ 

7 Γζαβκςζηζηά βκςνίζιαηα 

μζημβεκεζχκ Ππενιαημθφηςκ Η 

Σ. Ξονζκή 

Δ. Ρζαηίνδ 

8 Γζαβκςζηζηά βκςνίζιαηα 

μζημβεκεζχκ Ππενιαημθφηςκ ΗΗ 

Σ. Ξονζκή 

Δ. Ρζαηίνδ 

9 Γζαβκςζηζηά βκςνίζιαηα 

μζημβεκεζχκ Ππενιαημθφηςκ ΗΗΗ 

Σ. Ξονζκή 

Δ. Ρζαηίνδ 

10 Ποθθμβή θοηχκ βζα ηδ δδιζμονβία  

θοημθμβίμο (οπαίενζα άζηδζδ) 

Σ. Ξονζκή 

Δ. Ρζαηίνδ 

11 Ποθθμβή θοηχκ βζα ηδ δδιζμονβία  

θοημθμβίμο (οπαίενζα άζηδζδ) 

Σ. Ξονζκή 

Δ. Ρζαηίνδ 

 

 

ΓΔΛΗΘΖ ΝΟΓΑΛΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ  
 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 2μ 

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

Σ πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

 Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 8 

Θεωξία (ώξεο): 3 

Φξνληηζηήξην (ώξεο):  

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 
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Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Θςκζηακηίκμξ Ιίηζκαξ, Θαεδβδηήξ  

Γηδάζθωλ (νληεο):  

1) Θςκζηακηίκμξ Ιίηζκαξ, Θαεδβδηήξ 

    Γναθείμ 317, 1μξ υνμθμξ Θηζνίμο Ξαθαζμφ Σδιείμο,  

    Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά. 

    Δπζημζκςκία: klitinas@chem.auth.gr 

2) Δθζζάαεη Καθαιίδμο-Μεκζηάηδ, Ακαπθ. Θαεδβήηνζα 

    Γναθείμ 302, 1μξ υνμθμξ Θηζνίμο Ξαθαζμφ Σδιείμο, 

    Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά. 

    Δπζημζκςκία: malamido@chem.auth.gr 

3) Ππφνμξ Ππονμφδδξ, Θαεδβδηήξ 

    Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά. 

    Δπζημζκςκία: sspyr@chem.auth.gr 

4) Δοαββεθία Βανέθθα, Δπίη. Θαεδβήηνζα 

    Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά. 

    Δπζημζκςκία: varella@chem.auth.gr 

5) Ηςάκκδξ Ιοηάηδξ, Δπίη. Θαεδβδηήξ 

6) Αθέλακδνμξ Εςβνάθμξ, Δπίη. Θαεδβδηήξ 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: Κία (1) ΗΓΑΣ. (E. Δοβεκίδμο) 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: Ζ ειαάεοκζδ απυ ιένμοξ ηςκ θμζηδηχκ ζηζξ ααζζηέξ 

ανπέξ ηδξ ζφβπνμκδξ Ννβακζηήξ Σδιείαξ ηαζ δ ηαηακυδζδ ηδξ ζδιαζίαξ ηδξ 

ζηδ θεζημονβία ηαζ δναζηζηυηδηα ηςκ ιμνίςκ ηαζ ηδξ αθθδθεπίδναζήξ ημοξ ιε 

άθθα απθά ιυνζα. Γζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ αοηχκ δζδάζημκηαζ μζ βεκζηέξ 

ανπέξ ηδξ Ννβακζηήξ Σδιείαξ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ θαζιαημζημπζηχκ 

ιεευδςκ ηαζ ηςκ ηάλεςκ ηςκ αθηακίςκ, αθηεκίςκ, αθηοκίςκ, αθηοθαθμβμ-

κζδίςκ ηαζ ηςκ ανςιαηζηχκ εκχζεςκ. Πημ Δνβαζηήνζμ βίκμκηαζ πεζνάιαηα 

ααζζηχκ ενβαζηδνζαηχκ ηεπκζηχκ ηαζ απθχκ μνβακζηχκ ακηζδνάζεςκ. 

 

Γεμηόηεηεο: Δλμζηείςζδ ιε ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ μνβακζηήξ πδιείαξ ηαζ 

πναβιαημπμίδζδ πεζναιάηςκ ζημ Δνβαζηήνζμ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη: Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ, θνμκηζζηδνζαηέξ ηαζ 

ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο: Δλέηαζδ ηαζ ιεθέηδ ηςκ εειεθζςδχκ ανπχκ 

ηδξ Ννβακζηήξ Σδιείαξ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ θαζιαημζημπζηχκ 

ιεευδςκ. Κεθέηδ μνζζιέκςκ ηάλεςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ. Ρα ακηζηείιεκα 

αοηά ηαηακέιμκηαζ ζηα ηεθάθαζα: 

Γμιή ηαζ δεζιμί.  

Γεζιμί ηα ιμνζαηέξ ζδζυηδηεξ. 

Ζ θφζδ ηςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ: αθηάκζα ηαζ ηοηθμαθηάκζα. 

Πηενεμπδιεία αθηακίςκ ηαζ ηοηθμαθηακίςκ.  

Δπζζηυπδζδ ηςκ μνβακζηχκ ακηζδνάζεςκ. 

Αθηέκζα: δμιή ηαζ δναζηζηυηδηα.  

mailto:sspyr@chem.auth.gr
mailto:varella@chem.auth.gr
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Αθηέκζα: ακηζδνάζεζξ ηαζ ζφκεεζδ. 

Αθηφκζα.  

Πηενεμπδιεία. 

Αθηοθαθμβμκίδζα. Ακηζδνάζεζξ αθηοθαθμβμκζδίςκ: πονδκυθζθεξ οπμηαηαζηά-

ζεζξ ηαζ απμζπάζεζξ. 

Ξνμζδζμνζζιυξ ηδξ δμιήξ: θαζιαημιεηνία ιαγχκ ηαζ θαζιαημζημπία 

οπενφενμο. 

Ξνμζδζμνζζιυξ ηδξ δμιήξ: θαζιαημζημπία πονδκζημφ ιαβκδηζημφ 

ζοκημκζζιμφ. 

Πογοβζαηά δζέκζα ηαζ θαζιαημζημπία οπενζχδμοξ. 

Βεκγυθζμ ηαζ ανςιαηζηυηδηα. 

Σδιεία αεκγμθίμο: δθεηηνμκζυθζθδ ανςιαηζηή οπμηαηάζηαζδ. 

Ννβακζηέξ ακηζδνάζεζξ: ιζα ζφκημιδ ακαζηυπδζδ. 

 

Ξξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία: 

- «ΝΟΓΑΛΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ ΡΝΚΝΠ Η», J. McMurry, Ξακεπζζηδιζαηέξ Δηδυζεζξ 

Θνήηδξ, Ζνάηθεζμ Θνήηδξ, 2007. 

- «ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΝΟΓΑΛΗΘΖΠ ΣΖΚΔΗΑΠ ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ», Γ. Λ. Λζημθαίδδξ, 

Δηδυζεζξ Εήηδ, Θεζζαθμκίηδ 1987. 

- «ΝΟΓΑΛΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ», Λ. Δ. Αθελάκδνμο-Α. Γ. Βάναμβθδ, Δηδυζεζξ Εήηδ, 

Θεζζαθμκίηδ, 1986. 

- «ORGANIC CHEMISTRY, Fourth Edition», T. W. Graham Solomons, John 

Wiley & Sons, New York, 1988. 

- «Organic Chemistry, Structure and Function, Sixth Edition», K. P. C. 

Vollhardt, W. H. Freeman and Company, New York, 2010. 

- «ORGANIC CHEMISTRY‖, H. Beyer and W. Walter, Translator and Editor D. 

Lloyd, Albion Chemical Science Series, Chichester, England, 1997. 

- «ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY, Reactions, Mechanisms, and 

Structure, Fourth Edition», J. March, Wiley-Interscience Publication, John 

Wiley & Sons Inc., New York, 1992. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ, θνμκηζζηδνζαηχκ αζηήζεςκ ηαζ ενβαζηδνζαηχκ 

αζηήζεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο: Γναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο 

Δλαιήκμο. Βαζίγεηαζ ζε ενςηήζεζξ υπμο είηε εθέβπμκηαζ μζ βκχζεζξ ηςκ 

θμζηδηχκ είηε δ δοκαηυηδηά ημοξ βζα ηνζηζηή ακηζιεηχπζζδ πνμαθδιάηςκ ηδξ 

ζφβπνμκδξ μνβακζηήξ πδιείαξ. θα ηα εέιαηα πμο δίδμκηαζ είκαζ 

ααειμθμβζηά ζζμδφκαια. Ν πνυκμξ ελέηαζδξ είκαζ 3 χνεξ. 

Γναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο Δνβαζηδνίμο (απαναίηδηδ βζα ηδκ 

μθμηθήνςζδ ηςκ ενβαζηδνίςκ ηαζ ηδ θήρδ ηδξ ζπεηζηήξ ζθναβίδαξ). 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: Νζ δζαθέλεζξ ηαζ ηα 

θνμκηζζηήνζα ημο ιαεήιαημξ ηαζ ηςκ ενβαζηδνίςκ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ 

(πανμοζίαζδ ιε ιμνθή Powerpoint, δζαθακεζχκ ηθπ.). 
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Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ ακανηχκηαζ ζηζξ ζζημζεθίδεξ ηςκ δζδαζηυκηςκ. 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ θνμκηζζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ. Ζ δζδαζηαθία ζηα ενβαζηήνζα βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ θαιαάκμοκ πχνα 4 θμνέξ ηδκ εαδμιάδα ζηδκ 

Αίεμοζα Α΄ ημο Θηζνίμο ημο Ξαθαζμφ Σδιείμο. Ακηίβναθα ηςκ δζαθέλεςκ 

ακανηχκηαζ ηαζ ζηζξ ζζημζεθίδεξ ηςκ δζδαζηυκηςκ ιε εθεφεενδ πνυζααζδ. 
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1-2 Γμιή ηαζ Γεζιμί μνβακζηχκ εκχζεςκ θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

3-5 Γεζιμί ηαζ Κμνζαηέξ Ηδζυηδηεξ. 

Δπαβςβζηυ ηαζ Πογοβζαηυ θαζκυιεκμ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

6-9 Αθηάκζα ηαζ Θοηθμαθηάκζα. 

Νκμιαημθμβία μνβακζηχκ εκχζεςκ. 

Γζαιμνζαηέξ Δπζδνάζεζξ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

10-11 Πηενεμπδιεία Αθηακίςκ ηαζ 

Θοηθμαθηακίςκ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

12 Δπζζηυπδζδ ηςκ μνβακζηχκ 

ακηζδνάζεςκ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

13-14 Αθηέκζα: Γμιή ηαζ Γναζηζηυηδηα θμζ μζ δζδάζημκηεξ 
15-17 Αθηέκζα: Πφκεεζδ ηαζ Ακηζδνάζεζξ θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

18-20 Αθηφκζα θμζ μζ δζδάζημκηεξ 
21-23 Πηενεμπδιεία: Δκακηζμιενή, μπηζηή 

εκενβυηδηα, R,S-ζζμιενή, 

δζαζηενεμιενή, ιεζμιμνθέξ, 

πνμαμθέξ ηαηά Fieser, ναηειζηά 

ιίβιαηα, αζφιιεηνεξ ζοκεέζεζξ. 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

24-27 Αθμβμκμαθηάκζα: Νκμιαημθμβία, 

δμιή, παναζηεοέξ, αθμβμκχζεζξ ιέζς 

νζγχκ, ακηζδναζηήνζα Grignard, 

ακηζδνάζεζξ ιε μνβακμιεηαθθζηέξ 

εκχζεζξ. Ακηζδνάζεζξ SN2, SN1, Δ1, Δ2. 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

28 Φαζιαημιεηνία ιαγχκ: Γεκζηά, 

ενιδκεία ηςκ θαζιάηςκ ιαγχκ, ηφπμζ 

εναοζιαημπμίδζδξ. 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

29-31 Φαζιαημζημπία IR: Γεκζηά, ενιδκεία 

θαζιάηςκ IR, θάζιαηα μνβακζηχκ 

εκχζεςκ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

32-35 Φαζιαημζημπία NMR: Φαζιαημζημπία 
1Ζ NMR, πδιζηή ιεηαηυπζζδ, 

μθμηθήνςζδ, ζπζκ-ζπζκ ζπάζδ, 

θαζιαημζημπία 13C NMR, πνήζδ ημο 

NMR ζηδκ ακάθοζδ ηδξ ιμνζαηήξ 

δμιήξ. 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

36-37 Πογοβζαηά δζέκζα: Ξαναζηεοή, 

ζηαεενυηδηα, δθεηηνμκζυθζθεξ 

πνμζεήηεξ, πμθοιενή δζεκίςκ, 

ακηίδναζδ Diels-Alder. 

Φαζιαημζημπία UV 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

38-40 Ανςιαηζηέξ εκχζεζξ: Νκμιαημθμβία, 

δμιή ηαζ ζηαεενυηδηα  αεκγμθίμο, 

ηακυκαξ Hückel, ανςιαηζηά ζυκηα, 

εηενμηοηθζηέξ ηαζ πμθοηοηθζηέξ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 
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ανςιαηζηέξ εκχζεζξ, δθεηηνμκζυθζθδ 

ανςιαηζηή οπμηαηάζηαζδ, μλείδςζδ 

ηαζ ακαβςβή ανςιαηζηχκ εκχζεςκ, 

ζφκεεζδ οπμηαηεζηδιέκςκ αεκγμθίςκ. 

 

Β) Δνβαζηήνζα 

 

Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 (4 χνεξ) Θακυκεξ βζεζκήξ ηαζ Αζθάθεζαξ 

ζημ Σδιζηυ Δνβαζηήνζμ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

2 (4 χνεξ) Απυζηαλδ H2O. Ξνμζδζμνζζιυξ Π.γ. θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

3 (4 χνεξ) δνυθοζδ Βεκγμζημφ Κεεοθεζηένα. 

Ξνμζδζμνζζιυξ Π.η. 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

4 (8 χνεξ) Δηπφθζζδ Θαθεΐκδξ απυ θφθθα 

Ρζαβζμφ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

5 (4 χνεξ) Σνςιαημβναθία. Σνςιαημβναθζηέξ 

Κέεμδμζ Ακάθοζδξ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

6 (2 χνεξ) Γναπηή Δλέηαζδ θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

 

 

ΘΡΡΑΟΗΘΖ ΒΗΝΙΝΓΗΑ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: 9 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 2μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

Σ πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

 Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 6  

Θεωξία (ώξεο): 3  

Φξνληηζηήξην (ώξεο): 2 

Δξγαζηήξην (ώξεο): - 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Σνήζημξ Ξακαβζςηίδδξ, Θαεδβδηήξ  

 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

Σνήζημξ Ξακαβζςηίδδξ, Θαεδβδηήξ (Ποκημκζζηήξ) 

Γναθείμ 315, 3μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε email (pchristo@pharm.auth.gr) 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

 

http://users.auth.gr/~pchristo/
http://users.auth.gr/~pchristo/
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Γλωζηηθνί ζηόρνη: Ζ ηαηακυδζδ, απυ ηδ ιενζά ηςκ θμζηδηχκ, ηςκ ααζζηχκ 

ανπχκ ηδξ ηοηηανζηήξ αζμθμβίαξ ηαζ ηδξ ζδιαζίαξ ηδξ δμιήξ ηαζ θεζημονβίαξ 

ημο ηοηηάνμο, ηςκ οπμηοηηανζηχκ μνβακζδίςκ, αθθά ηαζ ηςκ ααζζηχκ 

αζμθμβζηχκ ιαηνμιμνίςκ. Γζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ αοηχκ εα 

πανμοζζαζεμφκ δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ ηδξ ηοηηανζηήξ αζμθμβίαξ απυ ηδκ 

ακάθοζδ ηδξ πδιείαξ ημο ηοηηάνμο ηαζ ηδ ζφκεεζδ ηαζ θεζημονβία ηςκ 

ιαηνμιμνίςκ ημο (DNA, RNA,  πνςηεΐκεξ ηθπ.) ιέπνζ ηαζ ηδ δμιή ηςκ 

ιειανακζηχκ μνβακζδίςκ, ηζξ μδμφξ εκδμηοηηανζηήξ ιεηαθμνάξ, ηδκ 

παναβςβή εκένβεζαξ αθθά ηαζ ηδκ ηοηηανζηή επζημζκςκία. Θα δμεμφκ επίζδξ 

πνήζζια παναδείβιαηα, βζα ημοξ θμζηδηέξ θανιαηεοηζηήξ, υπςξ δ ηοηηανζηή 

ή ιμνζαηή αάζδ δζαθυνςκ αζεεκεζχκ ηαζ δ επίδναζδ πμο έπμοκ δζάθμνα 

θάνιαηα ζηδ δμιή ηαζ θεζημονβία ηςκ ηοηηάνςκ. 

 

Γεμηόηεηεο: Δλμζηείςζδ ιε ααζζηέξ έκκμζεξ ηοηηανζηήξ αζμθμβίαξ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ & θνμκηζζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

Δζζαβςβή ζηo Θφηηανμ (Γεκζηά πενί γςήξ. Eζζαβςβή ζημ ηφηηανμ ηαζ ζηα 

ζοζηαηζηά ημο.  Θοηηανζηή εεςνία. Κζηνμζημπζημί ηνυπμζ παναηήνδζδξ ηςκ 

ηοηηάνςκ. Νιμζυηδηα ηαζ πμζηζθυηδηα ηςκ ηοηηάνςκ.  

Σδιζηή ζφζηαζδ ηςκ ηοηηάνςκ (Δίδδ πδιζηχκ δεζιχκ. Ν νυθμξ ημο κενμφ. 

Ρα ιυνζα ημο ηοηηάνμο.  Γμιή ηαζ θεζημονβίεξ ηςκ ζαηπάνςκ, ηςκ θζπανχκ 

μλέςκ/θζπχκ/θζπζδίςκ, ηςκ κμοηθεσκζηχκ μλέςκ ηαζ ηςκ πνςηεσκχκ. Έκγοια, 

εκγοιζηέξ ακηζδνάζεζξ, αθθμζηενζηέξ ηζκδηήνζεξ πνςηεΐκεξ  & πνςηεσκζηέξ 

ιδπακέξ). 

Βζμθμβζηέξ Κειανάκεξ, Δκδμηοηηάνζα δζαιενίζιαηα ηαζ ιεηαθμνά. (Ζ θζπζδζηή 

δζπθμζηζαάδα. Νζ πνςηεΐκεξ ηςκ ιειανακχκ (είδδ, ηνυπμζ ζφκδεζδξ ιε ηζξ 

αζμθμβζηέξ ιειανάκεξ, αζμθμβζηέξ θεζημονβίεξ, μ νυθμξ ημο πνςηεσκζημφ 

θθμζμφ). Νζ οδαηάκεναηεξ ηςκ ιειανακχκ, μ βθοημηάθοηαξ ηαζ δ ζδιαζία 

ημο. Κειανακζηά μνβακίδζα-δμιέξ ηαζ αζμθμβζημί νυθμζ. Γζαθμβή & 

ιδπακζζιμί εζζαβςβήξ πνςηεσκχκ ζε ιειανακζηά μνβακίδζα 

(ζοκιεηαθναζηζηή ηαζ ιεηα-ιεηαθναζηζηή ιεηαθμνά, ζδιαημδμηζηέξ 

αθθδθμοπίεξ ιεηαθμνάξ - νυθμξ ηαζ ζδιαζία). Ν νυθμξ ηςκ ζοκμδχκ 

πνςηεσκχκ ζηδ ιεηαθμνά ηαζ δζαθμβή ή/ηαζ ημκ πμζμηζηυ έθεβπμ ηςκ 

πνςηεσκχκ ηςκ μνβακζδίςκ. Κεηαθμνά ιε ηοζηίδζα (Ξνυζθδρδ θμνηίμο, 

εηαθάζηδζδ, ζηυπεοζδ ηαζ πνμζάναλδ ηςκ ηοζηζδίςκ). Νδμί έηηνζζδξ ηαζ μ 

νυθμξ ηδξ ζοζηεοήξ Golgi. Δκδμηοηηάνςζδ, θαβμηοηηάνςζδ ηαζ δμιή ηαζ 

νυθμζ ηςκ θοζμζςιαηίςκ.  

Θοηηανμζηεθεηυξ (Θοηηανμζηεθεηυξ ηαζ μ νυθμξ ημο. Δκδζάιεζα ζκίδζα. 

Κζηνμζςθδκίζημζ ηαζ αζμθμβζηή ζδιαζία ηδξ δοκαιζηήξ αζηάεεζαξ ημοξ. Νζ 

ιζηνμζςθδκίζημζ ςξ μδμί ιεηαθμνάξ ζοζηαηζηχκ ημο ηοηηάνμο ηαζ 

ηοζηζδίςκ. Θζκδηήνζεξ πνςηεΐκεξ ηςκ ιζηνμζςθδκίζηςκ ηαζ δ ζδιαζία ημοξ. 

Αηηίκδ ηαζ μζ θεζημονβίεξ ηδξ (δμιή, ημπμθμβία ηαζ θεζημονβίεξ ηςκ ζκζδίςκ 
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ηδξ αηηίκδξ, ζδιαζία ζηδ δμιή ηαζ ηίκδζδ ημο ηοηηάνμο). Πφκδεζδ ιε 

ηζκδηήνζεξ πνςηεΐκεξ ηαζ ηδ ιομζίκδ). 

Κζημπυκδνζα ηαζ Σθςνμπθάζηεξ: Ρα Δκενβεζαηά Θέκηνα ηςκ Δοηανοςηζηχκ 

Θοηηάνςκ (Βζμθμβζηέξ μλεζδχζεζξ ηαζ παναβςβή εκένβεζαξ. Ρμ ιζημπυκδνζμ 

ηαζ δ ιμνθμθμβία ημο. Απμζημδυιδζδ ηαζ μλείδςζδ ιαηνμιμνίςκ. 

Ακαπκεοζηζηή αθοζίδα ηαζ πδιεζςζιςηζηή ιεηαηνμπή ηδξ εκένβεζαξ 

μλείδςζδξ ζε ATP. Σθςνμπθάζηεξ ηαζ δ ιμνθμθμβία ηςκ πθαζηζδίςκ. 

Ιεζημονβζηή ζδιαζία ηςκ πθςνμπθαζηχκ-Φςημζφκεεζδ. Ρμ βέκςια ηαζ δ 

αζμβέκεζδ ηςκ ιζημπμκδνίςκ ηαζ ηςκ πθαζηζδίςκ). 

Πφκεεζδ, ακαδίπθςζδ, ηνμπμπμζήζεζξ ηαζ απμζημδυιδζδ ηςκ πνςηεσκχκ 

(Γεκεηζηυξ ηχδζηαξ, ηςδζηυκζα, ακηζηςδζηυκζα ηαζ ιεηαθμνζηά RNA - Ξθαίζζα 

ακάβκςζδξ ηαζ δ ζδιαζία ημοξ. Οζαμζςιάηζμ, μ πχνμξ απμηςδζημπμίδζδξ. Ζ 

δζαδζηαζία, ηα ζηάδζα ηαζ δ νφειζζδ ηδξ ιεηάθναζδξ. Κεηα-ιεηαθναζηζηέξ 

ηνμπμπμζήζεζξ ηςκ πνςηεσκχκ, πνςηεσκζηή ακαδίπθςζδ ηαζ απμδυιδζδ. Ν 

νυθμξ ηςκ ζοκμδχκ πνςηεσκχκ ζηδκ πνςηεσκζηή ακαδίπθςζδ, πνςηεσκζηή 

ιεηαθμνά ηαζ δζαθμβή. Απμδυιδζδ πνςηεσκχκ. 

Ννβάκςζδ, Απμεήηεοζδ & Aκαπαναβςβή ηδξ Γεκεηζηήξ Ξθδνμθμνίαξ  

(Ζ βεκεηζηή πθδνμθμνία εδνάγεηαζ ζημ DNA. DNA ηαζ βεκεηζηυξ ηχδζηαξ. 

Γμιή ηαζ μνβάκςζδ ημο DNA.  Γμιή εοηανοςηζηήξ πνςιαηίκδξ 

(εοπνςιαηίκδ-εηενμπνςιαηίκδ ηαζ αζμθμβζηή ζδιαζία). Λμοηθεμζςιάηζα 

(δμιή ηαζ ζδιαζία). Ακχηενεξ ιμνθέξ μνβάκςζδξ ηδξ πνςιαηίκδξ - 

πνςιμζχιαηα (αζμθμβζηή ηαζ δζαβκςζηζηή ζδιαζία).  Ζ ακηζβναθή ημο DNA. 

Κδπακζζιυξ- έκγοια πμο ειπθέημκηαζ. Ρμ πνυαθδια ηδξ ακηζβναθήξ ζηα 

άηνα ηαζ μ νυθμξ ηδξ ηεθμιενάζδξ. Βθάαεξ ημο DNA, ιεηαθθάλεζξ ηαζ 

επζδζυνεςζδ ηςκ θαεχκ). 

Κεηάδμζδ ηαζ Κεηαθμνά ηδξ Γεκεηζηήξ Ξθδνμθμνίαξ (Κεηαβναθή ημο DNA 

ζε RNA, RNA πμθοιενάζεξ ηαζ μζ θεζημονβίεξ ημοξ, οπμηζκδηέξ & έκανλδ ηδξ 

ιεηαβναθήξ, βεκζημί ηαζ νοειζζηζημί ιεηαβναθζημί πανάβμκηεξ, μ νυθμξ ηδξ 

πνςιαηίκδξ ηαζ ηςκ ηνμπμπμζήζεςκ ηςκ ζζημκχκ ζηδ ιεηαβναθή, 

ηθδνμκμιήζζιδ απεκενβμπμίδζδ ηδξ βμκζδζαηήξ έηθναζδξ ηαζ μ νυθμξ ηςκ 

ηνμπμπμζήζεςκ ημο DNA ηαζ ηδξ δμιήξ ηδξ πνςιαηίκδξ. Κεηαιεηαβναθζηή 

ςνίιακζδ ηςκ εοηανοςηζηχκ RNAs (πνμζεήηδ 5‘-ηαθφπηναξ, ζονναθή 

(ιάηζζια) ηαζ ςνίιακζδ ηςκ 3' άηνςκ). 

Θοηηανζηυξ Θφηθμξ ηαζ Θοηηανζηυξ Θάκαημξ (Ν ηοηηανζηυξ ηφηθμξ ηαζ ηα 

ζηάδζα ημο. Οφειζζδ ημο ηοηηανζημφ ηφηθμο (ζδιεία εθέβπμο ηαζ δ ζδιαζία 

ημοξ, ηοηθίκεξ ηαζ ηοηθζκμελανηχιεκεξ ηζκάζε). Κίηςζδ ηαζ ηα ζηάδζα ηδξ. Νζ 

νυθμζ ηςκ πνςηεσκχκ ημο ηοηηανμζηεθεημφ ζηδ ιίηςζδ. Κείςζδ ηαζ 

θοθεηζηή ακαπαναβςβή. Θοηηανζηυξ εάκαημξ (απυπηςζδ) ηαζ δ αζμθμβζηή 

ζπμοδαζυηδηα ημο. Γμιζηέξ ηαζ θεζημονβζηέξ αθθαβέξ ημο ηοηηάνμο ηαηά ηδκ 

απυπηςζδ, ζήιαηα εακάημο, μ νυθμξ ηαζ δ νφειζζδ ηςκ ηαζπαζχκ, μ νυθμξ 

ηςκ ιζημπμκδνζςκ, ακηζαπμπηςηζημί πανάβμκηεξ). 

Ξμθοηοηηανζηή Ννβάκςζδ ηαζ Θανηίκμξ. (Δλςηοηηάνζμ ζηνχια ηαζ 

ζοκδεηζημί ζζημί. Δπζεδθζαηά θφθθα ηαζ δζαηοηηάνζμζ ζφκδεζιμζ. Γζαηήνδζδ 

ηαζ ακακέςζδ ηςκ ζζηχκ - Απμννφειζζδ απμ ημκ ηανηίκμ. Νβημβμκίδζα-

Ακηζμβημβμκίδζα & Κμνζαημί ημοξ νυθμζ). 
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Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

1. Alberts B.,Bray D.,Hopkin K.,Johnson A.,Lewis J.,Raff M.,Roberts 

K.,Walter P. ―Βαζζηέξ ανπέξ ηοηηανζηήξ αζμθμβίαξ‖, 2δ έηδμζδ, 2006, 

εηδυζεζξ Ξ.Σ. Ξαζπαθίδδξ. 

2. Β. Κανιάναξ & Κ. Ιαιπνμπμφθμο-Κανιάνα, ―ΒΗΝΙΝΓΗΑ ΘΡΡΑΟΝ‖, 

Έηδμζδ: 5/2005, Δηδυζεζξ ΡΞΝΟΑΚΑ - Αβμνβζακίηδξ Ππ. Κμκ. ΔΞΔ 

3. Geoffrey M. Cooper & Robert E. Hausman ―Ρμ Θφηηανμ: Κζα Κμνζαηή 

Ξνμζέββζζδ‖, 5δ έηδ. 2011, , Αηαδδιασηέξ Δηδυζεζξ Η. Κπάζδνα & Πζα. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ θνμκηζζηδνζαηχκ αζηήζεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Γναπηέξ πνυμδμζ εκδζάιεζδξ αλζμθυβδζδξ (Α) ή βναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ 

ημο ελαιήκμο (Β). 

Ζ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ είκαζ δ ίδζα ηυζμ ζηζξ ελεηάζεζξ πνμυδμο υζμ ηαζ 

ζηδκ ηεθζηή ελέηαζδ. Βαζίγεηαζ ζε 20 ενςηήζεζξ υπμο μζ θμζηδηέξ ηαθμφκηαζ 

κα απακηήζμοκ εάκ δ ενχηδζδ είκαζ ζςζηή ή θάεμξ (0,1 ιμκάδα ακα 

ενχηδζδ ιε ανκδηζηή ααειμθμβία (δδθ. -0.1 ζε πενίπηςζδ θακεαζιέκδξ 

απάκηδζδξ) ηαζ κα αζηζμθμβήζμοκ ηδκ απάκηδζδ ημοξ (0,4 ιμκάδεξ ακά 

απάκηδζδ). Γδθαδή, υθα ηα εέιαηα είκαζ ζζμδφκαια ηαζ ημ ηάεε εέια 

θαιαάκεζ ζοκμθζηά 0,5 ιμκάδεξ.  Πε πενίπηςζδ πμο έκα εέια δεκ απακηδεεί 

απυ ηακέκα θμζηδηή, ηυηε ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια απμζφνεηαζ ηαζ μ ηεθζηυξ 

ααειυξ ααζίγεηαζ ζηζξ οπυθμζπεξ απακηήζεζξ). 

Ν πνυκμξ ελέηαζδξ είκαζ 1 χνα.  

 

Α) Δλεηάζεζξ πνμυδμο 

Γζηαίςια ζοιιεημπήξ: Γζηαίςια ζοιιεημπήξ ζηζξ ελεηάζεζξ πνμυδμο έπμοκ μζ 

θμζηδηέξ ημο 2μο ελαιήκμο ζπμοδχκ μζ μπμίμζ ζοιιεηέπμοκ ζηζξ 

παναημθμοεήζεζξ ημο ιαεήιαημξ (ζε ηνεζξ ηοπαίεξ παναδυζεζξ θαιαάκμκηαζ 

πανμοζίεξ ηαζ δζηαίςια πνμυδμο εειεθζχκμοκ μζ θμζηδηέξ μζ μπμίμζ έπμοκ 

ημοθάπζζημκ δφμ πανμοζίεξ). Νζ ελεηάζεζξ πνυδμο είκαζ δφμ, ιία εκδζάιεζδ 

ηαζ ιία ηεθζηή. Κυκμ μζ θμζηδηέξ πμο θαιαάκμοκ πνμαζαάζζιμ ααειυ (5 ή 

ιεβαθφηενμ) ζηδκ εκδζάιεζδ πνυμδμ έπμοκ δζηαίςια ζοιιεημπήξ ζηδκ 

ηεθζηή πνυμδμ. Νζ θμζηδηέξ πμο ελεηάγμκηαζ επζηοπχξ ζηζξ πνμυδμοξ 

απαθάζζμκηαζ απυ πεναζηένς ελέηαζδ ηαζ μ ηεθζηυξ ααειυξ ημο ιαεήιαημξ 

ακηζζημζπεί ζημκ ιέζμ υνμ ηςκ ααειχκ ηςκ δφμ πνμυδςκ. 

Β) Νζ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο βίκμκηαζ ζηζξ διενμιδκίεξ ηαζ 

πχνμοξ πμο ακαημζκχκεζ ημ Ριήια. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο 

Νζ δζαθέλεζξ ηαζ ηα θνμκηζζηήνζα ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ 

(πανμοζίαζδ ιε ιμνθή Powerpoint, δζαδναζηζηέξ θνμκηζζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 

ιε πνήζδ Ζ/,  αίκηεμ ηθπ). 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ, ακαημζκχζεζξ, ααειμθμβίεξ ηθπ. ακανηχκηαζ ζε 

εζδζηυ πχνμ (Γζδαζηαθία) ζηδκ ζζημζεθίδα ημο δζδάζημκηα. 

http://users.auth.gr/~pchristo/teaching/teach.html
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Γηδαζθαιία  

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ιε θνμκηζζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (δίςνεξ) θαιαάκμοκ πχνα δφμ θμνέξ ηδκ 

εαδμιάδα ζηδκ Αίεμοζα Γ12 ηαζ βίκεηαζ πνήζδ δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ βζα ηδκ 

πνμαμθή ηςκ δζαθέλεςκ. Ακηίβναθα ηςκ δζαθέλεςκ ακανηχκηαζ ηαζ ζηδκ 

ζζημζεθίδα ημο δζδάζημκηα ιε εθεφεενδ πνυζααζδ.  

 

Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ 

1 Δζζαβςβή ζημ ηφηηανμ ηαζ ηα ζοζηαηζηά 

ημο  

Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

2 Σδιζηή ζφζηαζδ ηςκ ηοηηάνςκ  Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

3 Γμιή ηαζ θεζημονβίεξ ηςκ πνςηεσκχκ  Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

4-6 Βζμθμβζηέξ ιειανάκεξ, ιειανακζηά 

δζαιενίζιαηα & δζαθμβή πνςηεσκχκ 

Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

7-8 Κεηαθμνά ιε ηοζηίδζα, έηηνζζδ, 

εκδμηοηηάνςζδ, θοζμζςιάηζα & 

αοημθαβία 

Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

9- 10 Κζημπυκδνζα & Σθςνμπθάζηεξ - Ρα 

εκενβεζαηά ηέκηνα ηςκ εοηανοςηζηχκ 

ηοηηάνςκ  

Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

11-12 Πφκεεζδ, ακαδίπθςζδ, ηνμπμπμζήζεζξ & 

απμζημδυιδζδ ηςκ πνςηεσκχκ  

Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

13-14 Θοηηανμζηεθεηυξ  Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

15 Γμιή ηαζ μνβάκςζδ ημο βεκεηζημφ οθζημφ  Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

16 Ακηζβναθή ηδξ βεκεηζηήξ πθδνμθμνίαξ ηαζ 

επζδζυνεςζδ θαεχκ  

Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

17 Κεηαβναθή ηαζ δ νφειζζή ηδξ  Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

18-20 Θοηηανζηή  δζαίνεζδ  &   Απυπηςζδ Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

21 Κείςζδ ηαζ θοθεηζηή ακαπαναβςβή  Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

22-23 Ξμθοηοηηανζηή μνβάκςζδ ηαζ ηανηίκμξ  Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

24-26 Αζηήζεζξ επακάθδρδξ  Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

 

Β) Φξνληηζηήξηα 

Νζ θμζηδηέξ οπμπνεμφκηαζ κα παναημθμοεήζμοκ ηνεζξ θνμκηζζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ (ηνίςνεξ). 
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Φξνληηζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ 

1 Ζ πδιεία ηςκ ηοηηάνςκ – Ηδζυηδηεξ ηαζ 

δνάζδ ηςκ εκγφιςκ – Ακαζημθείξ 

εκγφιςκ ηαζ Φανιαηεοηζηέξ εθανιμβέξ 

(Γζαδναζηζηυ) 

Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

2 Ζ νμή ηδξ βεκεηζηήξ πθδνμθμνίαξ ηαζ ηα 

έκγοια πμο ειπθέημκηαζ (Γζαδναζηζηυ) 

Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

3 Ρμ ηφηηανμ ζε ηίκδζδ 1-ηοηηανζηή 

δζαίνεζδ 

- Ρμ ηφηηανμ ζε ηίκδζδ 2 – πδιεζμηαλία, 

ηοηηανζηή ζδιαημδυηδζδ, ηοηηανζηυξ 

εάκαημξ, θαβμηοηηάνςζδ 

Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

 
 

ΑΓΓΙΗΘΖ ΓΙΥΠΠΑ Β  
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: ΛΞ-11 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 2μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

x πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

 Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 0.5  

Θεωξία (ώξεο): 2  

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): - 

Ππληνλίζηξηα καζήκαηνο: Γν  Πιανάβδα Σνδζηίδμο- Θζμζέμβθμο  

 

Γηδάζθνπζα: Γν  Πιανάβδα Σνδζηίδμο- Θζμζέμβθμο (Ποκημκίζηνζα) 

 

Γναθείμ Μέκςκ Γθςζζχκ, διζυνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ:  Tνίηδ 11-13 ι.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail  schris@lance.auth.gr 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: Βεθηίςζδ ηςκ δελζμηήηςκ ακάβκςζδξ, ειπθμοηζζιυξ 

ημο θελζθμβίμο, ηαηακυδζδ  ηςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ ιενχκ  

ημο ηεζιέκμο ιέζς ηςκ ζοκδέζιςκ (ζοκμπή). 

 

Γεμηόηεηεο: Θαηακυδζδ ηδξ ζοκεηηζηυηδηαξ ηαζ ζοκμπήξ ημο ηεζιέκμο, 

παναβςβή μνζζιχκ υνςκ ιε ηαεμδήβδζδ. 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη: Γζαδναζηζηή δζδαζηαθία 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο: 
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 Α. Γξαζηεξηόηεηεο πξo-αλάγλωζεο 

     Δνςηήζεζξ πνυαθερδξ πενζεπμιέκμο βζα εκενβμπμίδζδ ηδξ πνμδβμφιεκδξ  

     βκχζδξ. 

 

Β. Γξαζηεξηόηεηεο θαηαλόεζεο πνπ αθνινπζνύλ  ηε γξήγνξε ή   

     αληρλεπηηθή  αλάγλωζε 

     Γεκζηέξ ενςηήζεζξ, ενςηήζεζξ βζα εκημπζζιυ ζοβηεηνζιέκδξ πθδνμθμνίαξ,       

     ζοιπθήνςζδ δζαβνάιιαημξ ιε ημοξ ηονζυηενμοξ ηίηθμοξ ημο ηεζιέκμο,  

     έθεβπμξ απακηήζεςκ ηςκ ενςηήζεςκ πνυαθερδξ.  

 

Γ.  Γξαζηεξηόηεηεο ιεπηνκεξνύο θαηαλόεζεο πεξηερνκέλνπ 

     Ξνμηάζεζξ ιε απάκηδζδ ζςζηυ-θάεμξ, ακηζζημίπζζδ πθαβζυηζηθςκ ιε     

     παναβνάθμοξ, ζοιπθήνςζδ πζκάηςκ ή δζαβναιιάηςκ.  

 

Γ. Γξαζηεξηόηεηεο γηα εμάζθεζε ζην ιεμηιόγην 

     Δηηίιδζδ ζδιαζίαξ άβκςζηςκ θέλεςκ απυ ηα ζοιθναγυιεκα,    

     ζοιπθήνςζδ ηεκχκ, ενςηήζεζξ ακηζζημίπζζδξ υνςκ ιε μνζζιμφξ,     

     ηαηακυδζδ ζδιαζίαξ πνμεειάηςκ ηαζ άβκςζηςκ θέλεςκ, ζοκχκοια,   

     ακηχκοια. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο: Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο: Γναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο 

ελαιήκμο. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Νζ δζαθέλεζξ ηαζ ηα θνμκηζζηήνζα ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ 

(πανμοζίαζδ ιε ιμνθή Powerpoint, δζαδναζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ιε πνήζδ 

Ζ/). Ποιπθδνςιαηζηυ ιαεδζζαηυ οθζηυ ακανηάηαζ ζηα e- ιαεήιαηα ημο 

Ριήιαημξ ιε εθεφεενδ πνυζααζδ. 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα): 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ 2 (χνεξ) ηδκ εαδμιάδα 

ζηδκ αίεμοζα Γ12 ηαζ βίκεηαζ πνήζδ δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ βζα ηδκ πνμαμθή 

ηςκ δζαθέλεςκ.  

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

Ziaka, I. 2010.  English for Pharmaceutical Studies, vol. I . Thessaloniki: 

University Studio Press. 
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθνπζα 

1 Ακεεηηζηυηδηα ζηα θάνιαηα Π. Σξεζηίδνπ-

Θηνζένγινπ 

2 Σδιεία μλέςκ-αάζεςκ            » 

3 Γεκζηέξ ανπέξ ηαηάθοζδξ            » 

4 Ξνςημβεκήξ ηαζ Γεοηενμβεκήξ Κεηααμθζζιυξ            » 

5 Ρμλζηυηδηα            » 

6 Φανιαημβεκεηζηή            » 

7 Ρμλζημηζκδηζηέξ εεςνήζεζξ            » 

8 Κέεμδμζ πμο ιεζχκμοκ ή ειπμδίγμοκ ηδκ 

απμννυθδζδ 

           » 

9 Πζιπμοηναιίκδ            » 

10 Ποκηαβμβναθζηέξ πθδνμθμνίεξ            » 

11 Ξνμεημζιαζία θοηζημφ οθζημφ            » 

12 Φάνιαηα πμο πνμένπμκηαζ απυ θοηά            » 

13 Νκμιαημθμβία            » 

 

 

ΓΗΔΗΛΖ/ΔΞΗΓΖΚΗΝΙΝΓΗΑ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: ΛΞ-28 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ (επζθμβήξ) 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 2μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

Σ πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

 Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 2 

Θεωξία (ώξεο): 2 

 

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Καθαιαηέκζα Αναακζηίδμο-Βαβζςκά, Θαεδβήηνζα 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

Καθαιαηέκζα Αναακζηίδμο-Βαβζςκά, Θαεδβήηνζα 

Α. Κπέκμξ, Θαεδβδηήξ,  

Λ. Ξαπαδάηδξ, Ακαπθ. Θαεδβδηήξ,  

Θ. Γανδααέζδξ, Ακαπθ. ηαεδβδηήξ,  

Α. Ξδβαδάξ, Δπίη. ηαεδβδηήξ,  

Ζ. Ρονμδήιμξ, Δπίη. ηαεδβδηήξ,  

Δ. Ξακαβμπμφθμο, Δπίη. ηαεδβήηνζα  
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Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη:  

Ζ εηπαίδεοζδ ηςκ θμζηδηχκ ηδξ Φανιαηεοηζηήξ χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα 

πναβµαηεφμκηαζ εέµαηα ζαηνζηήξ πνυθδρδξ ηαζ πνμαβςβήξ οβείαξ ηαζ κα 

ακηζµεηςπίγμοκ πνμαθήµαηα δδµυζζαξ οβείαξ.  

 

Γεμηόηεηεο:  

Ζ εµπέδςζδ βκςζηζηχκ ακηζηεζµέκςκ ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ηςκ 

ηνμθίµςκ ηαζ ηδξ οβζεζκήξ δζαηνμθήξ, ηδξ οβζεζκήξ ημο θοζζημφ 

πενζαάθθμκημξ, ημο φδαημξ ηςκ οδνεφζεςκ, ηςκ ααζζηχκ ανπχκ ηδξ 

ζαηνζηήξ μζημθμβίαξ ηαζ ηδξ οβζεζκήξ ημο ενβαζζαημφ πχνμο, ηδξ ηαλζδζςηζηήξ 

ζαηνζηήξ ηαζ ηςκ ηθζµαηζηχκ αθθαβχκ, ηδξ επζδδµζμθμβίαξ ηαζ πνυθδρδξ ηςκ 

κμζμημµεζαηχκ θμζµχλεςκ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Ξαναημθμφεδζδ εεςνδηζηχκ µαεδµάηςκ ζε δζδαζηαθία απυ αµθζεεάηνμο. 

πμπνεςηζηή παναημθμφεδζδ θνμκηζζηδνζαηχκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ.  

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

∆ζαηνμθή ηαζ βεία.  

βζεζκή ηςκ ηνμθίµςκ.  

βζεζκή ημο κενμφ ηαζ οδαημβεκείξ θμζµχλεζξ.  

Δπζδδµζηέξ εηνήλεζξ.  

Ακαδουµεκμζ πενζααθθμκηζηά µζηνμμνβακζζµμί.  

βζεζκή ηδξ αηµυζθαζναξ ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ.  

Θθζµαηζηέξ αθθαβέξ, παβηυζµζα πενζααθθμκηζηά πνμαθήµαηα ηαζ δδµυζζα 

οβεία.  

Δπαββεθµαηζηή βζεζκή ηαζ Αζθάθεζα.  

βζεζκή ζημ πχνμ ημο κμζμημµείμο (πανάβμκηεξ ηζκδφκμο, απμζηείνςζδ ηαζ 

απμθφιακζδ). Δπζδδµζμθμβία ηαζ πνυθδρδ κμζμημµεζαηχκ θμζµχλεςκ.  

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Ρα θνμκηζζηδνζαηά – ενβαζηδνζαηά µαεήµαηα ηαζ αζηήζεζξ, απμηεθμφκ 

πνμτπυεεζδ βζα ηδ ζοµµεημπή ηςκ θμζηδηχκ ζηζξ ελεηάζεζξ.  

 

ΔΛΕΚΝΙΝΓΗΑ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: ΛΞ-29 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 2μ  
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Ρύπνο καζήκαηνο: Κάεδια επζθμβήξ 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 2 

Θεωξία (ώξεο): 2  

Φξνληηζηήξην (ώξεο): 1 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 1 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Ακαζηαζία Ξακηαγάηδ, Ακαπθ. Θαεδβήηνζα 

 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

Ακαζηαζία Ξακηαγάηδ, Ακαπθ. Θαεδβήηνζα (Ποκημκίζηνζα) 

Γναθείμ 511, 4μξ υνμθμξ ηηζνίμο Σδιζημφ 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε email (natasa@chem.auth.gr) 

 

Οδβίκδ Ξαπή, ΔΓΗΞ, (Φνμκηζζηδνζαηυ, Δνβαζηδνζαηυ) 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό:  

Αζαεζηά Πμθία, Εανζθέ Φςηεζκή  

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: Ζ ηαηακυδζδ, απυ ηδ ιενζά ηςκ θμζηδηχκ, ηςκ ααζζηχκ 

ανπχκ ηδξ Δκγοιμθμβίαξ ηαζ ηδξ ζδιαζίαξ ηδξ δμιήξ ηαζ θεζημονβίαξ ηςκ 

εκγφιςκ ηαεχξ ηδξ ζοιαμθήξ ημοξ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ Βζμπδιείαξ.  

 

Γεμηόηεηεο: Δλμζηείςζδ ιε ααζζηέξ έκκμζεξ Δκγοιμθμβίαξ 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ & ενβαζηδνζαηέξ/θνμκηζζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

-Ηζημνζηή Ακαδνμιή -Ζ Γμιή ηςκ εκγφιςκ 

-Θνζηήνζα εκγοιζηχκ ακηζδνάζεςκ – Ξμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ εκγφιςκ 

-Δηθμβή ιεευδμο πνμζδζμνζζιμφ ηδξ δνάζδξ ηςκ εκγφιςκ-πδβή εκγφιμο 

Δηπφθζζδ ηςκ εκγφιςκ-Κέεμδμζ ηαεανζζιμφ ηςκ εκγφιςκ. 

-Νκμιαζία ηαζ ηαηάηαλδ ηςκ εκγφιςκ. 

-Κδπακζζιμί εκγοιζηχκ ακηζδνάζεςκ. Ακηζδνάζεζξ μλεζδμακαβςβήξ-

Ακηζδνάζεζξ ιεηαθμνάξ μιάδςκ-Ακηζδνάζεζξ οδνυθοζδξ-Γζάζπαζδ δεζιχκ 

ιε ιδ οδνμθοηζηή απμιάηνοκζδ μιάδςκ-Ακηζδνάζεζξ ζζμιενίςζδξ-

Ποκεεηζηέξ ακηζδνάζεζξ.  

-Ξςξ θεζημονβμφκ ηα έκγοια 

-Δπίδναζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο οπμζηνχιαημξ-Δλίζςζδ Michaelis Menten 

-Ζ έκμζα ηςκ ζηαεενχκ Km ηαζ Vmax – Γναθζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ Θm ηαζ 

Vmax- Δπίδναζδ ημο pH-Δπίδναζδ ηδξ εενιμηναζίαξ-Δπίδναζδ ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ ημο εκγφιμο-Δκγοιζηέξ ακηζδνάζεζξ ιε πενζζζυηενα απυ έκα 

οπμζηνχιαηα 

-Ρμ εκενβυ ηέκηνμ-Ημκζημί δεζιμί-Γεζιμί οδνμβυκμο-δνυθμαμζ δεζιμί-

Νιμζμπμθζημί δεζιμί 

mailto:natasa@chem.auth.gr
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-Ακαζημθείξ-Ποκαβςκζζηζηή ακαζημθή-Κδ ζοκαβςκζζηζηή ακαζημθή-Κζηηή 

ακαζημθή-Ακηαβςκζζηζηή ακαζημθή-Γναθζηή ακαπανάζηαζδ ημο είδμοξ ηδξ 

ακαζημθήξ-Ακαζημθείξ  ―αοημηημκίαξ‖ –Δκενβμπμζδηέξ 

-To ιμκηέθμ ημο Hill-Ρμ ιμκηέθμ ημο Adair-Ρμιμκηέθμ MWC-To ιμκηέθμ KNF-

Ρμ βεκζηυ ιμκηέθμ-Ανκδηζηή ζοκένβεζα ηαζ ακηζδναζηζηυηδηα ηςκ ιζζχκ 

ηέκηνςκ-Ξενζπηχζεζξ ζζμιενίςζδξ εκγοιζηχκ ιμνθχκ-Βζμθμβζηή ζδιαζία 

αθθμζηενζηχκ θαζκμιέκςκ. 

-Πηενεμελεζδίηεοζδ εκγφιςκ 

-Ξενζμνζζιέκδ πνςηευθοζδ γοιμβυκςκ-Φςζθμνοθίςζδ ηαζ 

απμθςζθμνοθίςζδ εκγφιςκ–Αθθεξ αιθίδνμιεξ μιμζμπμθζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ 

ηδξ δμιήξ ηςκ εκγφιςκ εηηυξ απυ θςζθμνοθίςζδ. 

-Οφειζζδ ηδξ αζμζφκεεζδξ εκγφιςκ ζε ααηηήνζα-Οφειζζδ ηδξ αζμζφκεεζδξ 

εκγφιςκ, ζε γςσηά ηφηηανα-Οφειζζδ ηδξ αζμζφκεεζδξ εκγφιςκ απυ 

οπμζηνχιαηα ηαζ ιεηααμθίηεξ-Οφειζζδ ηδξ αζμζφκεεζδξ εκγφιςκ απυ 

μνιυκεξ. 

-Ρα  έκγοια ζηδκ ηθζκζηή Σδιεία 

-Βζμηεπκμθμβζηέξ εθανιμβέξ ηςκ εκγφιςκ 

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

1α. Δκγοιμθμβία: Η.Γ. Γεςνβάηζμξ- Ρ.Α. Γζμοράκδξ- Γ.Α. Θονζαηίδδξ  

(Δηδυζεζξ: Εήηδ), Θεζζαθμκίηδ, 2001. 

1β. Δνβαζηδνζαηέξ Αζηήζεζξ Δκγοιμθμβίαξ: (Δηδυζεζξ: Εήηδ), Θεζζαθμκίηδ. 

2. Δκγοιμθμβία:  Η. Θθχκδξ (Γεςπμκζηυ Ξακ/ιζμ Αεδκχκ-Δηδυζεζξ: Θνήηδξ, 

Αεήκα: ΄Διανομ, 2007. 

  

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ ενβαζηδνζαηχκ/θνμκηζζηδνζαηχκ αζηήζεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Γναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο. 

Ζ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ααζίγεηαζ ζε 8 ενςηήζεζξ υπμο μζ θμζηδηέξ 

ηαθμφκηαζ κα απακηήζμοκ. Oθα ηα εέιαηα είκαζ ζζμδφκαια. Ν πνυκμξ 

ελέηαζδξ είκαζ 2,5 χνεξ.  

Νζ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο βίκμκηαζ ζηζξ διενμιδκίεξ ηαζ πχνμοξ 

πμο ακαημζκχκεζ ημ Ριήια. 

Νζ δζαθέλεζξ ηαζ ηα θνμκηζζηήνζα ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ 

(πανμοζίαζδ ιε ιμνθή Powerpoint, θνμκηζζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ηθπ). 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ, ακαημζκχζεζξ, ααειμθμβίεξ ηθπ. ακανηχκηαζ 

ζημκ πίκαηα ακαημζκχζεςκ ημο ενβαζηδνίμο Βζμπδιείαξ. 

 

Γηδαζθαιία  

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ιε ενβαζηδνζαηέξ ηαζ 

θνμκηζζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (ιμκυςνεξ) θαιαάκμοκ πχνα δφμ θμνέξ ηδκ 

εαδμιάδα ζηδκ Βζαθζμεήηδ ημο Δνβαζηδνίμο Βζμπδιείαξ ηαζ βίκεηαζ πνήζδ 

δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ βζα ηδκ πνμαμθή ηςκ δζαθέλεςκ.  
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Ηζημνζηή Ακαδνμιή- Νκμιαζία ηαζ 

ηαηάηαλδ ηςκ εκγφιςκ 

Α. Ξακηαγάηδ  

2 Ζ Γμιή ηςκ εκγφιςκ-Δφνεζδ αιζκμλζηήξ 

αημθμοείαξ ηςκ εκγφιςκ 

Α. Ξακηαγάηδ  

3-4  Θνζηήνζα εκγοιζηχκ ακηζδνάζεςκ– 

Κέεμδμζ πμζμηζημφ πνμζδζμνζζιμφ ηςκ 

εκγοιζηχκ ακηζδνάζεςκ  

Α. Ξακηαγάηδ  

5-6 Δηθμβή ιεευδμο πνμζδζμνζζιμφ ηδξ 

δνάζδξ ηςκ εκγφιςκ-πδβή εκγφιμο- 

Δηπφθζζδ ηςκ εκγφιςκ-Κέεμδμζ 

ηαεανζζιμφ ηςκ εκγφιςκ-Ξνςηυημθθμ 

ηαεανζζιμφ-Δίδδ δθεηηνμθυνδζδξ  

Α. Ξακηαγάηδ 

7-8 Ακαζοκδοαζιέκεξ πνςηεσκεξ-

Θαεανζζιυξ ακαζοκδοαζιέκςκ 

πνςηεσκχκ- Δκγοιμιδπακζηή  

Α. Ξακηαγάηδ 

9- 10 Δκγοιζηέξ ακηζδνάζεζξ-Κδπακζζιμί 

εκγοιζηχκ ακηζδνάζεςκ. Ακηζδνάζεζξ 

μλεζδμακαβςβήξ-Ακηζδνάζεζξ ιεηαθμνάξ 

μιάδςκ-Ακηζδνάζεζξ οδνυθοζδξ-

Γζάζπαζδ δεζιχκ ιε ιδ οδνμθοηζηή 

απμιάηνοκζδ μιάδςκ-Ακηζδνάζεζξ 

ζζμιενίςζδξ-Ποκεεηζηέξ ακηζδνάζεζξ.  

Α. Ξακηαγάηδ 

11-12 Δκγοια ιεηααμθζζιμφ κμοηθεσκζηχκ 

μλέςκ-Δλεζδζηεοιέκεξ κμοηθεάζεξ-

Ιζβάζεξ-Δθζηάζεξ-Ρμπμσζμιενάζεξ-

Ξμθοιενάζεξ ημο DNA-ηεθμιενάζεξ 

Ξμθθαπθέξ ιμνθέξ εκγφιςκ-Ηζμέκγοια 

Α. Ξακηαγάηδ 

13-14 Θζκδηζηή εκγοιζηχκ 

ακηζδνάζεςκΔπίδναζδ ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ ημο οπμζηνχιαημξ-

Δλίζςζδ Michaelis Menten- Ζ έκμζα ηςκ 

ζηαεενχκ Km ηαζ Vmax – Γναθζηυξ 

πνμζδζμνζζιυξ ηςκ Θm ηαζ Vmax- 

Δπίδναζδ ημο pH-Δπίδναζδ ηδξ 

εενιμηναζίαξ-Δπίδναζδ ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ ημο εκγφιμο-Δκγοιζηέξ 

ακηζδνάζεζξ ιε πενζζζυηενα απυ έκα 

οπμζηνχιαηα 

Α. Ξακηαγάηδ 

15-16 -Ρμ εκενβυ ηέκηνμ. Ημκζημί δεζιμί-

Γεζιμί οδνμβυκμο-δνυθμαμζ δεζιμί-

Νιμζμπμθζημί δεζιμί  

Ακαζημθείξ-Ποκαβςκζζηζηή ακαζημθή-Κδ 

ζοκαβςκζζηζηή ακαζημθή-Κζηηή 

ακαζημθή-Ακηαβςκζζηζηή ακαζημθή-

Α. Ξακηαγάηδ 
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Γναθζηή ακαπανάζηαζδ ημο είδμοξ ηδξ 

ακαζημθήξ-Ακαζημθείξ  ―αοημηημκίαξ‖ –

Δκενβμπμζδηέξ 

 

17-18 Αθθμζηενζηά θαζκυιεκα-To ιμκηέθμ ημο 

Hill-Ρμ ιμκηέθμ ημο Adair-Ρμ ιμκηέθμ 

MWC-To ιμκηέθμ KNF-Ρμ βεκζηυ 

ιμκηέθμ-Ανκδηζηή ζοκένβεζα ηαζ 

ακηζδναζηζηυηδηα ηςκ ιζζχκ ηέκηνςκ-

Ξενζπηχζεζξ ζζμιενίςζδξ εκγοιζηχκ 

ιμνθχκ-Βζμθμβζηή ζδιαζία 

αθθμζηενζηχκ θαζκμιέκςκ. 

Α. Ξακηαγάηδ 

19-20 Πηενεμελεζδίηεοζδ εκγφιςκ-Ξςξ 

θεζημονβμφκ ηα έκγοια 

Α. Ξακηαγάηδ 

21-22 Ξενζμνζζιέκδ πνςηευθοζδ γοιμβυκςκ-

Φςζθμνοθίςζδ ηαζ απμθςζθμνοθίςζδ 

εκγφιςκ–Αθθεξ αιθίδνμιεξ 

μιμζμπμθζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ ηδξ δμιήξ 

ηςκ εκγφιςκ εηηυξ απυ θςζθμνοθίςζδ. 

Α. Ξακηαγάηδ 

23-24 Οφειζζδ ηδξ αζμζφκεεζδξ εκγφιςκ ζε 

ααηηήνζα-Οφειζζδ ηδξ αζμζφκεεζδξ 

εκγφιςκ, ζε γςσηά ηφηηανα-Οφειζζδ ηδξ 

αζμζφκεεζδξ εκγφιςκ απυ οπμζηνχιαηα 

ηαζ ιεηααμθίηεξ-Οφειζζδ ηδξ 

αζμζφκεεζδξ εκγφιςκ απυ μνιυκεξ. 

Α. Ξακηαγάηδ 

25-26 Ρα  έκγοια ζηδκ ηθζκζηή Σδιεία 

Βζμηεπκμθμβζηέξ εθανιμβέξ ηςκ 

εκγφιςκ 

Α. Ξακηαγάηδ 

 -  

 

Β) Φνμκηζζηήνζα 

Νζ θμζηδηέξ οπμπνεμφκηαζ κα παναημθμοεήζμοκ ηνεζξ θνμκηζζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ (ιμκυςνεξ). 
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Φξνληηζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ(νληεο) 

1 Ρνυπμζ θφζδξ ηοηηάνςκ.Πφκημιδ 

εζζαβςβή βζα ημκ S. cerevisiae. 

Θνζηήνζα επζθμβήξ εκγοιζηήξ 

πδβήξ.Ηδζυηδηεξ νοειζζηζημφ 

εηπφθζζδξ. Ανπέξ εηπφθζζδξ 

πνςηεΐκδξ. Ξμνεία ηαεανζζιμφ 

ζκαενηάζδξ ιε αάζδ ηδκ 

δζαθοηυηδηα ζε pH, αζεακυθδ, 

αθάηζα. 

Ο. Ξαπή 

2 Ζ ανπή ηδξ ιεευδμο Bradford ηαζ 

ηδξ ιεευδμο Nelson. H ζδιαζία 

ηςκ δζαδμπζηχκ αναζχζεςκ.  

Ο. Ξαπή 

3 Ζ εθανιμβή ηδξ πνςιαημβναθίαξ 

DEAE βζα ημκ ηαεανζζιυ ηδξ 

ζκαενηάζδξ. 

Ο. Ξαπή 

4 Ζ ηζκδηζηή ηαζ ημ πνςηυημθμ 

ηαεανζζιμφ ηδξ ζκαενηάζδξ 

Ο. Ξαπή 

 

 

3ν ΔΜΑΚΖΛΝ 
 

ΦΠΗΝΙΝΓΗΑ Η 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: ΛΞ-30 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: πνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 3μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

Σ πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

 Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 4 

Θεωξία (ώξεο): 2 

Φξνληηζηήξην (ώξεο):  

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Γεχνβζμξ Ακςβεζακάηδξ, Θαεδβδηήξ 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

1) Γεχνβζμξ Ακςβεζακάηζξ, Θαεδβδηήξ 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ:  

Δπζημζκςκία: ηδθ. 2310 999054, email: anogian@auth.gr 

2) Γδιήηνζμξ Θμοηζμκζηυθαξ, Ακαπθ. Θαεδβδηήξ 

3) Βαζζθζηή Πηενβίμο-Κζπαδθίδμο, Δπίη. Θαεδβήηνζα 

mailto:anogian@auth.gr
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Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: Ζ βκχζδ ηδξ θοζζμθμβζηήξ θεζημονβίαξ ημο 

ηοηθμθμνζημφ, ακαπκεοζηζημφ ηαζ μονμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ ημο 

ακενχπζκμο ζχιαημξ. 

 

Γεμηόηεηεο:  

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Ρμ ζφκμθμ ηςκ ιδπακζζιχκ θεζημονβίαξ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ ζοζηδιάηςκ 

ζε ζοκδοαζιυ ιε ζημζπεζχδεζξ ακαημιζηέξ έκκμζεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ 

ακςηένς θεζημονβίεξ. Δνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ: Ρμ πενζεπυιεκυ ημοξ 

ακαθένεηαζ ζε ααζζηέξ εκυηδηεξ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ ζοζηδιάηςκ. 

Σνδζζιμπμζμφκηαζ πνμαμθή VIDEO ηαεχξ ηαζ πνμβνάιιαηα πνμζμιμίςζδξ ζε 

H/Y. Ιεπημιενέζηενδ ακάθοζδ ζημοξ επί ιένμοξ ζηυπμοξ ημο ιαεήιαημξ 

ακαθένμκηαζ ζηζξ ζζημζεθίδεξ: http://www.experimentalphysiology.gr ηαζ 

http://physiology.med.auth.gr. Πημ ηέθμξ ηςκ αζηήζεςκ βίκμκηαζ ελεηάζεζξ 

ιε εέιαηα ακάπηολδξ ζηδκ φθδ ηςκ αζηήζεςκ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

Ρμ ηφηηανμ ηαζ δ μιμζυζηαζδ οβνχκ. Κειανακζηή ιεηαθμνά. Φοζζμθμβία 

κεφνςκ ηαζ ιοχκ. Θανδζά ηαζ ηοηθμθμνία, δθεηηνμθοζζμθμβία ηδξ ηανδζάξ. 

Ομή, πίεζδ ηαζ ακηίζηαζδ, δ ηανδζά ςξ ακηθία. Ζ πενζθενζηή ηοηθμθμνία. 

Ξκεοιμκζηυξ αενζζιυξ, αζιάηςζδ ηαζ δζάποζδ αενίςκ. Κδπακζηή ηδξ 

ακαπκμήξ. Ππεζναιαηζηή δζήεδζδ ηαζ κεεθνζηή ηάεανζδ. Γζαδζηαζίεξ 

κεθνζηήξ ιεηαθμνάξ.Κδπακζζιμί ζοιπφηκςζδξ ηαζ αναίςζδξ ηςκ μφνςκ. 

Οφειζζδ ημο υβημο ηαζ ηδξ ςζιςιμνζαηυηδηαξ ημο ελςηοηηανίμο οβνμφ. 

Οφειζζδ ηδξ μλεμααζζηήξ εζμννμπίαξ απυ ημοξ κεθνμφξ. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Κάεδια απυ αιθζεεάηνμο: Ζ εηιάεδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ ακςηένς 

ζοζηδιάηςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ζημζπεζχδεζξ ακαημιζηέξ έκκμζεξ πμο 

ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ ακςηένς θεζημονβίεξ. Δνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ: Ζ 

ελμζηείςζδ ηςκ θμζηδηχκ ζηδ ιεεμδμθμβία ζε εέιαηα πμο πενζθαιαάκμκηαζ 

ζηδκ φθδ ημο εεςνδηζημφ ιαεήιαημξ. 

 

 

ΑΛΝΟΓΑΛΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: 20 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 3μ 

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

http://www.experimentalphysiology.gr/
http://physiology.med.auth.gr/
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Σ Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 6 

Θεωξία (ώξεο): 2 

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Αεδκά Γενμκζηάηδ, Θαεδβήηνζα 

Γηδάζθνληεο:  

1) Αεδκά Γενμκζηάηδ, Θαεδβήηνζα  

Γναθείμ 414, 4μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά  

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (geronik@pharm.auth.gr) 

 

2) Γήιδηνα Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα, Θαεδβήηνζα  

Γναθείμ 408Β & 410, 4μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (hadjipav@pharm.auth.gr) 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: Γν Α. Γαααθάξ: ΔΡΔΞ 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: Ζ ηαηακυδζδ εη ιένμοξ ηςκ θμζηδηχκ ηδξ έκκμζαξ ημο 

ακυνβακμο θανιάημο, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ πδιζηχκ ζδζμηήηςκ ηαζ 

ημο αζμθμβζημφ νυθμο ηυζμ αοημφ υζμ ηαζ ηςκ ζημζπείςκ (ιεηάθθςκ-

ιεηαθθμεζδχκ) πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ ιμνζαηή δμιή ηαζ ζηδκ ζφκεεζδ ημο. 

Πημοξ ζηυπμοξ ζοιπενζθαιαάκεηαζ δ βκχζδ  ηαζ δ ζηακυηδηα ηδξ ζφκεεζδξ, μ 

έθεβπμξ ηαεανυηδηαξ, δ ηαοημπμίδζδ, μ έθεβπμξ πενζεηηζηυηδηαξ 

ζηεοαζιάηςκ πμο πενζέπμοκ ακυνβακα θάνιαηα, μ ιδπακζζιυξ δνάζδξ ζε 

ιμνζαηυ επίπεδμ, δ θανιαηεοηζηή πνήζδ ηαζ μζ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ.  

 

Γεμηόηεηεο: Δλμζηείςζδ  ιε ααζζηέξ έκκμζεξ: α) αζμθμβζηήξ δνάζδξ 

ιεηάθθςκ-αιεηάθθςκ-ιεηαθθμεζδχκ, α) ακμνβάκςκ εκχζεςκ ημοξ ιε 

θανιαηεοηζηυ εκδζαθένμκ,  β) αθθδθεπίδναζδξ ημοξ ιε αζμθμβζημφξ ζηυπμοξ 

ηαζ δ) ιε εθέβπμοξ ηαοημπμίδζδξ-ηαεανυηδηαξ-πενζεηηζηυηδηαξ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ & ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

Δλέηαζδ ζημζπείςκ ηαηά μιάδεξ (πενζμδζηυ ζφζηδια) ζε ζπέζδ ιε Σδιεία - 

Φανιαημθμβζηή ηαζ ημλζημθμβζηή δνάζδ, αζμθμβζηή δνάζδ ιεηάθθςκ-

αιεηάθθςκ-ιεηαθθμεζδχκ, ακμνβάκςκ εκχζεςκ θανιαηεοηζημφ 

εκδζαθένμκημξ: ζφκεεζδ/πνμέθεοζδ, έθεβπμξ ηαοηυηδηαξ-ηαεανυηδηαξ-

πενζεηηζηυηδηαξ, ζδζυηδηεξ, ιμνζαηή δνάζδ, πνήζεζξ, ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ 

ηαζ πδιζηή ενιδκεία αοηχκ. 
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Νιάδα Η. 

Ιίεζμ. Ακεναηζηυ θίεζμ.Λαηνζμ, ακεναηζηυ κάηνζμ, δζηηακεναηζηυ κάηνζμ, 

εεζζηυ κάηνζμ, εεζμεεζζηυ κάηνζμ, ηζηνζηυ κάηνζμ, αμνζηυ κάηνζμ (αυναηαξ), 

θεμνζμφπμ κάηνζμ, πθςνζμφπμ κάηνζμ, δζθαζζηυ θςζθμνζηυ κάηνζμ, δζζυλζκμ 

θςζθμνζηυ κάηνζμ. 

Θάθζμ. Ηςδζμοπμ ηάθζμ, οπενιαββακζηυ ηαζ πθςνζμφπμ ηάθζμ. 

Νιάδα ΗΗ. 

Αθηαθζηέξ βαίεξ. Καβκήζζμ, μλείδζμ ημο ιαβκδζίμο, εθαθνφ ακεναηζηυ 

ιαβκήζζμ, εεζζηυ ιαβκήζζμ, ζηεαηζηυ, ηνζπονζηζηυ ιαβκήζζμ, οδνμλείδζμ ημο 

ιαβκδζίμο, ιάβια ή βάθα ιαβκδζίαξ , πθςνζμφπμ ιαβκήζζμ. 

Αζαέζηζμ. Κμκυλζκμ θςζθμνζηυ αζαέζηζμ, θςζθμνζηυ αζαέζηζμ ηνζααζζηυ, 

πθςνζμφπμ αζαέζηζμ, βθοημκζηυ αζαέζηζμ, εεζζηυ αζαέζηζμ, οδνμλείδζμ ημο 

αζαεζηίμο, δζάθοια οδνμλεζδίμο ημο αζαεζηίμο, Φανιαημθμβία αζαεζηίμο. 

Βάνζμ. Θεζζηυ αάνζμ. 

Νιάδα ΗΗΗ. 

Βυνζμ, αμνζηυ μλφ. 

Ανβίθζμ, οδνμλείδζμ ημο ανβζθίμο, ημθθμεζδέξ, οδνμλείδζμ ημο ανβζθίμο λδνυ 

πήβια, ζηοπηδνία. 

Νιάδα ΗV. 

Άκεναηαξ, εκενβυξ άκεναηαξ. 

Ξονήηζμ, αεκημκίηδξ, ηαμθίκδξ εθαθνφξ, ηάθηδξ ηεηαεανιέκμξ. 

Κμθοαδμξ. 

Νιάδα V. 

Άγςημ. πμλείδζμ ημο αγχημο, ποηκυ δζάθοια αιιςκίαξ, αναίμ δζάθοια 

αιιςκίαξ, ακεναηζηυ αιιςκζμ, πθςνζμφπμ αιιςκζμ.  

Ανζεκζηυ. Ρνζμλείδζμ ημο ανζεκζημφ, ημλζηυηδηα ηςκ εκχζεςκ ημο ανζεκζημφ 

ηαζ ηα ακηζδμηά ημο. 

Ακηζιυκζμ. Ρνζβζηυ ηαθζμ ακηζιμκφθζμ, θανιαημθμβία ακηζιμκίμο. 

Βζζιμφεεζμ. 

Νιάδα VΗ.  

Νλοβυκμ. Απεζηαβιέκμ φδςν. πενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο.  

Θείμ. Θείμ ηαεζγδεέκ. 

Νιάδα VΗΗ.  

Αθμβυκα. δνμπθςνζηυ μλφ, πθςνάζαεζημξ. 

Ηχδζμ, αάιια ζςδίμο. 

Καββάκζμ ςξ ζπκμζημζπείμ 

πυ-μιάδα ΗΒ.  

Σαθηυξ. Ουθμξ ημο παθημφ ζημκ μνβακζζιυ. Θεζζηυξ παθηυξ 

Άνβονμξ.Λζηνζηυξ άνβονμξ. Δκχζεζξ ανβφνμο. 

πυ-μιάδα ΗΗΒ.  

Τεοδάνβονμξ. Νλείδζμ ημο ρεοδανβφνμο. Τεοδάνβονμξ ςξ ζπκμζημζπείμ. 

Ποκέπεζεξ ηδξ ακεπάνηεζαξ ημο ζημκ μνβακζζιυ. Αθθδθεπίδναζδ 

ρεοδανβφνμο-αζηαιζκχκ. 

δνάνβονμξ. Νλείδζμ ημο οδνανβφνμο ΗΗ ηίηνζκμ. Γμπθςνζμφπμξ οδνάνβονμξ. 

Θοακζμφπμξ οδνάνβονμξ. 

Νιάδα VΗΗΗ.  
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Πίδδνμξ. Πίδδνμξ ςξ ζπκμζημζπείμ. Γθοημκζηυξ ζίδδνμξ, Θεζζηυξ ζίδδνμξ. 

πενζζδενμκαζιία. 

Δπίζδξ:  

Κμθοαδαίκζμ, Θάθθζμ, Θάδιζμ, Θμαάθηζμ, Βακάδζμ, Ιεοηυπνοζμξ, Πεθήκζμ, 

Λζηέθζμ ηαζ εκχζεζξ ημοξ ιε θανιαηεοηζηή πνήζδ. 

 

 Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

1. Remingtons:Pharmaceutical Sciences 14 Ed.Mac.Publishing Co., Easton, 

1970. 

2. Roger‘s Inorganic Pharmaceutical Chemistry, 8th ed., by T.O.Soine and 

C.O.Wilson, Lea and Felinger, Filadelfia, 1967. 

3. Βζμ-Ακυνβακδ Σδιεία R.W.Hay, editor Δllis Horwood (Δθθδκζηή απυδμζδ 

απυ ημοξ Δ. Κάκεζδ-Εμφπα & Γ. Οάπηδ). Δηδυζεζξ Ξαπαγήζδ, 1992 

4. Bioinorganic Chemistry: Inorganic Elements in the Chemistry and Life. An 

Introduction and Guide. W. Kaim & B. Schwderski. Editor Wiley, 1994 

5. Δεκζηυ ζοκηαβμθυβζμ  Δηδυζεζξ Δεκζηυξ Ννβακζζιυξ Φανιάηςκ 2007 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο: 

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο: Γναπηέξ πνυμδμζ εκδζάιεζδξ 

αλζμθυβδζδξ (Α) ή βναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο (Β). 

   Ζ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ααζίγεηαζ ζε ενςηήζεζξ ζηζξ μπμίεξ μζ θμζηδηέξ 

ηαθμφκηαζ κα απακηήζμοκ ιε αάζδ ηυζμ ηζξ βκχζεζξ πμο απέηηδζακ απυ ηδ 

δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιεθέηδ υζμ ηαζ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ ζηακυηδηα 

ζοκδοαζιμφ βκχζεςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ 

Νζ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο βίκμκηαζ ζηζξ διενμιδκίεξ, χνεξ ηαζ 

πχνμοξ πμο ακαημζκχκεζ ημ Ριήια. 

Ν πνυκμξ ελέηαζδξ είκαζ 3 χνεξ.  

H ααειμθμβία είκαζ ηοθζυιεκδ. 

 

Α) Δλεηάζεζξ πνμυδμο 

Γζηαίςια ζοιιεημπήξ: Γζηαίςια ζοιιεημπήξ ζηζξ ελεηάζεζξ πνμυδμο έπμοκ μζ 

θμζηδηέξ ημο 3μο ελαιήκμο ζπμοδχκ μζ μπμίμζ ζοιιεηέπμοκ ζηζξ 

παναημθμοεήζεζξ ημο ιαεήιαημξ (ζε έλζ ηοπαίεξ παναδυζεζξ θαιαάκμκηαζ 

πανμοζίεξ ηαζ δζηαίςια πνμυδμο εειεθζχκμοκ μζ θμζηδηέξ μζ μπμίμζ έπμοκ 

ημοθάπζζημκ ηνείξ πανμοζίεξ). 

 

Νζ ελεηάζεζξ πνμυδμο είκαζ δφμ, ιία εκδζάιεζδ ηαζ ιία ηεθζηή. Κυκμ μζ 

θμζηδηέξ πμο θαιαάκμοκ πνμαζαάζζιμ ααειυ (5 ή ιεβαθφηενμ) ζηδκ 

εκδζάιεζδ πνυμδμ έπμοκ δζηαίςια ζοιιεημπήξ ζηδκ ηεθζηή πνυμδμ. Νζ 

θμζηδηέξ πμο ελεηάγμκηαζ επζηοπχξ ζηζξ πνμυδμοξ απαθθάζζμκηαζ απυ 

πεναζηένς ελέηαζδ ηαζ μ ηεθζηυξ ααειυξ ημο ιαεήιαημξ ακηζζημζπεί ζημκ 

ιέζμ υνμ ηςκ ααειχκ ηςκ δφμ πνμυδςκ. 
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Θαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ, μζ θμζηδηέξ παναδίδμοκ 

έηεεζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημοξ ηαζ αλζμθμβμφκηαζ. Κεηά ημ ηέθμξ ηςκ 

ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ, μζ θμζηδηέξ ελεηάγμκηαζ βναπηχξ επ‘ αοηχκ. 

Δπζηοπήξ πεναίςζδ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ επζηνέπεζ ηδ ζοιιεημπή 

ηςκ θμζηδηχκ ζηζξ ηεθζηέξ ελεηάζεζξ. Ν ααειυξ ημο ενβαζηδνίμο (ιέζμξ υνμξ 

πναηηζηήξ άζηδζδξ ηαζ ενβαζηδνζαημφ ελέηαζδξ) ζοιιεηέπεζ ηαηά 20% ζημκ 

ηεθζηυ ααειυ ημο ιαεήιαημξ 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Γηδάζθνληεο:  

1) Α. Γεξνληθάθε  

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ (πανμοζίαζδ ιε ιμνθή 

Powerpoint, δζαθακεζχκ ή πνήζδ ημο πίκαηα ηθπ). 

2) Γ.Σαηδεπαύινπ-Ιίηηλα 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ (πανμοζίαζδ ιε ιμνθή 

Powerpoint, δζαθακεζχκ ή πνήζδ ημο πίκαηα ηθπ). 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ, ακαημζκχζεζξ, ηθπ. ακανηχκηαζ  ζε εζδζηυ πχνμ 

(Ακαημζκχζεζξ : Καεήιαηα) ζηδκ ζζημζεθίδα ημο ηιήιαημξ. 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (ιμκυςνεξ) θαιαάκμοκ πχνα δφμ θμνέξ ηδκ 

εαδμιάδα ζηδκ Αίεμοζα  Γ12 ηδξ Ππμθήξ Θεηζηχκ Δπζζηδιχκ. 

Ακηίβναθα ηςκ δζαθέλεςκ (Γ. Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα) ακανηχκηαζ ηαζ ζηδκ 

ζζημζεθίδα ημο ηιήιαημξ ιε εθεφεενδ πνυζααζδ. 

http://users.auth.gr/~pchristo/teaching/teach.html
http://users.auth.gr/~pchristo/teaching/teach.html
http://users.auth.gr/~pchristo/teaching/teach.html
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Β) Δνβαζηήνζα 

 

Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Έθεβπμξ ηαεανυηδηαξ ηαζ 

πενζεηηζηυηδηαξ θανιαηεοηζηχκ 

μοζζχκ 

Α. Γενμκζηάηδ 

2-4 Νιαδα Η. Αθηάθζα. Ιίεζμ, Ακεναηζηυ 

θίεζμ. Δκχζεζξ ημο καηνίμο 

Α. Γενμκζηάηδ 

5 Δκχζεζξ ημο καηνζμο ηαζ ηαθίμο Α. Γενμκζηάηδ 

6 Νιάδα ΗΗ. Αθηαθζηέξ βαίεξ. Καβκήζζμ 

ηαζ μζ εκχζεζξ ημο 

Α.Γενμκζηάηδ 

7 Δκχζεζξ ημο ιαβκδζίμο. Αζαέζηζμ Α. Γενμκζηάηδ 

8 Δκχζεζξ ημο αζαεζηίμο Α. Γενμκζηάηδ 

9 Δκχζεζξ ημο αζαεζηίμο, 

θανιαημθμβία ημο. Βάνζμ. Θεζζηυ 

αάνζμ 

Α. Γενμκζηάηδ 

10 Νιάδα ΗΗΗ. Βυνζμ ηαζ μζ εκχζεζξ ημο.  Α. Γενμκζηάηδ 

11 Νιάδα ΗΗΗ. Ανβφθζμ ηαζ μζ εκχζεζξ ημο  

12 Δκχζεζξ ημο ανβζθθίμο Α. Γενμκζηάηδ 

13 Νιάδα IV.Άκεναηαξ. Δκενβυξ 

άκεναηαξ. Ξονίηζμ 

Α. Γενμκζηάηδ 

14 Νιάδα IV.Δκχζεζξ ημο πονζηίμο. 

Κυθοαδμξ, απμννυθδζδ, ημλζηυηδηα, 

εεναπεία 

 

15 Νιάδα V.Άγςημ ηαζ μζ εκχζεζξ ημο Α. Γενμκζηάηδ 

16 Βζζιμφεζμ. Νιάδα VΗ. Νλοβυκμ  

17 Απεζηαβιέκμ κενυ, οπενμλείδζμ ημο 

οδνμβυκμο 

Α.Γενμκζηάηδ 

18 Θείμ. Νιάδα VΗΗ. Αθμβυκα, θευνζμ ςξ 

ζπκμζημζπείμ, οδνμπθςνζηυ μλφ, 

πθςνάζαεζημξ 

Α. Γενμκζηάηδ 

19 Ηχδζμ , ιαββάκζμ Α. Γενμκζηάηδ 

20-21 Ανζεκζηυ ηαζ ακηζιυκζμ Γ.Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα 

22 Κμθοαδαίκζμ, Θάθθζμ, Θάδιζμ, 

Θμαάθηζμ 

Γ.Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα 

23-24 Πεθήκζμ, Βακάδζμ, Λζηέθζμ, 

Ιεοηυπνοζμξ 

Γ.Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα 

25-26 Σαθηυξ-Τεοδάνβονμξ-δνάνβονμξ Γ.Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα 
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Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1-3 Ξαναζηεοή αμνζημφ μλέμξ ηαζ 

ιμκυλζκμο θςζθμνζημφ αζαεζηίμο 

Ξνμεημζιαζία πνμηφπςκ 

δζαθοιάηςκ 

Γενμκζηάηδ 

Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα- Γαααθάξ 

4-5 Ξνμζδζμνζζιυξ αυναηα ηαζ 

αμνζημφ μλέμξ 

Γενμκζηάηδ 

Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα- Γαααθάξ  

6-8 Ξνμζδζμνζζιυξ αάιιαημξ ζςδίμο 

(ζχδζμ + ζςδζμφπμ ηάθζμ) 

Γενμκζηάηδ 

Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα- Γαααθάξ  

9 Ξνμζδζμνζζιυξ εεζζημφ ζζδήνμο ηαζ 

οπενιαββακζημφ ηαθίμο 

Γενμκζηάηδ 

Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα- Γαααθάξ  

10 Ξνμζδζμνζζιυξ εεζζημφ παθημφ Γενμκζηάηδ 

Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα- Γαααθάξ  

11 Ξνμζδζμνζζιυξ εεζζημφ ιαβκδζίμο Γενμκζηάηδ 

Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα- Γαααθάξ  

12 Σνςιαημιεηνζηυξ πνμζδζμνζζιυξ 

KMnO4 

Γενμκζηάηδ 

Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα- Γαααθάξ 

13 Ξνμζδζμνζζιυξ εεζζημφ καηνίμο-

Πηαειζηή ακάθοζδ 

Γενμκζηάηδ 

Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα- Γαααθάξ 

 

 

ΒΗΝΣΖΚΔΗΑ Η  
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: 21 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 3μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

Σ πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

 Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 3.5 

Θεωξία (ώξεο): 2 

Φξνληηζηήξην (ώξεο):  - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 3 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Γζακκαημφνμξ Θςιάξ, Ακαπθ. Θαεδβδηήξ 
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Γηδάζθωλ (νληεο):  

Γζακκαημφνμξ Θςιάξ, Ακαπθ. Θαεδβδηήξ  

Γναθείμ 501, 4μξ υνμθμξ ηηζνίμο Σδιζημφ 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε email (giannako@chem.auth.gr) 

 

Λζημθαηάηδ Δθέκδ, Ακαπθ. Θαεδβήηνζα  

Γναθείμ 505, 4μξ υνμθμξ ηηζνίμο Σδιζημφ 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε email (nikol@chem.auth.gr) 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό:  

Οδβίκδ Ξαπή (ΔΓΗΞ),  

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη:  

Ζ ηαηακυδζδ, απυ ηδ ιενζά ηςκ θμζηδηχκ, ηδξ δμιήξ αζμθμβζηχκ 

ιαηνμιμνίςκ, υπςξ μζ πνςηεΐκεξ, ηα κμοηθεσκζηά μλέα, μζ οδαηάκεναηεξ ηαζ 

ηα θζπμεζδή.  Ακαθφμκηαζ επίζδξ δ δμιή, ηαηάηαλδ, ιδπακζζιυξ θεζημονβίαξ 

ηαζ ελεζδίηεοζδ ηςκ εκγφιςκ, ηαεχξ ηαζ μζ ανπέξ ηςκ αζμθμβζηχκ 

μλεζδχζεςκ πμο μδδβμφκ ζηδκ παναβςβή ηαζ απμεήηεοζδ εκένβεζαξ βζα ημοξ 

γςκηακμφξ μνβακζζιμφξ.  

Θαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ιαεδιάηςκ δίκμκηαζ πνήζζια παναδείβιαηα, βζα ημοξ 

θμζηδηέξ θανιαηεοηζηήξ ζπεηζηά ιε ηδκ επίδναζδ θανιάηςκ πμο ζημπεφμοκ 

ζοβηεηνζιέκα αζμιυνζα. 

 

Γεμηόηεηεο: Δλμζηείςζδ ιε ααζζηέξ έκκμζεξ Βζμπδιείαξ 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη: Γζαθέλεζξ ηαε‘έδναξ, ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

Δζζαβςβή. Αιζκμλέα. Γμιή ηαζ αζμθμβζηυξ νυθμξ πνςηεσκχκ. Θαηαθοηζηέξ 

πνςηεΐκεξ. Έκγοια. Βζμθμβζηά ζδιακηζημί οδαηάκεναηεξ. Βζμθμβζηά 

ζδιακηζηά θζπμεζδή. Γμιή κμοηθεσκζηχκ μλέςκ. Βζμθμβζηέξ μλεζδχζεζξ. 

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

1. Δζζαβςβή ζηδ Βζμπδιεία: Η. Γ. Γεςνβάηζμξ (Δηδυζεζξ: Γζαπμφδδ) 6δ 

έηδμζδ, Θεζζαθμκίηδ 2005). 

 

2. Βζμπδιεία, ηυιμξ Η: Berg M.J., Tymoczko L.J., Stryer L. (Α. Αθεηνάξ, Θ. 

Βαθηακά, Γ. Γναΐκαξ, Ζ. Θμφαεθαξ, Γ.Θ. Ξαπαδυπμοθμξ, Κ. Φνάβημο- 

Ιαγανίδδ, Δηδυζεζξ Ξακεπζζηδιίμο Θνήηδξ), 2005. 

 

3. Βαζζηή Βζμπδιεία: Θ.Α. Γδιυπμοθμξ, Π. Ακηςκμπμφθμο (Δηδυζεζξ: 

Ποκέηδμζδ ιε Π. Ακηςκμπμφθμο- Γζαεέηδξ-Δηδυηδξ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Α. 

ΓΖΚΝΞΝΙΝΠ) 2δ ΄Δηδμζδ, Αεήκα 2009. 

 

mailto:giannako@chem.auth.gr
mailto:nikol@chem.auth.gr
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Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο: Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ 

ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Γναπηέξ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο ηυζμ ζημ εεςνδηζηυ ιάεδια υζμ 

ηαζ ζηα ενβαζηήνζα. Νζ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο βίκμκηαζ ζηζξ 

διενμιδκίεξ ηαζ πχνμοξ πμο ακαημζκχκεζ ημ Ριήια. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ δζαθακεζχκ. 

Νζ ακαημζκχζεζξ, ααειμθμβίεξ ηθπ. ακανηχκηαζ ζημκ  πίκαηα ακαημζκχζεςκ 

ημο ενβαζηδνίμο Βζμπδιείαξ. 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ. 

 

Α) Γηαιέμεηο  

Νζ δζαθέλεζξ (ιμκυςνεξ) θαιαάκμοκ πχνα δφμ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα ζηζξ 

αίεμοζεξ πμο ακαθένεζ ημ πνυβναιια ηαζ βίκεηαζ πνήζδ επζδζαζηυπζμο βζα 

ηδκ πνμαμθή ηςκ δζαθακεζχκ.  

 

Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Δζζαβςβή ζηδ Βζμπδιεία  Δ. Λζημθαηάηδ 

2 Αιζκμλέα Δ. Λζημθαηάηδ 

3 Ηδζυηδηεξ αιζκμλέςκ Δ. Λζημθαηάηδ 

4 Ξεπηζδζηυξ δεζιυξ - Ξνςημηαβήξ δμιή 

πνςηεσκχκ 

Δ. Λζημθαηάηδ 

5 Σδιζημί ηφπμζ πεπηζδίςκ - 

Ξαναδείβιαηα 

Δ. Λζημθαηάηδ 

6 Ακχηενεξ δζαιμνθχζεζξ πνςηεσκχκ Δ. Λζημθαηάηδ 

7 Ξζζηυηδηα δζαιυνθςζδξ - Ηδζυηδηεξ 

πνςηεσκχκ 

Δ. Λζημθαηάηδ 

8 Γμιζηέξ, θεζημονβζηέξ, νοειζζηζηέξ  

πνςηεΐκεξ 

Δ. Λζημθαηάηδ 

9 Αιοκηζηέξ,  ηζκδηζηέξ πνςηεΐκεξ Δ. Λζημθαηάηδ 

10 Απμεδηεοηζηέξ, ιμθοζιαηζηέξ 

πνςηεΐκεξ - Κεημοζίςζδ πνςηεσκχκ 

Δ. Λζημθαηάηδ 

11 Έκγοια βεκζηά – Θαηάηαλδ - Νκμιαζία Δ. Λζημθαηάηδ 

12 Θοημπνχιαηα - Ποκέκγοια Δ. Λζημθαηάηδ 

13 Θζκδηζηή εκγοιζηχκ ακηζδνάζεςκ  Δ. Λζημθαηάηδ 

14 Οφειζζδ ηδξ δνάζδξ ηςκ εκγφιςκ   Θ. Γζακκαημφνμξ 

15 Ακαζημθείξ - Δκενβμπμζδηέξ- 

Πηενεμελεζδίηεοζδ  

Θ. Γζακκαημφνμξ 

16 Αθθμζηενζηυ θαζκυιεκμ - Ηζμέκγοια  Θ. Γζακκαημφνμξ 



 

 

99 

17 Γεκζηά πενί αζμθμβζηχκ μλεζδχζεςκ  Θ. Γζακκαημφνμξ 

18 Θφηθμξ ημο Krebs – Θφηθμξ 

βθομλοθζημφ μλέμξ  

Θ. Γζακκαημφνμξ 

19 Ακαπκεοζηζηή αθοζίδα  Θ. Γζακκαημφνμξ 

20 Νλεζδςηζηή θςζθμνοθίςζδ Θ. Γζακκαημφνμξ 

21 Γεκζηά πενί οδαηακενάηςκ - Άιοθμ -

Γθοημβυκμ - Γθοημπνςηεσκεξ 

Θ. Γζακκαημφνμξ 

22 Γεκζηά πενί θζπμεζδχκ - Ιζπανά μλέα, 

ηνζβθοηενίδζα - Φςζθμθζπίδζα - 

Ξανάβςβα ζζμπνεκίμο 

Θ. Γζακκαημφνμξ 

23 Θοηηανζηέξ ιειανάκεξ - Ιζπμπνςηεσκεξ Θ. Γζακκαημφνμξ 

24 Γμιή κμοηθεσκζηχκ μλέςκ Θ. Γζακκαημφνμξ 

25 Ηδζυηδηεξ κμοηθεσκζηχκ μλέςκ Θ. Γζακκαημφνμξ 

26 Λμοηθεμπνςηΐκεξ- Ημί - Ξθαζιίδζα Θ. Γζακκαημφνμξ 

 

Β) Δξγαζηήξηα 

 

Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Απμιυκςζδ ηαζ ιεθέηδ ζδζμηήηςκ 

ιομζίκδξ 

Θ. Γζακκαημφνμξ, 

ιεηαπηοπζαημί 

θμζηδηέξ 

2 Θζκδηζηή εκγοιζηχκ ακηζδνάζεςκ Θ. Γζακκαημφνμξ, 

ιεηαπηοπζαημί 

θμζηδηέξ 

3 Νλεζδμακακβςβζηά έκγοια Δ. Λζημθαηάηδ, 

ιεηαπηοπζαημί 

θμζηδηέξ 

4 Οφειζζδ βμκζδζαηήξ έηθναζδξ ζημ 

ααηηήνζμ Escherichia coli (BL21) 

Δ. Λζημθαηάηδ, 

Οδβίκδ Ξαπή, 

ιεηαπηοπζαημί 

θμζηδηέξ 

 

 

ΔΗΓΗΘΖ ΝΟΓΑΛΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: 22 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 3μ 

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

Σ πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

 Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 7 

Θεωξία (ώξεο): 3  
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Φξνληηζηήξην (ώξεο):  

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Ηςάκκδξ Γάθθμξ, Θαεδβδηήξ 

 

Γηδάζθωλ: Ηςάκκδξ Γάθθμξ, Θαεδβδηήξ 

Γναθείμ 301, 1μξ υνμθμξ παθαζμφ ηηδνίμο Σδιείαξ 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 12-1.30 ι.ι. 

Δπζημζκςκία: igallos@chem.auth.gr 

 

Δ. Θμοημφθδ-Ανβονμπμφθμο, Θαεδβήηνζα 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: Ζ ειαάεοκζδ απυ ιένμοξ ηςκ θμζηδηχκ ζηζξ ααζζηέξ 

ανπέξ ηδξ ζφβπνμκδξ μνβακζηήξ πδιείαξ ηαζ δ ηαηακυδζδ ηδξ ζδιαζίαξ ηδξ 

ζηδ θεζημονβία ηαζ δναζηζηυηδηα ηςκ αζμιμνίςκ ηαζ ηδξ αθθδθεπίδναζήξ ημοξ 

ιε άθθα απθά ιυνζα. Γζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ αοηχκ εα πανμοζζαζεμφκ 

ζδζυηδηεξ ηςκ ζδιακηζημηένςκ ηάλεςκ ηςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ ηαζ δ πδιεία 

ηςκ ααζζηχκ ηάλεςκ αζμιμνίςκ. 

 

Γεμηόηεηεο: Δλμζηείςζδ ιε ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ μνβακζηήξ πδιείαξ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη: Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ ηαζ θνμκηζζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο: 

Δλέηαζδ ηαζ ιεθέηδ ηςκ εειεθζςδχκ ζδζμηήηςκ ηςκ ηονζμηένςκ ηάλεςκ 

μνβακζηχκ εκχζεςκ, ακηζηείιεκμ πμο ηαηακέιεηαζ ζηα παναηάης ηεθάθαζα: 

Αθημυθεξ ηαζ εεζυθεξ 

Αζεένεξ, επμλείδζα ηαζ ζμοθθίδζα 

Δπζζηυπδζδ ηδξ πδιείαξ ηςκ ηαναμκοθζηχκ εκχζεςκ 

Αθδετδεξ ηαζ ηεηυκεξ: ακηζδνάζεζξ πονδκυθζθδξ πνμζεήηδξ 

Θαναμλοθζηά μλέα 

Ξανάβςβα ηαναμλοθζηχκ μλέςκ ηαζ ακηζδνάζεζξ πονδκυθζθδξ 

οπμηαηάζηαζδξ αηοθίμο 

Ακηζδνάζεζξ α-οπμηαηάζηαζδξ ημο ηαναμκοθίμο 

Ακηζδνάζεζξ ζοιπφηκςζδξ ημο ηαναμκοθίμο 

Αθεζθαηζηέξ αιίκεξ 

Ανοθαιίκεξ ηαζ θαζκυθεξ 

Βζμιυνζα: οδαηάκεναηεξ 

Βζμιυνζα: αιζκμλέα, πεπηίδζα ηαζ πνςηεΐκεξ 

Βζμιυνζα: θζπίδζα 

Βζμιυνζα: εηενμηοηθζηέξ εκχζεζξ ηαζ κμοηθεσηά μλέα 

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

http://www.chem.auth.gr/index.php?st=27
http://www.chem.auth.gr/index.php?st=27
mailto:igallos@chem.auth.gr
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1. John McMurry, ΝΟΓΑΛΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ, Ρυιμζ Α΄ ηαζ Β΄, Ξακεπζζηδιζαηέξ 

Δηδυζεζξ Θνήηδξ 

2. K. Peter C. Volhardt, Neil E. Schore "Organic Chemistry", Freeman & 

Company 

3. Maitland Jones, Jr., "Organic Chemistry", Norton & Company 

4. Robert T. Morrison, Robert N. Boyd, "Organic Chemistry", Prentice Hall 

5. T. W. Graham Solomons, "Organic Chemistry", Wiley &Sons  

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο: 

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ, ενβαζηδνζαηχκ ηαζ θνμκηζζηδνζαηχκ αζηήζεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο: 

(Α) Ξνμαζνεηζηέξ βναπηέξ ελεηάζεζξ πνμυδμο εκδζάιεζδξ αλζμθυβδζδξ, ηαζ 

(Β) Γναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο. 

Ζ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ είκαζ δ ίδζα ηυζμ ζηζξ ελεηάζεζξ πνμυδμο υζμ ηαζ 

ζηδκ ηεθζηή ελέηαζδ. Βαζίγεηαζ ζε ενςηήζεζξ υπμο είηε εθέβπμκηαζ μζ βκχζεζξ 

ηςκ θμζηδηχκ είηε δ δοκαηυηδηά ημοξ βζα ηνζηζηή ακηζιεηχπζζδ πνμαθδιάηςκ 

ηδξ ζφβπνμκδξ μνβακζηήξ πδιείαξ. θα ηα εέιαηα πμο δίδμκηαζ είκαζ 

ααειμθμβζηά ζζμδφκαια. Ν πνυκμξ ελέηαζδξ είκαζ 3 χνεξ βζα ηζξ ηεθζηέξ 

ελεηάζεζξ ηαζ 1 χνα βζα ηζξ ελεηάζεζξ πνμυδμο. 

 

Α) Δλεηάζεζξ πνμυδμο 

Γζηαίςια ζοιιεημπήξ ζηζξ ελεηάζεζξ πνμυδμο έπμοκ μζ θμζηδηέξ ημο 3μο 

ελαιήκμο ζπμοδχκ. Νζ ελεηάζεζξ πνμυδμο είκαζ δφμ ηαζ βίκμκηαζ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο ελαιήκμο. Ν ιέζμξ υνμξ ηςκ ελεηάζεςκ πνμυδμο απμηεθεί ημ 

50% ημο ηεθζημφ ααειμφ ηαζ θαιαάκεηαζ οπ‘ υρζκ ιυκμ εεηζηά. Ακ δδθαδή μ 

ααειυξ ηδξ ηεθζηήξ ελέηαζδξ είκαζ ιεβαθφηενμξ απυ ημ ΚΝ ηςκ ελεηάζεςκ 

πνμυδμο, μζ ηεθεοηαίεξ δε θαιαάκμκηαζ οπ‘ υρζκ. 

 

Β) Νζ ηεθζηέξ ελεηάζεζξ ιεηά ημ πέναξ ημο ελαιήκμο βίκμκηαζ ζηζξ 

διενμιδκίεξ ηαζ πχνμοξ πμο ακαημζκχκεζ ημ Ριήια. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο 

Νζ δζαθέλεζξ ηαζ ηα θνμκηζζηήνζα ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ 

(πανμοζίαζδ ιε ιμνθή Powerpoint, δζαδναζηζηέξ θνμκηζζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 

ιε πνήζδ Ζ/, αίκηεμ ηθπ). 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ, ακαημζκχζεζξ, ααειμθμβίεξ ηθπ. ακανηχκηαζ ζε 

εζδζηυ πχνμ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο δζδάζημκηα. 

 

Γηδαζθαιία  

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ιε θνμκηζζηδνζαηέξ ηαζ 

ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Α) Γηαιέμεηο. 

Νζ δζαθέλεζξ θαιαάκμοκ πχνα 3 θμνέξ ηδκ εαδμιάδα ζηδκ Αίεμοζα Α ημο 

Σδιείμο ηαζ βίκεηαζ πνήζδ δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ βζα ηδκ πνμαμθή ηςκ 

http://www.chem.auth.gr/index.php?st=27
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δζαθέλεςκ. Ακηίβναθα ηςκ δζαθέλεςκ ακανηχκηαζ ηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο 

δζδάζημκηα ιε εθεφεενδ πνυζααζδ. 

Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ 

1-2 Αθημυθεξ ηαζ εεζυθεξ Η. Γάθθμξ 

3-4 Αζεένεξ, επμλείδζα ηαζ ζμοθθίδζα Η. Γάθθμξ 

5 Δπζζηυπδζδ ηδξ πδιείαξ ηςκ 

ηαναμκοθζηχκ εκχζεςκ 

Η. Γάθθμξ 

6-10 Αθδετδεξ ηαζ ηεηυκεξ: ακηζδνάζεζξ 

πονδκυθζθδξ πνμζεήηδξ 

Η. Γάθθμξ 

11-12 Θαναμλοθζηά μλέα Η. Γάθθμξ 

13-16 Ξανάβςβα ηαναμλοθζηχκ μλέςκ ηαζ 

ακηζδνάζεζξ πονδκυθζθδξ οπμηαηάζηαζδξ 

αηοθίμο 

Η. Γάθθμξ 

17-18 Ακηζδνάζεζξ α-οπμηαηάζηαζδξ ημο 

ηαναμκοθίμο 

Η. Γάθθμξ 

19-21 Ακηζδνάζεζξ ζοιπφηκςζδξ ημο 

ηαναμκοθίμο 

Δ. Θμοημφθδ-

Ανβονμπμφθμο 

22-23 Αθεζθαηζηέξ αιίκεξ Δ. Θμοημφθδ-

Ανβονμπμφθμο 

24-25 Ανοθαιίκεξ ηαζ θαζκυθεξ Δ. Θμοημφθδ-

Ανβονμπμφθμο 

26-28 Βζμιυνζα: οδαηάκεναηεξ Δ. Θμοημφθδ-

Ανβονμπμφθμο 

29-32 Βζμιυνζα: αιζκμλέα, πεπηίδζα ηαζ πνςηεΐκεξ Δ. Θμοημφθδ-

Ανβονμπμφθμο 

33-34 Βζμιυνζα: θζπίδζα Δ. Θμοημφθδ-

Ανβονμπμφθμο 

35-36 Βζμιυνζα: εηενμηοηθζηέξ εκχζεζξ ηαζ 

κμοηθεσηά μλέα 

Δ. Θμοημφθδ-

Ανβονμπμφθμο 

 

Β) Φξνληηζηήξηα 

Πηα πθαίζζα ημο ενβαζηδνζαημφ ιένμοξ ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ 10 ζοκμθζηά 

χνεξ θνμκηζζηδνίμο, υπμο επζθφμκηαζ αζηήζεζξ βζα ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ 

ημο ακηζηεζιέκμο ημο ιαεήιαημξ (Γζδάζηςκ: Η. Γάθθμξ, Δ. Θμοημφθδ-

Ανβονμπμφθμο). 

 

Γ) Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο 

1. Ξαναζηεοή ηαζ ηαεανζζιυξ αζπζνίκδξ (3 χνεξ) 

3. Πφκεεζδ ηαζ ηαεανζζιυξ Βεκγμσημφ Κεεοθεζηένα (8 χνεξ) 

4. Λίηνςζδ ηαζ ηαεανζζιυξ Βεκγμσημφ Κεεοθεζηένα (4 χνεξ) 

5. Γναπηή ελέηαζδ ζηζξ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ (1 χνα) 

 

 

ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ Η 
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Θωδηθόο καζήκαηνο: 23 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 3μ 

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

X Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 7 

Θεωξία (ώξεο): 2 

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2  

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Κανημπμφθμο Θ. Αζηαηενίκδ, Δπίη. Θαεδβήηνζα  

 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

Κανημπμφθμο Θ. Αζηαηενίκδ, Δπίη. Θαεδβήηνζα  

Γναθείμ  2μξ υνμθμξ ηηζνίμο Φανιαηεοηζηήξ /Βζμθμβίαξ . 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Ρεηάνηδ ηαζ Ξέιπηδ 11:00 π.ι.-1:00 ι.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail: amarkopo@pharm.auth.gr ηδθ. βναθ.: 2310997665 

/ ηδθ. ενβαζη.: 2310997667 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό:  

- 

Γλωζηηθνί ζηόρνη:  Ρμ ιάεδια  δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημκ δζδαζηυιεκμ κα 

ιπμνεί κα ηαοημπμζήζεζ ηα θάνιαηα αθθά ηαζ κα ηα πνμζδζμνίζεζ πμζμηζηά ζε 

αιζβή ιμνθή, ζε θανιαηεοηζηά ζηεοάζιαηα, αθθά ηαζ ζε αζμθμβζηά 

οβνά(δναζηζηή μοζία ηαζ ιεηααμθίηεξ). Ζ Φαζιαημθςημιεηνία πενζχδμοξ 

εεςνείηαζ ιζα ζπμοδαία ηεπκζηή ζηδ Φανιαηεοηζηή Ακάθοζδ δζυηζ 

παναηηδνίγεηαζ απυ ιεβάθδ εοαζζεδζία (θυβς δθεηηνμκζηχκ δζεβένζεςκ). 

Αηυια ιε αάζδ ηζξ δζάθμνεξ παναηηδνζζηζηέξ πνςιμθυνεξ μιάδεξ ηςκ 

θανιάηςκ πναβιαημπμζείηαζ ηαοημπμίδζδ αοηχκ δζυηζ πανέπμοκ ηαεμνζζιέκα 

θάζιαηα (θεπηή οθή: ιέβζζηα, εθάπζζηα, χιμζ πανεηηθίζεζξ, εφνμξ 

δθεηηνμκζηχκ δζεβένζεςκ, ηζιέξ εζδζηχκ ζοκηεθεζηχκ απμννυθδζδξ Α1%, 

1cm, θυβμζ εκηάζεςκ απμννμθήζεςκ ζε ζοβηεηνζιέκα ιέβζζηα , εθάπζζηα ή  

ζε ζοκδοαζιυ αοηχκ, pH δζαθφιαημξ η.θ.π.). Ζ ιέεμδμξ θυβς ηςκ 

παναπάκς πθεμκεηηδιάηςκ είκαζ ηαζ «ζοκδοαζηζηή» επεζδή ζοκδοάγεηαζ ιε 

ηδκ βνή Σνςιαημβναθία ρδθήξ Απυδμζδξ βζα ηδκ ακίπκεοζδ, ηαοημπμίδζδ 

ηαζ πμζμηζημπμίδζδ ηςκ θανιάηςκ, ηςκ δζαθυνςκ πνμζιίλεςκ ημφηςκ, 

αθθά ηαζ ηςκ ιεηααμθζηχκ αοηχκ. Ζ θαζιαημθςημιεηνία πενζχδμοξ 

πενζβνάθεηαζ επίζδξ ζε ιεβάθδ έηηαζδ ζηζξ δζάθμνεξ Φανιαημπμζίεξ 

(Δθθδκζηή, Δονςπασηή η.θ.π.) βζα ηδ ηαοημπμίδζδ, ημκ έθεβπμ ηαεανυηδηαξ 

ηαζ ημοξ πμζμηζημφξ πνμζδζμνζζιμφξ δζαθυνςκ θανιάηςκ, αθθά ηαζ ηςκ 

ζηεοαζιάηςκ αοηχκ.–Ξενζβναθή μνβακμθμβίαξ.  

Νζ βκχζεζξ αοηέξ εεςνμφκηαζ εειεθζχδεζξ ηαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ ιεηέπεζηα 

πζεακή επαββεθιαηζηή απμηαηάζηαζδ ημο ηάεε πηοπζμφπμο ηδξ Φανιαηεο-

mailto:amarkopo@pharm.auth.gr
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ηζηήξ ζε έκα Δνβαζηήνζμ Φανιαηεοηζηήξ Ακάθοζδξ (θανιαημαζμιδπακία, 

κμζμημιείμ, ενβαζηήνζμ πμζυηδηαξ θανιάηςκ). 

 

Γεμηόηεηεο: Δλμζηείςζδ ιε ααζζηέξ έκκμζεξ Φανιαηεοηζηήξ Ακάθοζδξ 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ & Δνβαζηδνζαηέξ Αζηήζεζξ 

Oζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ   επεηηάεδηακ υζμκ αθμνά ηδκ ελμζηείςζδ ηαζ 

ελεζδίηεοζδ ηςκ πνμπηοπζαηχκ θμζηδηχκ ιε ηα θάζιαηα ηςκ θανιάηςκ 

χζηε επζπθέμκ ιε πνήζδ Ζ/ κα ακαπηοπεεί πνήζζιδ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ 

θμζηδηχκ επμπηεουιεκδ αοημδζδαζηαθία  

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

Αξρέο Δλόξγαλεο Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζεο. Ραλζκυιδζδ εκμνβάκςκ 

ιεευδςκ ακάθοζδξ. Γεκζηά παναηηδνζζηζηά εκμνβάκςκ ιεευδςκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ Φανιαηεοηζηή Ακάθοζδ. Ζιεθηξνκαγλεηηθή 

Αθηηλνβνιία. Ζ θφζδ ηδξ αηηζκμαμθμφιεκδξ εκένβεζαξ. Αθθδθεπζδνάζεζξ 

δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ-φθδξ. Ραλζκυιδζδ θαζιαημζημπζηχκ 

ηεπκζηχκ ακάθοζδξ ιε εθανιμβή ζηδκ Φανιαηεοηζηή Ακάθοζδ. Γεκζηά πενί 

θαζιαημζημπζηχκ ιεευδςκ. –Ξενζβναθή μνβακμθμβίαξ .  

Φαζκαηνθωηνκεηξία πεξηώδνπο. Φάζιαηα απμννυθδζδξ-θάζιαηα 

εηπμιπήξ. Ανπή ηδξ ιεευδμο. Φάζιαηα πενζχδμοξ, ιε εθανιμβή ζηζξ 

πνςιμθυνεξ μιάδεξ ηςκ θανιάηςκ.  

Κειέηε θαζκάηωλ ππεξηώδνπο δηαθόξωλ αληηπξνζωπεπηηθώλ 

νξγαληθώλ κνξίωλ (ρξωκνθόξωλ νκάδωλ) πνπ παξνπζηάδνπλ 

ελδηαθέξνλ αιιά θαη κεγάιε ρξεζηηθόηεηα ζηελ Φαξκαθεπηηθή 

Αλάιπζε. Φάζιαηα αεκγμθίμο, καθεαθζκίμο, ακζθίκδξ, πονζδίκδξ, θαζκυθδξ, 

δζθαζκμθχκ,αζεένςκ ηθπ. Φάζιαηα οπενζχδμοξ ακηζπνμζςπεοηζηχκ 

θανιαημιμνίςκ. Φάζιαηα ααναζημονζημφ μλέμξ ηαζ παναβχβςκ αοημφ. 

Φάζιαηα λακεζκχκ, ζηενμεζδχκ (ζηενμεζδείξ εκυκεξ), μνιμκχκ, 

ακηζπονεηζηχκ, ακαζζεδηζηχκ, ακηζζζηαιζκζηχκ.  

Ξνζνηηθνί πξνζδηνξηζκνί κε θαζκαηνθωηνκεηξία ππεξηώδνπο. Ν 

λόκνο ηωλ Beer –Lambert. Ζ ζδιαζία ημο εζδζημφ ηαζ ιμνζαημφ 

ζοκηεθεζηή απμννυθδζδξ ζηδκ πμζμηζηή ακάθοζδ. Φαζιαημθςημιεηνζημί 

πμζμηζημί πνμζδζμνζζιμί δναζηζηήξ μοζίαξ ζηεοαζιάηςκ. Γζαθφηεξ-

πμθζηυηδηα δζαθοηχκ. Κδηνζηά δζαθφιαηα-ζοκηεθεζηέξ αναίςζδξ. Κέεμδμζ 

εηπφθζζδξ ζηδκ Φανιαηεοηζηή Ακάθοζδ (οβνή-οβνή εηπφθζζδ ηαζ ζηενεήξ 

θάζδξ). Ποκήεδ έηδμπα θανιαηεοηζηχκ ζηεοαζιάηςκ. Σάναλδ ηαιποθχκ 

ακαθμνάξ-Ξνμζεεηζηή ιέεμδμξ. Ξμζμηζημί πνμζδζμνζζιμί ιε ζπδιαηζζιυ 

παναβχβμο. Ννβακμθμβία: θςηυιεηνα, θαζιαημθςηυιεηνα, υνβακα ιε 

ζοζημζπίεξ θςημδζυδςκ, πδβέξ θςηυξ, ιμκμπνςιάημνεξ. Γζαηνίαςζδ 

μνβάκςκ, πνμζδζμνζζιυξ πανάζζηδξ αηηζκμαμθίαξ. Φάζιαηα ιαεδιαηζηχκ 

παναβχβςκ ηαζ εθανιμβέξ. 

Φινγνθαζκαηνθωηνκεηξία θαη θαζκαηνθωηνκεηξία Αηνκηθήο 

απνξξόθεζεο: Φθυβεξ , ηαοζηήνεξ εηκεθςηέξ. Φθμβμθαζιαημθςημιεηνία 
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εηπμιπήξ. Φαζιαημθςημιεηνία Αημιζηήξ Απμννυθδζδξ, Ννβακμθμβία. 

Δοαζζεδζία ηαζ υνζμ ακίπκεοζδξ. Δθανιμβέξ ζηδκ Φανιαηεοηζηή Ακάθοζδ . 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:   

Ξαναημθμφεδζδ ημο ιαεήιαημξ ηαζ ηςκ ενβαζηδνίςκ, πανάδμζδ 

ενβαζηδνζαημφ ηεηναδίμο 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Δθυζμκ μθμηθδνςεεί δ ζεζνά ηςκ ενβαζηδνίςκ ιε πνμαζαάζδιμ ααειυ ηαζ 

παναδμεεί ημ ηεηνάδζμ ηςκ ενβαζηδνίςκ δζμνεςιέκμ, μ ηάεε θμζηδηήξ ιε 

ηδκ μιάδα ημο εα πνέπεζ κα παναδχζεζ ηάπμζα ενβαζία ζημ εέια ημ μπμίμ 

ημο έπεζ μνζζηεί (παναδίδεηαζ δζμνεςιέκδ) ηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ Αηαδδιασηήξ 

πνμκζάξ κα οπμαθδεεί ζε πνμθμνζηέξ ελεηάζεζξ. Ρεθεζχκμκηαξ αοηέξ ημο ηζξ 

οπμπνεχζεζξ ιπμνεί κα θάαεζ ιένμξ ζηζξ βναπηέξ ελεηάζεζξ ηςκ ιαεδιάηςκ 

Φανιαηεοηζηήξ Ακάθοζδξ. Πηδκ αλζμθυβδζδ ημο θμζηδηή ζδιακηζηυ νυθμ 

παίγεζ δ ζοκενβαζζιυηδηα ηαζ δ δζαπνμζςπζηή ζπέζδ ιε ημκ δζδάζημκηα.     

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Ρμ ενβαζηδνζαηυ πενζεπυιεκμ ημο ιαεήιαημξ ειπθμοηίζηδηε ιε δθεηηνμκζηυ 

εηπαζδεοηζηυ οθζηυ, εζδζηυ πνυβναιια (software) βζα πνήζδ CD-ROM πμο 

πενζέπεζ ηα θάζιαηα ηςκ θανιάηςκ ηαεχξ ηαζ ηδ ζηενεμπδιζηή ημοξ δμιή 

ζημ πχνμ (ιήημξ δεζιχκ, δζάηαλδ δαηηοθίςκ, βςκίεξ δζαθυνςκ δεζιχκ 

η.θ.π.) χζηε κα δζαθαίκεηαζ δ ζπέζδ δμιήξ ημο θανιάημο ιε ημ ακηίζημζπμ 

θάζια. Δπίζδξ ιεβάθμ ιένμξ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ 

Φαζιαημθςημιεηνίαξ πναβιαημπμζείηαζ απυ ημοξ θμζηδηέξ ιε ηδκ εθανιμβή 

εζδζημφ πνμβνάιιαημξ UVPC.  

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ (πανμοζίαζδ ιε ιμνθή 

Powerpoint, αίκηεμ ηθπ). 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Δξγαζηεξηαθά Καζήκαηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ  

αζηήζεζξ. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (δίςνεξ) θαιαάκμοκ πχνα δφμ θμνέξ ηδκ 

εαδμιάδα ζηδκ Αίεμοζα Γ12 ηαζ βίκεηαζ πνήζδ δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ βζα ηδκ 

πνμαμθή ηςκ εειάηςκ πμο ακαπηφζζμκηαζ. 
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Ανπέξ Δκυνβακδξ Φανιαηεοηζηήξ 

Ακάθοζδξ 

Κανημπμφθμο 

Αζηαηενίκδ 

2 Ζθεηηνμιαβκδηζηή Αηηζκμαμθία Κανημπμφθμο 

Αζηαηενίκδ 

3 Φαζιαημθςημιεηνία πενζχδμοξ Κανημπμφθμο 

Αζηαηενίκδ 

4 Κεθέηδ θαζιάηςκ οπενζχδμοξ Κανημπμφθμο 

Αζηαηενίκδ 

5 Κεθέηδ θαζιάηςκ οπενζχδμοξ Κανημπμφθμο 

Αζηαηενίκδ 

6 Κεθέηδ θαζιάηςκ οπενζχδμοξ Κανημπμφθμο 

Αζηαηενίκδ 

7 Κεθέηδ θαζιάηςκ οπενζχδμοξ Κανημπμφθμο 

Αζηαηενίκδ 

8 Κεθέηδ θαζιάηςκ οπενζχδμοξ Κανημπμφθμο 

Αζηαηενίκδ 

9 Ξμζμηζημί πνμζδζμνζζιμί ιε 

θαζιαημθςημιεηνία οπενζχδμοξ 

Κανημπμφθμο 

Αζηαηενίκδ 

10 Ξμζμηζημί πνμζδζμνζζιμί ιε 

θαζιαημθςημιεηνία πενζχδμοξ 

Κανημπμφθμο 

Αζηαηενίκδ 

11 Φθμβμθαζιαημθςημιεηνία  ηαζ 

θαζιαημθςημιεηνία Αημιζηήξ 

απμννυθδζδξ 

Κανημπμφθμο 

Αζηαηενίκδ 

12 Φθμβμθαζιαημθςημιεηνία  ηαζ 

θαζιαημθςημιεηνία Αημιζηήξ 

απμννυθδζδξ 

Κανημπμφθμο 

Αζηαηενίκδ 

13 Φθμβμθαζιαημθςημιεηνία  ηαζ 

θαζιαημθςημιεηνία Αημιζηήξ 

απμννυθδζδξ 

Κανημπμφθμο 

Αζηαηενίκδ 

 

Β) Δνβαζηήνζα 
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Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Φαζιαημθςημιεηνία πενζχδμοξ- 

Νναημφ, εκδιένςζδ , 

Ννβακμθμβία 

 

Κανημπμφθμο 

Αζηαηενίκδ 

 

2 α) Κεθέηδ θαζιάηςκ UV 

Βεκγμθίμο ιε ιεηααμθή ημο εφνμοξ 

ζπζζιήξ ημο Κμκμπνςιάημνα. 

α) Κεθέηδ θαζιάηςκ UV 

αηεηοθμζαθοηζθζημφ μλέμξ, 

θαζκυθδξ, καθεαθζκίμο, 

καθαγμθίκδξ 

Κανημπμφθμο 

Αζηαηενίκδ 

 

3 Κεηααμθή Φάζιαημξ 

Απμννυθδζδξ UV θυβς 

πμηαηάζηαζδξ ζημκ ανςιαηζηυ 

δαηηφθζμ Μοθμθίςκ, πνήζδ 

πνμβνάιιαημξ UVPC 

Κανημπμφθμο 

Αζηαηενίκδ 

 

4 Δθανιμβή ιεευδμο «πνμζεήηδξ 

βκςζηχκ πμζμηήηςκ» (Standard 

addition method) ζε πενθαζκαγίκδ, 

αιζηνζπηζθίκδ, ηοπνμηενυκδ ιε 

πνήζδ ημο πνμβνάιιαημξ UVPC 

Κανημπμφθμο 

Αζηαηενίκδ 

 

 

 

ΑΓΓΙΗΘΖ ΓΙΥΠΠΑ Γ  
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: ΛΞ-16 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 3μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

x πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

 Δπηζηεκνληθήο πεξηνρήο (θαξκαθεπηηθήο) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 0.5  

Θεωξία (ώξεο): 2  

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): - 

Ππληνλίζηξηα καζήκαηνο: Γν  Πιανάβδα Σνδζηίδμο- Θζμζέμβθμο  

 

Γηδάζθνπζα: Γν  Πιανάβδα Σνδζηίδμο- Θζμζέμβθμο (Ποκημκίζηνζα) 

 

Γναθείμ Μέκςκ Γθςζζχκ, διζυνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ:  Tνίηδ 11-13 ι.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail   schris@lance.auth.gr 
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Γλωζηηθνί ζηόρνη: Ακάπηολδ δελζμηήηςκ παναβςβήξ βναπημφ θυβμο, 

αεθηίςζδ ηςκ δελζμηήηςκ ακάβκςζδξ, ειπθμοηζζιυξ ημο θελζθμβίμο.     

 

Γεμηόηεηεο: Γδιζμονβία πθαβζυηζηθςκ βζα ηζξ παναβνάθμοξ ηαζ  

πανάθναζδξ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη: Γζαδναζηζηή δζδαζηαθία 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο: 

Α. Γξαζηεξηόηεηεο πξo-αλάγλωζεο 

     Δνςηήζεζξ πνυαθερδξ πενζεπμιέκμο βζα εκενβμπμίδζδ ηδξ πνμδβμφιεκδξ  

     βκχζδξ. 

 

Β. Γξαζηεξηόηεηεο θαηαλόεζεο πνπ αθνινπζνύλ  ηε γξήγνξε ή   

     αληρλεπηηθή  αλάγλωζε 

     Γεκζηέξ ενςηήζεζξ, ενςηήζεζξ βζα εκημπζζιυ ζοβηεηνζιέκδξ πθδνμθμνίαξ,       

     ζοιπθήνςζδ δζαβνάιιαημξ ιε ημοξ ηονζυηενμοξ ηίηθμοξ ημο ηεζιέκμο,  

     έθεβπμξ απακηήζεςκ ηςκ ενςηήζεςκ πνυαθερδξ.  

 

Γ.  Γξαζηεξηόηεηεο ιεπηνκεξνύο θαηαλόεζεο πεξηερνκέλνπ 

     Ξνμηάζεζξ ιε απάκηδζδ ζςζηυ-θάεμξ, ακηζζημίπζζδ πθαβζυηζηθςκ ιε     

     παναβνάθμοξ, ζοιπθήνςζδ πζκάηςκ ή δζαβναιιάηςκ. 

  

Γ. Γξαζηεξηόηεηεο γηα εμάζθεζε ζην ιεμηιόγην 

     Δηηίιδζδ ζδιαζίαξ άβκςζηςκ θέλεςκ απυ ηα ζοιθναγυιεκα,    

     ζοιπθήνςζδ ηεκχκ, ενςηήζεζξ ακηζζημίπζζδξ υνςκ ιε μνζζιμφξ,    

     ηαηακυδζδ ζδιαζίαξ πνμεειάηςκ ηαζ άβκςζηςκ θέλεςκ, ζοκχκοια,  

     ακηχκοια. 

 

E. Γξαζηεξηόηεηεο παξαγωγήο γξαπηνύ ιόγνπ 

    Ξαναβςβή πθαβζυηζηθςκ ηαζ πανάθναζδξ. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο: Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο: Γναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο 

ελαιήκμο. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο 

Νζ δζαθέλεζξ ηαζ ηα θνμκηζζηήνζα ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ 

(πανμοζίαζδ ιε ιμνθή Powerpoint, δζαδναζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ιε πνήζδ 

Ζ/). Ποιπθδνςιαηζηυ ιαεδζζαηυ οθζηυ ακανηάηαζ ζηα e- ιαεήιαηα ημο 

Ριήιαημξ ιε εθεφεενδ πνυζααζδ. 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 
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Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ 2 (χνεξ) ηδκ εαδμιάδα 

ζηδκ Αίεμοζα Γ12 ηαζ βίκεηαζ πνήζδ δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ βζα ηδκ πνμαμθή 

ηςκ δζαθέλεςκ.  

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

 

Ziaka, I. 2010.  English for Pharmaceutical Studies, vol. I . Thessaloniki: 

University Studio Press. 

 

Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθνπζα 

1 Ππεδζαζιυξ ηαζ Ακάπηολδ Φανιάηςκ- 

Δζζαβςβή 

Π. Σξεζηίδνπ-      

 Θηνζένγινπ 

2 Νδμί πμνήβδζδξ θανιάηςκ – Πημιαηζηή 

πμνήβδζδ 

           » 

3 Σμνήβδζδ απυ ημ μνευ - Ξανεκηενζηή 

πμνήβδζδ 

           » 

4  Σμνήβδζδ απυ ηδκ Ακαπκεοζηζηή μδυ            » 

5 Κζηνμμνβακζζιμί - Ημί            » 

6 Δπίδναζδ εηδυπςκ -Αναζςηζηά- 

Δπζθακεζμδναζηζηά 

           » 

7 Ιζπακηζηά – Γζαζπαζηζηά- Κέζα εκίζποζδξ 

ημο Ηλχδμοξ 

           » 

8 Διαυθζα            » 

9 Ξονεηυξ ηαζ πενεενιία            » 

10 Ακηζζζηαιζκζηά- Ακεποεφιδηεξ εκένβεζεξ- 

Θεναπεία 

           » 

11 Ακηζζζηαιζκζηά- Ξνμθοθάλεζξ- 

Αθθδθεπζδνάζεζξ- Σνήζεζξ 

           » 

12 DΛΑ – Δζζαβςβή            » 

13 Γμκίδζα - Σνςιμζχιαηα            » 

 

 

ΑΛΑΡΝΚΗΑ   
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: 29 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ, επζθμβήξ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 3μ 

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

X πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

 Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 2  

Θεωξία (ώξεο): 2 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 
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Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Θςκζηακηίκμξ Λάηζδξ, Θαεδβδηήξ 

 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

1) Θςκζηακηίκμξ Λάηζδξ, Θαεδβδηήξ  

2) Πηοθζακυξ Απμζημθίδδξ, Ακαπθ. Θαεδβδηήξ  

3) Γεχνβζμξ Ξαναζηεοάξ, Δπίη. Θαεδβδηήξ 

4) Λζηυθαμξ Ακαζηαζυπμοθμξ, Ιέηημναξ 

5) Λζηυθαμξ Ιαγανίδδξ, Ιέηημναξ 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 12:00-13:00 ι.ι.. 

Γναθείμ: 2μξ υνμθμξ ηηζνίμο Ηαηνζηήξ. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (anatomy@med.auth. gr) 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό:  

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: Ζ ηαηακυδζδ, εη ιένμοξ ηςκ θμζηδηχκ, ηςκ ααζζηχκ 

εκκμζχκ ηδξ Ακαημιίαξ ηαζ εζδζηυηενα εηείκςκ ηςκ εκκμζχκ ηδξ ηαζ δμιζηχκ 

ζημζπείςκ ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ πμο ειθακίγμοκ ζδζαίηενδ πναηηζηή 

εθανιμβή ζηδκ ηθζκζηή ζαηνζηή. Θεκηνζηυξ βκςζηζηυξ ζηυπμξ ημο ιαεήιαημξ 

είκαζ δ πανμπή πθδνμθμνζχκ βζα ηζξ θανιαημηζκδηζηέξ ηαζ θανιαημ-

δοκαιζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ θανιάηςκ ζε ζπέζδ ιε ηα δζάθμνα ζοζηήιαηα 

μνβάκςκ, έηζζ χζηε κα βίκεηαζ ζοβηεναζιυξ ηςκ πθδνμθμνζχκ αοηχκ ιε ηζξ 

ααζζηέξ βκχζεζξ ηδξ Ακαημιίαξ. 

 

Γεμηόηεηεο: Δλμζηείςζδ ιε ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ Ακαημιίαξ ημο ακενχπζκμο 

ζχιαημξ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  Δζζαβςβή ζηδκ Ακαημιία, Νζηεμθμβία Η, 

Νζηεμθμβία ΗΗ, Ποκδεζιμθμβία, Κομθμβία Η, Κομθμβία ΗΗ, Ακαπκεοζηζηυ 

ζφζηδια – Δκδμηνζκείξ αδέκεξ, Ξεπηζηυ ζφζηδια, Νονμπμζδηζηυ ζφζηδια – 

Γεκκδηζηυ ζφζηδια, Θοηθμθμνζηυ ζφζηδια Η, Θοηθμθμνζηυ ζφζηδια ΗΗ, 

Θεκηνζηυ Λεονζηυ ζφζηδια, Ξενζθενζηυ ηαζ Φοηζηυ Λεονζηυ ζφζηδια. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ. 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο: 

Γναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο. Ζ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ζηδκ 

ηεθζηή ελέηαζδ ααζίγεηαζ ζε 5 ενςηήζεζξ, υπμο ηα ζπεηζηά εέιαηα 

παναπέιπμοκ ζε εειαηζηέξ εκυηδηεξ μνβακζηχκ ζοζηδιάηςκ, ζζμδφκαιδξ 

πμζμηζηήξ ηαζ πμζμηζηήξ αλίαξ. Ρμ ηάεε εέια-ενχηδζδ θαιαάκεζ ζοκμθζηά 2 

ιμκάδεξ. Ν πνυκμξ ελέηαζδξ είκαζ 1.5 χνα.  

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Νζ δζαθέλεζξ βίκμκηαζ ιε ιμνθή Power point, πνήζδ Ζ/ ηαζ αίκηεμ. Νζ 

δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ, ααειμθμβίαξ ηαζ δζάθμνεξ ακαημζκχζεζξ 
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ακανηχκηαζ ζε εζδζηυ πχνμ ζημκ πίκαηα ακαημζκχζεςκ ημο Δνβαζηδνίμο 

Ξενζβναθζηήξ Ακαημιζηήξ. 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ενβαζηήνζα. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (δίςνεξ) θαιαάκμοκ πχνα 1 θμνά ηδκ εαδμιάδα 

ζηδκ Αίεμοζα Νζηεμθμβίαξ ημο Δνβαζηδνίμο Ξενζβναθζηήξ Ακαημιζηήξ ηαζ 

βίκεηαζ πνήζδ δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ βζα ηδκ πνμαμθή ηςκ δζαθέλεςκ. 

  

Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Δζζαβςβή ζηδκ Ακαημιία θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

2 Νζηεμθμβία Η θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

3 Νζηεμθμβία ΗΗ θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

4 Ποκδεζιμθμβία θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

5 Κομθμβία Η θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

6 Κομθμβία ΗΗ θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

7 Ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια – Δκδμηνζκείξ 

αδέκεξ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

8 Ξεπηζηυ ζφζηδια θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

9 Νονμπμζδηζηυ ζφζηδια – Γεκκδηζηυ 

ζφζηδια 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

10 Θοηθμθμνζηυ ζφζηδια Η θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

11 Θοηθμθμνζηυ ζφζηδια ΗΗ θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

12 Θεκηνζηυ Λεονζηυ ζφζηδια θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

13 Ξενζθενζηυ ηαζ Φοηζηυ Λεονζηυ 

ζφζηδια 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

 

Β) Δνβαζηήνζα. Νζ θμζηδηέξ ηαθμφκηαζ κα παναημθμοεήζμοκ ηνεζξ ιμκυςνεξ 

ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ, ηαηά ηζξ μπμίεξ επζδεζηκφμκηαζ ααζζηά ακαημιζηά 

ιμνθχιαηα ζε πνμπθάζιαηα-εηιαβεία ακαημιζηχκ δμιχκ ημο Ακαημιείμο. 

 

Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Κομζηεθεηζηυ ζφζηδια Θ. Λάηζδξ 

2 Λεονζηυ ζφζηδια Γ. Ξαναζηεοάξ 

3 Ππθαβπκμθμβία Π. Απμζημθίδδξ 

 

 

ΚΝΟΗΑΘΖ ΒΗΝΙΝΓΗΑ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: 84 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ, επζθμβήξ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 3μ  

 

Ρύπνο καζήκαηνο 

 



   

 

112 

Σ πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

 Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS):   2  

Θεωξία (ώξεο):   2  

Φξνληηζηήξην (ώξεο):   - 

Δξγαζηήξην (ώξεο):  2 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Σνήζημξ Ξακαβζςηίδδξ, Θαεδβδηήξ 

 

Γηδάζθνληεο:  

Σνήζημξ Ξακαβζςηίδδξ, Θαεδβδηήξ  

Γναθείμ 315, 3μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (pchristo@pharm.auth.gr) 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό:  - 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη:  

 Nα δδιζμονβδεεί έκα οπυααενμ ααζζηήξ βκχζδξ ηδξ Mμνζαηήξ Bζμθμβίαξ 

ημο ηοηηάνμο. 

 Nα ηαηακμδεμφκ μζ ιδπακζζιμί ιε ημοξ μπμίμοξ μζ ηοηηανζηέξ δζαδζηαζίεξ 

αθθδθεπζδνμφκ ηαζ αθθδθμνοειίγμκηαζ έηζζ χζηε κα δδιζμονβδεεί ηαζ κα 

επζαζχζεζ έκα θεζημονβζηυ ηφηηανμ. 

 Nα παναζπεεμφκ βκχζεζξ ζπεηζηά ιε ημ πςξ μζ αθθδθεπζδνάζεζξ ιεηαλφ 

αζμιμνίςκ (π.π. αθθδθεπζδνάζεζξ ιεηαλφ πνςηεσκχκ, ή αθθδθεπζδνάζεζξ 

ιεηαλφ πνςηεσκχκ-κμοηθεσκζηχκ μλέςκ) ζοκεζζθένμοκ ζηδ νφειζζδ ηςκ 

ηοηηανζηχκ θεζημονβζχκ ηαζ ζοκμθζηά ζηδ αζμθμβία ημο ηοηηάνμο. 

 Nα δμεμφκ βκχζεζξ βζα ημοξ ιμνζαημφξ ιδπακζζιμφξ ιε ημοξ μπμίμοξ 

πμθφπθμηεξ ηοηηανζηέξ δζαδζηαζίεξ (π.π. ηοηηανζηή δζαίνεζδ, ιεηαβναθή 

ή ιεηάθναζδ) απμηνίκμκηαζ δζαθμνεηζηά ακάθμβα ιε ημ πενζαάθθμκ ημο 

ηοηηάνμο. 

 Nα δμεεί ζημοξ θμζηδηέξ πναηηζηή βκχζδ, ιέζα απυ ενβαζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ, βζα ιενζηέξ απυ ηζξ ιεεμδμθμβίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοπκά 

ζηδ δζενεφκδζδ ηδξ ιμνζαηήξ αζμθμβίαξ ημο ηοηηάνμο. 

 Oζ παναπάκς ζηυπμζ επζηοβπάκμκηαζ ιέζα απυ ζοκδοαζιυ δζαθέλεςκ ηαζ 

ενβαζηδνίςκ πμο ακηζπνμζςπεφμοκ δζαθμνεηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηςκ 

δζαδζηαζζχκ δζδαζηαθίαξ ηαζ εηιάεδζδξ ηαζ αθθδθμζοιπθδνχκμκηαζ. Oζ 

δζαθέλεζξ είκαζ ημ ηφνζμ ιέζμ πανμπήξ ημο υβημο ηδξ ααζζηήξ βκχζδξ 

αθθά έπμοκ ημ ιεζμκέηηδια υηζ ημ αηνμαηήνζμ δεκ ζοιιεηέπεζ ζε ιεβάθμ 

ααειυ (δεκ εα πνέπεζ κα ιαξ δζαθεφβεζ επίζδξ υηζ δ παναημθμφεδζδ ηςκ 

δζαθέλεςκ είκαζ πνμαζνεηζηή). Ακηίεεηα, μζ οπμπνεςηζηέξ ενβαζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα ηαηακυδζδξ ηςκ ιεευδςκ ηαζ ηςκ 

πναηηζηχκ πνμαθδιάηςκ πμο ακαηφπημοκ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ακάθοζδξ 

ηςκ ηοηηανζηχκ ηαζ ιμνζαηχκ δζενβαζζχκ. Δπίζδξ, αμδεμφκ ζηδκ 

πεναζηένς ειαάεοκζδ εειάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ιμνζαηή αζμθμβία 

http://users.auth.gr/~pchristo/
http://users.auth.gr/~pchristo/
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ημο ηοηηάνμο ηαζ πνμάβμοκ ηδκ αοημδφκαιδ ένεοκα ηαζ ηδ ζοκδοαζηζηή 

ζηέρδ αθθά ηαζ ηδκ έηθναζδ. 

 

Γεμηόηεηεο:  

Κεηά ηδκ επζηοπή παναημθμφεδζδ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα πνέπεζ κα 

ιπμνμφκ:  

 Nα πενζβνάθμοκ ηα ηφνζα ζδιεία ηδξ δμιήξ ηαζ ημο ακαδζπθαζζαζιμφ ημο 

DNA. 

 Nα πενζβνάθμοκ ηα ηφνζα ζδιεία ηδξ πνςιμζςιζηήξ μνβάκςζδξ, 

ακαζοκδοαζιμφ ηαζ επζδζυνεςζδξ.  

 Nα πενζβνάθμοκ ηα ηφνζα ζδιεία ηδξ ιεηαβναθήξ ηαζ ηδξ νφειζζδξ ηδξ, 

ηςκ ιεηα-ιεηαβναθζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ηδξ ιεηάθναζδξ ηυζμ ζηα 

πνμηανοςηζηά υζμ ηαζ ζηα εοηανοςηζηά ηφηηανα. 

 Nα πενζβνάθμοκ ανηεηά ζδιεία ηδξ αζμπδιείαξ ηςκ πνςηεσκχκ, ιαγί ιε ηζξ 

δζαδζηαζίεξ ακαδίπθςζδξ, ζηυπεοζδξ ηαζ ιεηαθμνάξ ημοξ ζηα δζάθμνα 

δζαιενίζιαηα ημο ηοηηάνμο. 

 Nα πενζβνάθμοκ ανηεηά ζδιεία ηδξ ηοηηανζηήξ ζδιαημδυηδζδξ ηυζμ ζε 

πνμηανοςηζηά υζμ ηαζ ζε εοηανοςηζηά ηφηηανα. Aοηυ εα πενζηθείεζ ηυζμ 

ηζξ ηζκάζεξ ηονμζίκδξ, ηζξ G-πνςηεσκεξ, ημοξ ιειανακζημφξ ηαζ 

πονδκζημφξ οπμδμπείξ αθθά ηαζ ηα ζοζηήιαηα ζδιαημδυηδζδξ δφμ 

ζοζηαηζηχκ ζε ιζηνμμνβακζζιμφξ ηαζ εοηανοςηζηά ηφηηανα. 

 Nα πενζβνάθμοκ ημοξ ιμνζαημφξ ιδπακζζιμφξ πμο μδδβμφκ ζημκ 

νοειζγυιεκμ ηοηηανζηυ πμθθαπθαζζαζιυ αθθά ηαζ ημκ νοειζγυιεκμ 

ηοηηανζηυ εάκαημ.  

 

Κεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ μζ θμζηδηέξ ακαιέκεηαζ 

κα έπμοκ ηζξ αηυθμοεεξ δελζυηδηεξ: 

 Δνβαζία οπυ άζδπηεξ ζοκεήηεξ, βζα κα απμθεφβμκηαζ μζ επζιμθφκζεζξ, ηαζ 

μνβάκςζδ ηςκ δεζβιάηςκ (π.π. ηαηαβναθή ηδξ ηαοηυηδηαξ ηςκ 

ηαθθζενβεζχκ ηθπ) 

 Xνήζδ ιζηνμπζπεηηχκ, πζπεηχκ, ακηζαζμηζηχκ ηαζ οβνχκ ηαθθζενβεζχκ 

ααηηδνίςκ. 

 Ξναηηζηή εθανιμβή ηδξ ιεηαιυνθςζδξ ηοηηάνςκ ααηηδνζδίςκ ιε 

ελςβεκέξ βεκεηζηυ οθζηυ (πθαζιζδζαηυ DNA) ηαζ ηαηακυδζδ ηςκ κέςκ 

ζδζμηήηςκ (κέμο θαζκυηοπμο) πμο πνμζδίδεζ ζηα ηφηηανα δ εζζαβςβή ηαζ 

έηθναζδ ημο βεκεηζημφ οθζημφ  (π.π. ακηίζηαζδ ζε ακηζαζμηζηά). 

 Θαηακυδζδ ηδξ θοβμηέκηνδζδξ ηαζ ηδξ πνήζδξ ηδξ ζηδκ παναθααή 

ηοηηάνςκ ηαζ οπμηοηηανζηχκ οθζηχκ. 

 Θαηακυδζδ ηδξ ζδιαζίαξ ημο ηοηηανζημφ ημζπχιαημξ ζηδκ ακεεηηζηυηδηα 

ηςκ ιζηνμαίςκ ηαεχξ ηαζ ηδξ πνήζδξ ελεζδζηεοιέκςκ εκγφιςκ βζα ηδκ 

επζθεηηζηή δζάζπαζδ ημο ααηηδνζαημφ ηοηηανζημφ ημζπχιαημξ. 

 Θαηακυδζδ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ απμιυκςζδξ πθαζιζδζαημφ DNA ηαζ ηςκ 

παναιέηνςκ πμο επδνεάγμοκ ηδκ πμζυηδηα ημο ηαεχξ ηαζ ηδξ ζδιαζίαξ 

ηδξ πνήζδξ ηςκ ζςζηχκ νοειζζηζηχκ δζαθοιάηςκ ζηδκ απμιυκςζδ ημο 

DNA 
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 Ππεδίαζδ ηαζ εηηέθεζδ πεζναιάηςκ επχαζδξ ηαζ πέρδξ ηςκ πθαζιζδζαηχκ 

DNA ιε εκδμκμοηθεάζεξ πενζμνζζιμφ. 

 Σνήζδ δθεηηνμθμνδηζηχκ ιεευδςκ βζα ημκ δζαπςνζζιυ αζμιμνίςκ 

δζαθμνεηζημφ ιεβέεμοξ (π.π. εναοζιάηςκ DNA) ιεηά απυ πέρδ ια 

εκδμκμοηθεάζεξ πενζμνζζιμφ ηαζ ηεπκζηέξ πνχζδξ ημο DNA ηαζ 

παναηήνδζδξ ηςκ εναζιάηςκ ημο ιε έηεεζδ ζε οπενζχδδ αηηζκμαμθία, 

οπυ αζθαθείξ ζοκεήηεξ. 

 πμθμβζζιυξ ημο ιεβέεμοξ εναζιάηςκ DNA ιεηά απμ ζφβηνζζδ ηδξ 

δθεηηνμθμνδηζηήξ ημοξ ηζκδηζηυηδηαξ ιε ηδκ ηζκδηζηυηδηα πνυηοπςκ 

εναοζιάηςκ DNA ηαεμνζζιέκμο ιεβέεμοξ (ιάνηονεξ ιεβέεμοξ DNA). 

 Θαηαβναθή ηςκ πεζναιαηζηχκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ ρδθζαηή απμεήηεοζδ 

ηςκ εζηυκςκ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ δθεηηνμθμνδηζηήξ ακάθοζδξ. 

 Δζζαβςβή ηαζ εηπαίδεοζδ ζηδ ηεπκμθμβία εκίζποζδξ ημο βεκεηζημφ οθζημφ 

ιε αθοζζδςηή ακηίδναζδ πμθοιενάζδξ (PCR). 

 Ννβάκςζδ ηαζ ζογήηδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ιε ημοξ επζαθέπμκηεξ 

 Θαηαβναθή ηδξ ηεθζηήξ ενβαζηδνζαηήξ ακαθμνάξ, ιε αάζδ ηα ζοκμθζηά 

απμηεθέζιαηα, ζε ιία μθμηθδνςιέκδ, θμβζηή ηαζ ζοκεπή ζεζνά. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ & ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

Θθδνμκμιζηυηδηα, βμκίδζα ηαζ DNA. Θθδνμκμιζηυηδηα ηαζ βμκίδζα. Γμκίδζα ηαζ 

έκγοια. Ζ ηαοημπμίδζδ ημο DNA ςξ βεκεηζημφ οθζημφ. Γμιή ηαζ μνβάκςζδ 

ημο βμκζδζχιαημξ. Γμκζδίςια θοηζηχκ ηοηηάνςκ ηαζ οπμηοηηανζηχκ 

μνβακζδίςκ (ιζημπυκδνζα, πθαζηίδζα). Ν ακαδζπθαζζαζιυξ ημο DNA. Έηθναζδ 

ηδξ βεκεηζηήξ πθδνμθμνίαξ. Ππέζδ βμκζδίςκ-πνςηεσκχκ. Ν νυθμξ ημο 

αββεθζμθυνμο RNA. Ν βεκεηζηυξ ηχδζηαξ. RNA ζμί ηαζ ακηίζηνμθδ 

ιεηαβναθή. Κεηαβναθή, πμθοιενάζδ ημο RNA ηαζ ιεηαβναθζημί πανάβμκηεξ 

(ηαηάηαλδ, δμιή ηαζ δνάζδ). Οφειζζδ ηδξ έηθναζδξ ηςκ βμκζδίςκ ζημ 

επίπεδμ ηδξ ιεηαβναθήξ, ζημ ιεηα-ιεηαβναθζηυ επίπεδμ ηαζ ζημ επίπεδμ ηδξ 

ιεηάθναζδξ. Κεηαθμνά πνςηεσκχκ ζε οπμηοηηανζηά μνβακίδζα ηαζ δ νφειζζδ 

ηδξ. Κεηάδμζδ αζμθμβζηχκ ιδκοιάηςκ. Ννιυκεξ ηαζ άθθα ιυνζα ιεηαθμνάξ 

ζήιαημξ ηαζ μζ οπμδμπείξ ημοξ. Ιεζημονβζηέξ δνάζεζξ ηςκ οπμδμπέςκ ηδξ 

επζθάκεζαξ ημο ηοηηάνμο ηαζ ηςκ εκδμηοηηανζηχκ οπμδμπέςκ. Κδπακζζιμί 

εκδμ-ηοηηανζηήξ ιεηαθμνάξ ζήιαημξ. Κεηαθμνά ζήιαημξ ηαζ ηοηηανμ-

ζηεθεηυξ. Δζζαβςβή ζημ ακαζοκδοαγυιεκμ DNA. Δκδμκμοηθεάζεξ 

πενζμνζζιμφ. Ππδιαηζζιυξ ακαζοκδοαζιέκςκ ιμνίςκ DNA. Φμνείξ βζα 

ακαζοκδοαγυιεκμ DNA. Έηθναζδ ηθςκμπμζδιέκςκ βμκζδίςκ. Ανπέξ 

πνμζδζμνζζιμφ ηδξ αθθδθμοπίαξ ηςκ κμοηθεσκζηχκ μλέςκ. Δκίζποζδ ημο DNA 

ιε ηδκ αθοζζδςηή ακηίδναζδ πμθοιενάζδξ. Ακάθοζδ ηδξ θεζημονβζηυηδηαξ 

ηςκ βμκζδίςκ. Γεκεηζηή ακάθοζδ ζε γοιμιήηοηεξ. Δζζαβςβή ιεηαθθάλεςκ ζε 

ηθςκμπμζδιέκα DNA. Δζζαβςβή ιεηαθθάλεςκ ζε ηοηηανζηά βμκίδζα. 

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  
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1. Alberts B.,Bray D.,Hopkin K.,Johnson A.,Lewis J.,Raff M.,Roberts 

K.,Walter P. “Βαζζηέξ ανπέξ ηοηηανζηήξ αζμθμβίαξ‖, 2δ έηδμζδ, 2006, 

εηδυζεζξ Ξ.Σ. Ξαζπαθίδδξ. 

2. Watson, J. D., Myers, R.M., Caudy, A.A., Witkowski, J.A. 

ΑΛΑΠΛΓΑΠΚΔΛΝ DNA Ποββναθείξ: James D. η.α. Έηδμζδ: 3/2007, 

Αηαδδιασηέξ Δηδυζεζξ Η. Κπάζδνα & Πζα. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Νζ επζδυζεζξ ηςκ θμζηδηχκ αλζμθμβμφκηαζ ιε βναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο 

ελαιήκμο (εανζκυ) ή ζηδκ ελεηαζηζηή πενίμδμ ημο Πεπηειανίμο ζηζξ 

διενμιδκίεξ ηαζ πχνμοξ πμο ακαημζκχκεζ ημ Ριήια. 

Ν πνυκμξ ελέηαζδξ είκαζ 1 χνα.  

Γίδμκηαζ 20 ενςηήζεζξ ηαζ μζ θμζηδηέξ ηαθμφκηαζ κα απακηήζμοκ εάκ δ 

ενχηδζδ είκαζ ζςζηή ή θάεμξ (0,1 ιμκάδα ακα ενχηδζδ ιε ανκδηζηή 

ααειμθμβία (δδθ. -0.1 ζε πενίπηςζδ θακεαζιέκδξ απάκηδζδξ) ηαζ κα 

αζηζμθμβήζμοκ ηδκ απάκηδζδ ημοξ (0,4 ιμκάδεξ ακά απάκηδζδ). Γδθαδή, 

υθα ηα εέιαηα είκαζ ζζμδφκαια ηαζ ημ ηάεε εέια θαιαάκεζ ζοκμθζηά 0,5 

ιμκάδεξ.  Πε πενίπηςζδ πμο έκα εέια δεκ απακηδεεί απυ ηακέκα θμζηδηή, 

ηυηε ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια απμζφνεηαζ ηαζ μ ηεθζηυξ ααειυξ ααζίγεηαζ ζηζξ 

οπυθμζπεξ απακηήζεζξ. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο 

Νζ δζαθέλεζξ ηαζ ηα θνμκηζζηήνζα ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ 

(πανμοζίαζδ ιε ιμνθή Powerpoint, δζαδναζηζηέξ πανμοζζάζεζξ ιε πνήζδ 

Ζ/,  αίκηεμ ηθπ). 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ, ακαημζκχζεζξ, ααειμθμβίεξ ηθπ. ακανηχκηαζ 

ζηζξ ζζημζεθίδεξ ηςκ δζδαζηυκηςκ. 

 

Γηδαζθαιία  

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ιε ενβαζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (δίςνεξ) θαιαάκμοκ πχνα ιία θμνά ηδκ εαδμιάδα 

ζηδκ Πειζκανίςκ ημο Ρμιέα Φανιαημβκςζίαξ/Φανιαημθμβίαξ ζημκ 3μ υνμθμ 

ημο ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ ηαζ βίκεηαζ πνήζδ δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ 

βζα ηδκ πνμαμθή ηςκ δζαθέλεςκ. Ακηίβναθα ηςκ δζαθέλεςκ ακανηχκηαζ ηαζ 

ζηζξ ζζημζεθίδεξ ηςκ δζδαζηυκηςκ ιε εθεφεενδ πνυζααζδ.  
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Γηάιεμε(εηο) Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Δκδμκμοηθεάζεξ πενζμνζζιμφ Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

2-3 Θθςκμπμίδζδ, οανζδζζιυξ 

κμοηθεσκζηχκ μλέςκ & PCR 

Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

4-5 Δζζαβςβή ζηδ Κεηαβναθή Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

6-7 Δοηανοςηζηή Κεηαβναθή Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

8-9 Γεκεηζηυξ ηχδζηαξ, ζπεδζαζιυξ 

εηθοθζζιέκςκ εηηζκδηχκ ηαζ 

εθανιμβέξ 

Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

10-11 Κεηαθθάλεζξ & βεκεηζηή πμζηζθυηδηα Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

12-13 Ξνυηθδζδ ιεηαθθάλεςκ, 

απμιυκςζδ ιεηαθθάλεςκ, 

εθανιμβή ιεηαθθάλεςκ βζα 

απμιυκςζδ πνήζζιςκ βμκζδίςκ 

Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

 

α) Δνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 

Νζ θμζηδηέξ οπμπνεμφκηαζ κα ζοιιεηάζπμοκ ζε έκα ηφηθμ ενβαζηδνζαηχκ 

αζηήζεςκ. 
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Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1  Kαθθζένβεζεξ ααηηδνζδίςκ 

Escherichia coli ζε διζζηενεά 

ενεπηζηά οθζηά. 

 Yπμθμβζζιυξ ημο ανζειμφ ηςκ 

γχκηςκ ααηηδνζδίςκ ζε έκα 

αζμθμβζηυ δείβια ή ηαθθζένβεζα. 

 Κεηαιυνθςζδ ιζηνμμνβακζζιχκ ιε 

DNA ηαζ ιεηαθμνά ζε ενεπηζηά 

οθζηά πμο πενζέπμοκ ακηζαζμηζηά 

Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

2  Ξαναηήνδζδ ηαζ ηαηαβναθή 

απμηεθεζιάηςκ ημο ενβαζηδνίμο 1. 

 Tαοημπμίδζδ ηδξ ακηίζηαζδξ 

ιζηνμμνβακζζιχκ ζε ακηζαζμηζηά. 

 Ιήρδ απμζηζχκ ιζηνμαίςκ οπυ 

άζδπηεξ ζοκεήηεξ. 

 Έκανλδ οβνχκ ηαθθζενβεζχκ 

ααηηδνζδίςκ οπυ άζδπηεξ ζοκεήηεξ. 

Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

3  Ξαναθααή ηοηηάνςκ E. coli ιε 

θοβμηέκηνδζδ. 

 Ιφζδ ηοηηανζημφ ημζπχιαημξ ηςκ 

ααηηδνζδίςκ ιε επχαζδ ιε ημ 

έκγοιμ θοζμγφιδ. 

 Ξαναθααή εηποθίζιαημξ DNA ηαζ 

ηαηαηνήικδζδ κμοηθεσκζηχκ μλέςκ 

ιε αθημυθδ. 

Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

4  Ιήρδ ζγήιαημξ πθαζιζδζαημφ DNA 

ιε θοβμηέκηνδζδ ηαζ πθφζεζξ βζα 

ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ αθάηςκ 

ηαηαηνήικζζδξ. 

 Eπακαδζάθοζδ DNA ζε νοειζζηζηυ 

δζάθοια. 

 Ξέρδ πθαζιζδζαημφ DNA ιε 

εκδμκμοηθεάζεξ πενζμνζζιμφ. 

Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

5  Ζθεηηνμθμνδηζηυξ δζαπςνζζιυξ ηςκ 

εναοζιάηςκ DNA ιε πεζνάιαηα 

μνζγυκηζαξ δθεηηνμθυνδζδξ ζε 

πδηηέξ αβανυγδξ. 

 Πφβηνζζδ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ηςκ 

εναοζιάηςκ πμο πανάβμκηαζ απυ 

ηδκ πέρδ ημο DNA ιε ηδκ 

ηζκδηζηυηδηα εναοζιάηςκ DNA 

ηαεμνζζιέκμο ιεβέεμοξ (ιάνηονεξ 

ιεβέεμοξ DNA). 

 Φςημβνάθδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ 

ιε ρδθζαηή θςημβναθζηή ιδπακή 

Σ. Ξακαβζςηίδδξ 
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ιεηά απυ έηεεζδ ζε οπενζχδδ 

αηηζκμαμθία. 

6  Δζζαβςβή ζηδ ηεπκμθμβία ηδξ 

εκίζποζδξ ημο DNA ιε αθοζζδςηή 

ακηζδναζδ πμθοιενάζδξ (PCR). 

 Δπζηέθεζδ ακηζδνάζεςκ εκίζποζδξ 

ημο DNA βζα δζάβκςζδ ηδξ φπανλδξ 

βεκεηζημφ οθζημφ παεμβυκςκ 

ιζηνμμνβακζζιχκ ζε ενβαζηδνζαηά 

δείβιαηα. 

Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

7  Ξαναζηεοή πδηηχκ αβανυγδξ βζα 

ηδκ δθεηηνμθυνδζδξ ηςκ 

πνμσυκηςκ ηδξ PCR. 

 Ακάθοζδ ηαζ παναηηδνζζιυξ ηςκ 

πνμσυκηςκ ηδξ PCR ιε 

δθεηηνμθμνδηζηέξ ιεευδμοξ.  

 Φςημβνάθδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ 

ιε ρδθζαηή θςημβναθζηή ιδπακή 

ιεηά απυ έηεεζδ ζε οπενζχδδ 

αηηζκμαμθία. 

Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

8  Αλζμθυβδζδ ηαζ ζογήηδζδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ημο ενβαζηδνίμο 

βζα ημ ζφκμθμ ηςκ μιαδςκ. 

Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

9  Ξανάδμζδ ενβαζηδνζαηήξ ακαθμνάξ 

πμο πενζβνάθεζ ηζξ δζαδζηαζίεξ ημο 

ενβαζηδνίμο ηαζ ηα θδθεέκηα 

απμηεθέζιαηα. 

Σ. Ξακαβζςηίδδξ 

 

 

4ν ΔΜΑΚΖΛΝ 
 

ΦΠΗΝΙΝΓΗΑ ΗΗ /ΞΑΘΝΦΠΗΝΙΝΓΗΑ ΡΝ ΑΛΘΟΩΞΝ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: ΛΞ-31 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: πνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 4μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

Σ πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

 Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 4 

Θεωξία (ώξεο): 3 

Φξνληηζηήξην (ώξεο):  

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 
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Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Γεχνβζμξ Ακςβεζακάηζξ (ηαεδβδηήξ) 

 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

1) Γεχνβζμξ Ακςβεζακάηζξ (Θαεδβδηήξ) 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ:  

Δπζημζκςκία: ηδθ. 2310 999054, email: anogian@auth.gr 

2) Γδιήηνζμξ Θμοηζμκζηυθαξ, Ακαπθ. Θαεδβδηήξ 

3) Βαζζθζηή Πηενβίμο-Κζπαδθίδμο, Δπίη. Θαεδβήηνζα 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: Ζ βκχζδ ηδξ θοζζμθμβζηήξ θεζημονβίαξ ημο κεονζημφ, 

πεπηζημφ ηαζ εκδμηνζκζημφ ζοζηήιαημξ ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ. 

 

Γεμηόηεηεο: Θεςνδηζηυ ιάεδια: Ζ εηιάεδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ ακςηένςκ 

ζοζηδιάηςκ ημο ακενχπζκμο μνβακζζιμφ. Δνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ: Ζ 

ελμζηείςζδ ηςκ θμζηδηχκ ζηδ ιεεμδμθμβία ζε εέιαηα πμο πενζθαιαάκμκηαζ 

ζηδ φθδ ημο εεςνδηζημφ ιαεήιαημξ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Κάεδια απυ αιθζεεάηνμο: Ρμ ζφκμθμ ηςκ ιδπακζζιχκ θεζημονβίαξ ηςκ 

πνμακαθενεέκηςκ ζοζηδιάηςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ζημζπεζχδεζξ ακαημιζηέξ 

έκκμζεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ ακςηένς θεζημονβίεξ. Δνβαζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ: Ρμ πενζεπυιεκμ ημοξ ακαθένεηαζ ζε ααζζηέξ εκυηδηεξ ηςκ 

πνμακαθενεέκηςκ ζοζηδιάηςκ. Σνδζζιμπμζμφκηαζ πνμαμθή VIDEO ηαεχξ 

ηαζ πνμβνάιιαηα πνμζμιμίςζδξ ζε H/Y. Ιεπημιενέζηενδ ακάθοζδ ζημοξ επί 

ιένμοξ ζηυπμοξ ημο ιαεήιαημξ ακαθένμκηαζ ζηζξ ζζημζεθίδεξ: 

http://www.experimentalphysiology.gr ηαζ http://physiology.med.auth.gr. 

Πημ ηέθμξ ηςκ αζηήζεςκ βίκμκηαζ ελεηάζεζξ ιε εέιαηα ακάπηολδξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

Ννβάκςζδ ηαζ θεζημονβίεξ ημο κεονζημφ ζοζηήιαημξ. Αζζεδηζηή θοζζμθμβία. 

Ρμ ζςιαηζηυ ηζκδηζηυ ζφζηδια. Γαζηνεκηενζηυξ ζςθήκαξ. Θίκδζδ ιέζς ημο 

βαζηνεκηενζημφ ζςθήκα. Γαζηνεκηενζηέξ εηηνίζεζξ. Ζπαημπμθδθυνμξ 

θεζημονβία, πέρδ ηαζ απμννυθδζδ. Γεκζηέξ ανπέξ εκδμηνζκμθμβίαξ ηαζ 

μνιυκεξ ηδξ οπυθοζδξ ηαζ ημο οπμεαθάιμο. Θονεμεζδείξ μνιυκεξ. Ννιυκεξ 

ηςκ επζκεθνζδίςκ. Δκδμηνζκήξ ιμίνα ημο παβηνέαημξ. Ννιυκεξ πμο 

νοειίγμοκ ημ αζαέζηζμ. Ννιυκεξ ημο ακαπαναβςβζημφ ζοζηήιαημξ. 

 

 

ΒΗΝΣΖΚΔΗΑ ΗΗ  
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: 31 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

http://phpc107.med.auth.gr/anogianakis
mailto:anogian@auth.gr
http://www.experimentalphysiology.gr/
http://physiology.med.auth.gr/
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Δμάκελν ζπνπδώλ: 4μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

Σ πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

 Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 3.5  

Θεωξία (ώξεο): 3  

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): - 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Ακαζηαζία Ξακηαγάηδ, Ακαπθ. Θαεδβήηνζα 

 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

 

Γζακκαημφνμξ Θςιάξ, Ακ. Θαεδβδηήξ  

Γναθείμ 501, 4μξ υνμθμξ ηηζνίμο Σδιζημφ 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε email (giannako@chem.auth.gr) 

 

Ακαζηαζία Ξακηαγάηδ, Ακαπθ. Θαεδβήηνζα (Ποκημκίζηνζα) 

Γναθείμ 511, 4μξ υνμθμξ ηηζνίμο Σδιζημφ 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε email (natasa@chem.auth.gr) 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη:  

Ζ ηαηακυδζδ, απυ ηδ ιενζά ηςκ θμζηδηχκ, ηςκ αζμθμβζηχκ ιαηνμιμνίςκ ηαζ 

ηςκ ιδπακζζιχκ ηδξ αζμζφκεεζδξ ηαζ ηαηααμθζζιμφ ημοξ.  

Γίκμκηαζ επίζδξ πνήζζια παναδείβιαηα, βζα ημοξ θμζηδηέξ θανιαηεοηζηήξ, 

υπςξ δ αζμπδιζηή αάζδ δζαθυνςκ αζεεκεζχκ ηαεχξ ηαζ δ επίδναζδ 

ζοβηεηνζιέκςκ θανιάηςκ ζε αζμπδιζημφξ ιδπακζζιμφξ ηαζ ζε αζμιυνζα. 

 

Γεμηόηεηεο: Δλμζηείςζδ ιε ααζζηέξ έκκμζεξ Βζμπδιείαξ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

Κεηααμθζζιυξ  οδαηακενάηςκ (πδιεία αζμθμβζηά ζδιακηζηχκ οδαηακενάηςκ, 

δζαζηδηζηή αλζμπμίδζδ οδαηακενάηςκ, βθοηυθοζδ, αθημμθζηή γφιςζδ, μδυξ 

θςζθμνζηχκ πεκημγχκ, οδνμθοηζηή ηαζ θςζθμνμθοηζηή απμζημδυιδζδ 

πμθοζαηπανζηχκ, βθοημκεμβέκεζδ, θςημζφκεεζδ, αζμζφκεεζδ δζ- ηαζ 

πμθοζαηπανζηχκ) –Κεηααμθζζιυξ θζπμεζδχκ (πδιεία αζμθμβζηά ζδιακηζηχκ 

θζπμεζδχκ, δζαζηδηζηή αλζμπμίδζδ θζπμεζδχκ, α, α ηαζ ς-μλεζδχζεζξ, 

αζμζφκεεζδ θζπανχκ μλέςκ, ηνζβθοηενζδίςκ, θςζθμβθοηενζδίςκ, 

mailto:giannako@chem.auth.gr
mailto:natasa@chem.auth.gr
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ζθζβημθζπμεζδχκ, ζζμπνεκμεζδχκ θζπμεζδχκ ηαζ ηεημκμζςιάηςκ) –

Βζμζφκεεζδ ηαζ απμζημδυιδζδ κμοηθεσκζηχκ μλέςκ, πμονζκχκ ηαζ 

πονζιζδζκχκ. –Κεηααμθζζιυξ ηαζ αζμζφκεεζδ αιζκμλέςκ –Βζμθμβζηή 

ηαεήθςζδ αγχημο –Θφηθμξ μονίαξ –Κεηααμθζηυξ νυθμξ κμοηθεσκζηχκ μλέςκ 

Βζμζφκεεζδ πνςηεσκχκ –Κεηααμθζζιυξ ακμνβάκςκ εκχζεςκ (κενυ, εκενβυξ 

δζαιεηαηίκδζδ, ηαηζυκηα, μλεμααζζηή ζζμννμπία –δζαζηδηζηέξ απαζηήζεζξ ζε 

ακυνβακα ζημζπεία) –Βζηαιίκεξ (θζπμδζαθοηέξ αζηαιίκεξ, αζμπδιεία μπηζηήξ 

δζέβενζδξ, πήλδ αίιαημξ, οδαημδζαθοηέξ αζηαιίκεξ ηαζ μ νυθμξ ημοξ ςξ 

ζοκέκγοια) –Ννιυκεξ μ νυθμξ ημο ηοηθζημφ AMP, οπμδμπείξ, μνιυκεξ 

πανάβςβα αιζκμλέςκ, ζηενμεζδείξ μνιυκεξ, πνμζηαβθαδίκεξ θοηζηέξ 

μνιυκεξ). 

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

 

1. Δζζαβςβή ζηδ Βζμπδιεία: Η. Γ. Γεςνβάηζμξ (Δηδυζεζξ: Γζαπμφδδ) 6δ 

έηδμζδ, Θεζζαθμκίηδ 2005). 

2. Βζμπδιεία, ηυιμξ ΗI, Βζμπδιεία ηυιμξ 2: Berg M.J., Tymoczko L.J., Stryer 

L. (Α. Αθεηνάξ, Θ. Βαθηακά, Γ. Γναΐκαξ, Ζ. Θμφαεθαξ, Γ.Θ. 

Ξαπαδυπμοθμξ, Κ. Φνάβημο- Ιαγανίδδ, Δηδυζεζξ Ξακεπζζηδιίμο Θνήηδξ), 

2005. 

3. Βαζζηή Βζμπδιεία: Θ.Α. Γδιυπμοθμξ, Π. Ακηςκμπμφθμο (Δηδυζεζξ: 

Ποκέηδμζδ ιε Π. Ακηςκμπμφθμο- Γζαεέηδξ-Δηδυηδξ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Α. 

ΓΖΚΝΞΝΙΝΠ) 2δ ΄Δηδμζδ, Αεήκα 2009. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Γναπηέξ πνυμδμζ εκδζάιεζδξ αλζμθυβδζδξ (Α) ή βναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ 

ημο ελαιήκμο (Β). 

 

Β) Νζ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο βίκμκηαζ ζηζξ διενμιδκίεξ ηαζ 

πχνμοξ πμο ακαημζκχκεζ ημ Ριήια. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ δζαθακεζχκ. 

Νζ ακαημζκχζεζξ, ααειμθμβίεξ ηθπ. ακανηχκηαζ ζημκ  πίκαηα ακαημζκχζεςκ 

ημο ενβαζηδνίμο Βζμπδιείαξ. 

 

Γηδαζθαιία  

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (ιμκυςνεξ) θαιαάκμοκ πχνα ηνεζξ θμνέξ ηδκ 

εαδμιάδα ζηζξ αίεμοζεξ πμο ακαθένεζ ημ πνυβναιια ηαζ βίκεηαζ πνήζδ 

επζδζαζηυπζμο βζα ηδκ πνμαμθή ηςκ δζαθακεζχκ.  
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Βαζζηέξ έκκμζεξ ιεηααμθζζιμφ ηαζ 

ιεηααμθμιζηή. 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

2 Σαναηηδνζζιυξ δμιήξ 

πμθοζαηπανζηχκ.  

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

3-4 Θαηααμθζζιμξ οδαηακενάηςκ – 

βθοημθοηζηή μδυξ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

5 Νδυξ θςζθoνζηχκ πεκημγχκ, 

βθοημκεμβέκεζδ. 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

6 Φςημζφκεεζδ – Φςηεζκέξ ακηζδνάζεζξ θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

7-8 Φςημζφκεεζδ – Πημηεζκέξ ακηζδνάζεζξ 

– Θφηθμξ ημο Calvin 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

9 Βζμζφκεεζδ βθοημβυκμο ηαζ 

εκενβεζαηή απυδμζδ ζαηπάνςκ. 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

10 Γμιή θζπζδίςκ- δμιή ηοηηανζηχκ 

ιειανακχκ  

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

11-12 Κεηααμθζζιυξ θζπζδίςκ – ηαηααμθζζιυξ 

μοδεηένςκ θζπχκ, θςζθμβθοηενζδίςκ, 

θζπανχκ μλέςκ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

13-14 Βζμζφκεεζδ θζπανχκ μλέςκ, 

ηνζβθοηενζδίςκ, θςζθμβθοηενζδίςκ, 

ζζμπνεκμεζδχκ, ηεημκμζςιάηςκ. 

Δκενβεζαηή απυδμζδ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

15-16 Κεηααμθζζιυξ αιζκμλέςκ-ηφηθμξ 

μονίαξ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

17 Κεηαηνμπή αιιςκίαξ ζε μνβακζηυ 

άγςημ, αζμζφκεεζδ αιζκμλέςκ. 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

18 Βζμθμβζηχξ ζδιακηζηά πανάβςβα 

αιζκμλέςκ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

19 Βζμζφκεεζδ πμνθονζκχκ, 

ηαηααμθζζιυξ πνςηεσκχκ, εκενβεζαηή 

απυδμζδ. 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

20-21 Ξνςημηαβήξ ηαζ δεοηενμηαβήξ δμιή 

κμοηθεσκζηχκ μλέςκ. Ημί, πθαζιίδζα, 

ημζιίδζα, ηαηαθοηζηά RNA (νζαυγοια) 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

22 Βζμζφκεεζδ κμοηθεσκζηχκ μλέςκ. 

Πφκεεζδ DNA. 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

23 Δπζδζμνεςζδ ημο DNA (ιδπακζζιμί, 

έκγοια) 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

24-25 Βζμζοκεεζδ RNA. Βαζζηέξ ανπέξ ηδξ 

ιεηαβναθήξ, έκγοια ηαζ ιδπακζζιυξ. 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

26 Θαηααμθζζιυξ πμονζκχκ-πονζιζδζκχκ. θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

27 Υνίιακζδ ηςκ ιμνίςκ mRNA ζημοξ 

εοηανοςηζημφξ μνβακζζιμφξ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

28 Γεκεηζηυξ ηχδζηαξ  θμζ μζ δζδάζημκηεξ 
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29 Κδπακζζιυξ πνςηεïκζηήξ ζφκεεζδξ θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

30-31 Οφειδζδ πνςηεïκζηήξ ζφκεεζδξ, 

μιμζμπμθζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ, πεπηίδζα 

ζήιαηα, πνςηεμθοηζηή ςνίιακζδ ηδξ 

ζκζμοθίκδξ.  

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

32 Ποβηνυηδζδ ακχηενςκ δζαιμνθχζεςκ 

ηςκ πνςηεσκχκ, πνςηεḯκεξ ζοκμδμί, 

εκδμηοηηάνζα εκηυπζζδ πνςηεïκχκ  

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

33-34 Δκγοια ηδξ ηεπκμθμβίαξ ημο 

ακαζοκδοαζιέκμο DNA, ηαηαζηεοή 

πθαζιζδίμο ιε λέκμ βεκεηζηυ οθζηυ, 

δζαδζηαζία ακαζοκδοαζιμφ, 

ηθςκμπμίδζδξ, ηαηαζηεοή cDNA, 

αθοζςηή ακηίδναζδ DNA πμθοιενάζδξ  

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

35-36 Θακάθζα κενμφ-δαημπμνίκεξ-ηακάθζα 

ζυκηςκ-Ακηθίεξ ζυκηςκ-Ημκμθμνείξ-

ιεηαθμνείξ ζυκηςκ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

37 Νλεμααζζηή ζζμννμπία ημο ακενχπμο θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

38 Κμνζαηή αάζδ ηδξ μπηζηήξ δζέβενζδξ-

Βζηαιίκδ Α 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

39 Ννιυκεξ-Γεφηενα ιδκφιαηα-

Θοημηίκεξ-Ηκηενθενυκεξ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

 
 

ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ ΗI 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: 33 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 4μ 

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

X Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 7 

Θεωξία (ώξεο): 2 

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Κανημπμφθμο Θ. Αζηαηενίκδ, Δπίη. Θαεδβήηνζα 

 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

 

Κανημπμφθμο Θ. Αζηαηενίκδ, Δπίη. Θαεδβήηνζα  

Γναθείμ  2μξ υνμθμξ ηηζνίμο Φανιαηεοηζηήξ /Βζμθμβίαξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Ρεηάνηδ ηαζ Ξέιπηδ 11:00 π.ι.-1:00 ι.ι. 
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Δπζημζκςκία: ιε e-mail: amarkopo@pharm.auth.gr ηδθ. βναθ.: 2310997665 

/ ηδθ. ενβαζη.: 2310997667 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη:   

Ρμ ιάεδια  δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημκ εηάζημηε δζδαζηυιεκμ κα είκαζ ζε εέζδ 

κα ειααεφκεζ ζηδκ εεςνία πνμπςνδιέκςκ ηεπκζηχκ ακάθοζδξ, χζηε κα είκαζ 

ζε εέζδ κα ηαοημπμζήζεζ ηα θάνιαηα αθθά ηαζ κα ηα πνμζδζμνίζεζ πμζμηζηά 

ζε αιζβή ιμνθή, ζε θανιαηεοηζηά ζηεοάζιαηα αθθά ηαζ ζε αζμθμβζηά οβνά 

(δναζηζηή μοζία ηαζ ιεηααμθίηεξ) ιε δζάθμνεξ ηεπκζηέξ υπςξ δ 

Φαζιαημθςημιεηνία πενφενμο, Raman δ ηεπκζηή ημο Ξονδκζημφ 

Καβκδηζημφ Ποκημκζζιμφ (Ξνςημκίςκ ηαζ Άκεναηα-13), δ Φαζιαημιεηνία 

Κάγδξ ηαζ πνςιαημβναθία (θεπηήξ ζημζαάδμξ, πάνημο, ακμζπηήξ ζηήθδξ, 

αένζμξ πνςιαημβναθία(GC), Yβνή πνςιαημβναθία Yρδθήξ Aπυδμζδξ (ΣΑ) 

η.θ.π.). 

Νζ βκχζεζξ αοηέξ εεςνμφκηαζ εειεθζχδεζξ ηαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ ιεηέπεζηα 

πζεακή επαββεθιαηζηή ημο απμηαηάζηαζδ ζε έκα ενβαζηήνζμ Φανιαηεοηζηήξ 

Ακάθοζδξ (Φανιαημαζμιδπακία, Λμζμημιείμ, Δεκζηυξ Ννβακζζιυξ Φανιάηςκ  

(Δ.Ν.Φ.)), ηθπ. 

 

Γεμηόηεηεο: Δλμζηείςζδ ιε ααζζηέξ έκκμζεξ Φανιαηεοηζηήξ Ακάθοζδξ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ & ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

Oζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ επεηηάεδηακ υζμκ αθμνά ηδκ ελμζηείςζδ ηαζ 

ελεζδίηεοζδ ηςκ πνμπηοπζαηχκ θμζηδηχκ ιε ηα θάζιαηα ηςκ θανιάηςκ 

χζηε ιε πνήζδ Ζ/ κα ακαπηοπεεί πνήζζιδ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ θμζηδηχκ 

επμπηεουιεκδ αοημδζδαζηαθία.  

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

 

Φαζκαηνθωηνκεηξία Απνξξόθεζεο πεξύζξνπ,εγγύο πεξύζξνπ θαη 

Raman: Ανπή ηςκ ιεευδςκ, Ρεπκζηέξ ηαηαβναθήξ θαζιάηςκ οπενφενμο. Ζ 

πνδζζιμπμίδζδ ημο οπενφενμο ζημκ πμζμηζηυ έθεβπμ ηςκ θανιαηεοηζηά 

δναζηζηχκ μοζζχκ. Ρεπκζηή δαηηοθζηχκ απμηοπςιάηςκ-ηαοημπμίδζδξ 

πμθοιυνθςκ. Γζεοηνίκζζδ ηδξ ζφκηαλδξ ιζαξ θανιαηεοηζηήξ μοζίαξ, 

Ξμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ιε Ρεπκζηή Γναιιήξ – Βάζδξ. 

Φαζκαηνζθνπία Ξπξεληθνύ Καγλεηηθνύ Ππληνληζκνύ: Ανπή ηδξ 

ιεευδμο, Ρεπκζηή Πάνςζδξ ημο πεδίμο, Ξαθιζηή ηεπκζηή, Φάζιαηα NMR 

πνςημκίςκ.Xδιζηέξ ιεηαημπίζεζξ. Πδιαζία ηςκ δθεηηνανκδηζηχκ αηυιςκ ζηα 

θανιαηεοηζηά ιυνζα, Ζ ιαβκδηζηή ακζζμννμπία ηςκ πδιζηχκ δεζιχκ .Ππίκ –

ζπίκ ζφγεολδ.Δθανιμβέξ PMR ζηδκ επζαεααίςζδ δμιήξ ζοβηενζιέκςκ 

θανιαηεοηζηχκ ιμνίςκ. Φάζιαηα Ξονδκζημφ Καβκδηζημφ Ποκημκζζιμφ 

Ακεναηα-13. Φάζιαηα NMR δφμ δζαζηάζεςκ. Ζ ηεπκζηή πεζνυιμνθμο NMR. H 

mailto:amarkopo@pharm.auth.gr
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ηεπκζηή NMR ζηενεάξ ηαηάζηαζδξ (ελέηαζδ ηνοζηαθθζηχκ δμιχκ ηαζ 

παναηηδνζζιυ πμθοιμνθζηχκ θανιάηςκ). 

Ξνζνηηθνί πξνζδηνξηζκνί NMR. Ξμζμηζημί πνμζδζμνζζιμί θανιαηεοηζηχκ 

μοζζχκ ιε αάζδ ηζξ απμννμθήζεζξ ζοκημκζζιμφ ηςκ πνςημκίςκ, Ξμζμηζημί 

πνμζδζμνζζιμί θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ ιε αάζδ ηζξ απμννμθήζεζξ 

ζοκημκζζιμφ ημο C-13 Σνδζζιμπμίδζδ εζςηενζηήξ πνμηφπμο μοζίαξ ηαζ 

πάναλδ ηαιπφθδξ ακαθμνάξ.  

Σξωκαηνγξαθία: Ανπή, Ραλζκυιδζδ πνςιαημβναθζηχκ ιεευδςκ, 

Δθανιμβέξ ζηδκ Φανιαηεοηζηή Ακάθοζδ, Ζ ζδιαζία ηδξ πνςιαημβναθίαξ 

ζηδκ Φανιαηεοηζηή Ακάθοζδ, θζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ζηαηζηή θάζδ 

ζηζξ δζάθμνεξ πνςιαημβναθζηέξ ιεευδμοξ ακάθοζδξ, Ηζμεενιζηέξ ηαιπφθεξ 

πνςιαημβναθίαξ, Σνςιαημβναθία ακμζηηήξ ζηήθδξ, Δπίπεδμζ 

πνςιαημβναθζηέξ ιέεμδμζ, Σνςιαημβναθία πάνημο, Σνςιαημβναθία θεπηήξ 

ζηζαάδμξ, Αένζμξ πνςιαημβναθία (GSC, GLC), βνή πνςιαημβναθία (HPLC, 

YXYA, Θακμκζηήξ ηαζ Ακηίζηνμθδξ θάζδξ), Πφβηνζζδ πνςιαημβναθζηχκ 

ιεευδςκ, Σνςιαημβναθζημί πανάιεηνμζ (ακάπηολδ), Πφβηνζζδ 

πνςιαημβναθζηχκ ιεευδςκ ηαζ άθθςκ ιεευδςκ ακάθοζδξ, Σνςιαημβναθζηά 

ζοζηήιαηα βζα HPLC εθανιμβέξ: Δηθμβή πνςιαημβναθζημφ ζοζηήιαημξ, 

Ξαναζηεοή ηαζ πνμενβαζία ηδξ ηζκδηήξ θάζδξ, Γζαηήνδζδ ζηήθδξ, 

Αλζμθυβδζδ πμζυηδηαξ πνςιαημβναθήιαημξ, Ακάπηολδ πνςιαημβναθζημφ 

ζοζηήιαημξ ηαζ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ αοημφ, Δθανιμβέξ ηςκ 

πνςιαημβναθζηχκ ιεευδςκ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ δναζηζηχκ μοζζχκ ζε 

ζηεοάζιαηα ηαζ αζμθμβζηά οβνά. 

Φαζκαηνκεηξία Καδώλ. Βαζζηή ανπή ηδξ ιεευδμο. Ννβακμθμβία-Κέεμδμζ 

ζμκζζιμφ:Ξνυζηνμοζδξ δθεηηνμκίςκ-πδιζημφ ζμκζζιμφ εεηζημφ ζυκημξ-

πδιζημφ ζμκζζιμφ ανκδηζημφ ζυκημξ. νβακα ιαβκδηζημφ ημιέα ηαζ υνβακα 

ηεηναπυθμο Σαναηηδνζζηζηά ηςκ ιμνζαηχκ ζυκηςκ. Κεηαζηαεείξ ημνοθέξ. 

Κεθέηδ ιδπακζζιχκ δζάζπαζδξ δζαθυνςκ μιάδςκ θανιάηςκ (π.π. 2-

ζιζδαγμθζκχκ, αεκγμδζαγεπζκχκ η.θ.π.). Δθανιμβέξ ζε θάνιαηα. Δθανιμβέξ 

LC-MS ζηδκ Φανιαηεοηζηή Ακάθοζδ.  

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ ημο ιαεήιαημξ ηαζ ηςκ ενβαζηδνίςκ, πανάδμζδ 

ενβαζηδνζαημφ ηεηναδίμο 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Δθυζμκ μθμηθδνςεεί δ ζεζνά ηςκ ενβαζηδνίςκ ιε πνμαζαάζδιμ ααειυ ηαζ 

παναδμεεί ημ ηεηνάδζμ ηςκ ενβαζηδνίςκ δζμνεςιέκμ, μ ηάεε θμζηδηήξ ιε 

ηδκ μιάδα ημο εα πνέπεζ κα παναδχζεζ  ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία ζημ εέια ημ 

μπμίμ ημο έπεζ μνζζηεί (παναδίδεηαζ δζμνεςιέκδ) ηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ 

αηαδδιασηήξ πνμκζάξ  οπμαάθθεηαζ ζε πνμθμνζηέξ ελεηάζεζξ. Ρεθεζχκμκηαξ 

αοηέξ ημο ηζξ οπμπνεχζεζξ ιπμνεί κα θάαεζ ιένμξ ζηζξ βναπηέξ ελεηάζεζξ ηςκ 

ιαεδιάηςκ Φανιαηεοηζηήξ Ακάθοζδξ. Πηδκ αλζμθυβδζδ ημο θμζηδηή 

ζδιακηζηυ νυθμ παίγεζ δ ζοκενβαζζιυηδηα ηαζ δ δζαπνμζςπζηή ζπέζδ-

ζοκενβαζία  ιε ημκ δζδάζημκηα.     
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Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Ρμ ενβαζηδνζαηυ πενζεπυιεκμ ημο ιαεήιαημξ ειπθμοηίζηδηε ιε δθεηηνμκζηυ 

εηπαζδεοηζηυ οθζηυ, εζδζηυ πνυβναιια (software) βζα πνήζδ CD-ROM πμο 

πενζέπεζ ηα θάζιαηα ηςκ θανιάηςκ ηαεχξ ηαζ ηδ ζηενεμπδιζηή ημοξ δμιή 

ζημ πχνμ (ιήημξ δεζιχκ, δζάηαλδ δαηηοθίςκ, βςκίεξ δζαθυνςκ δεζιχκ 

η.θ.π.) χζηε κα δζαθαίκεηαζ δ ζπέζδ δμιήξ ημο θανιάημο ιε ημ ακηίζημζπμ 

θάζια. Δπίζδξ ιεβάθμ ιένμξ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ 

Φαζιαημθςημιεηνίαξ πναβιαημπμζείηαζ απυ ημοξ θμζηδηέξ ιε ηδκ εθανιμβή 

εζδζημφ πνμβνάιιαημξ UVPC.  

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ (πανμοζίαζδ ιε ιμνθή 

Powerpoint, αίκηεμ ηθπ) 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ  

αζηήζεζξ. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (δίςνεξ) θαιαάκμοκ πχνα δφμ θμνέξ ηδκ 

εαδμιάδα ζηδκ Αίεμοζα Γ12 ηαζ βίκεηαζ πνήζδ δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ βζα ηδκ 

πνμαμθή ηςκ εειάηςκ πμο ακαπηφζζμκηαζ. 

  

Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Φαζιαημθςημιεηνία Απμννυθδζδξ 

πενφενμο 

Κανημπμφθμο Α. 

2 Φαζιαημζημπία Ξονδκζημφ Καβκδηζημφ 

Ποκημκζζιμφ 

Κανημπμφθμο Α. 

3 Φαζιαημζημπία Ξονδκζημφ Καβκδηζημφ 

Ποκημκζζιμφ 

Κανημπμφθμο Α. 

4 Ξμζμηζημί πνμζδζμνζζιμί NMR Κανημπμφθμο Α. 

5 Ξμζμηζημί πνμζδζμνζζιμί NMR Κανημπμφθμο Α. 

6 Σνςιαημβναθία (Δζζαβςβή, 

ηαλζκυιδζδ) 

Κανημπμφθμο Α. 

7 Σνςιαημβναθία (ακάπηολδ 

πνςιαημβναθζηχκ ηεπκζηχκ) 

Κανημπμφθμο Α. 

8 Σνςιαημβναθία (Αένζμξ 

Σνςιαημβναθία) 

Κανημπμφθμο Α. 

9 Σνςιαημβναθία (βνή Σνςιαημβναθία 

ρδθδξ απυδμζδξ) 

Κανημπμφθμο Α. 

10 Σνςιαημβναθία (Θζκδηή θάζδ, 

Γζαθφηεξ) 

Κανημπμφθμο Α. 

11 Σνςιαημβναθία (Σνςιαημβναθζημί 

πανάιεηνμζ) 

Κανημπμφθμο Α. 

12 Φαζιαημιεηνία ιάγαξ Κανημπμφθμο Α. 

13 Φαζιαημιεηνία ιάγαξ Κανημπμφθμο Α. 

 

Β) Δνβαζηήνζα 
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Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ 

(νληηεο) 

1 Ξνμζδζμνζζιυξ (ιε πάναλδ ηαιπφθδξ 

ακαθμνάξ) ηδξ δναζηζηήξ μοζίαξ 

Φμονμζειίδδξ ζε θανιαημηεπκζηά 

ζηεοάζιαηα (δζζηία) ηαζ ιεθέηδ 

αοηήξ ιε πενζχδδ αηηζκμαμθία 

(ιένμξ Α) 

Κανημπμφθμο Α. 

2 Ξνμζδζμνζζιυξ (ιε πάναλδ ηαιπφθδξ 

ακαθμνάξ) ηδξ δναζηζηήξ μοζίαξ 

Φμονμζειίδδξ ζε θανιαημηεπκζηά 

ζηεοάζιαηα (δζζηία) ηαζ ιεθέηδ 

αοηήξ ιε πενζχδδ αηηζκμαμθία 

(ιένμξ Β) 

Κανημπμφθμο Α. 

3 Κεθέηδ θάζιαημξ πενζχδμοξ ηδξ 

οδνμπθςνζηήξ ανςιελίκδξ, πάναλδ 

ηαιπφθδξ ακαθμνάξ ηαζ οπμθμβζζιμί 

ζοκηεθεζηχκ αναίςζδξ 

Κανημπμφθμο Α. 

4 Κεθέηδ θάζιαημξ Ηθεπνμδίθδξ ηαζ 

εθανιμβή ιεευδμο «πνμζεήηδξ 

βκςζηχκ πμζμηήηςκ» (Standard 

addition method)  

Κανημπμφθμο Α. 

 

  

ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ (ΝΟΓΑΛΝΚΔΡΑΙΙΗΘΥΛ 

ΔΛΥΠΔΥΛ ΘΑΗ ΝΟΚΝΛΥΛ) 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: 34 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 4μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

Σ Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 7 

Θεωξία (ώξεο/εβδνκάδα): 3  

Φξνληηζηήξην (ώξεο/εβδνκάδα): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο/εβδνκάδα): 2 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Αεδκά Γενμκζηάηδ, Θαεδβήηνζα  

 

Γηδάζθωλ (νληεο): 

Αεδκά Γενμκζηάηδ, Θαεδβήηνζα  

Γναθείμ, 4μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά. 
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Δπζημζκςκία: ιε e-mail (geronik@pharm.auth.gr) 

 

Γζμκοζία Ξαπαβζακκμπμφθμο, Δπίη. Θαεδβήηνζα 

Γναθείμ 423a, 4μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (papagd@pharm.auth.gr) 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: Έκαξ παναζηεοαζηήξ (Γαααθάξ Α.) μ μπμίμξ 

ελοπδνεηεί υθμοξ ημοξ θμζηδηέξ ζε υθα ηα ενβαζηήνζα Φανιαηεοηζηήξ 

Σδιείαξ (πενίπμο 300 θμζηδηέξ ακά ελάιδκμ). 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη:  

Ρμ ιάεδια αοηυ απεοεφκεηαζ ζημοξ θμζηδηέξ ημο 4μο ελαιήκμο ηδξ 

Φανιαηεοηζηήξ ηαζ απμζημπεί ζηδκ ιεηάδμζδ εκυξ ααζζημφ επζπέδμο 

βκχζεςκ πάκς ζηδ ζφκεεζδ ηαζ ημκ παναηηδνζζιυ ηςκ μνιμκχκ ηαζ 

εκχζεςκ ζοκανιμβήξ ιε εθανιμβή ζηδ θανιαηεοηζηή. Δπζπθέμκ, ημ ιάεδια 

εζηζάγεηαζ ζηδκ ιεθέηδ ημο ιδπακζζιμφ δνάζδξ ηςκ μνιμκχκ ηαζ ηςκ 

ιεηάθθςκ ηαζ ηςκ θανιαηεοηζηχκ εκχζεςκ ζοκανιμβήξ ημοξ ζημκ 

ακενχπζκμ μνβακζζιυ απυ θανιαημπδιζηή άπμρδ.  

 

Γεμηόηεηεο: Απυ ηδ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ αοημφ, μζ θμζηδηέξ εα 

βκςνίγμοκ ηαζ εα ηαηακμμφκ: 

Ρμ ζοζπεηζζιυ ηδξ πδιζηήξ δμιήξ ιε ηδ δνάζδ θανιάηςκ (μνιυκεξ , εκχζεζξ 

ζοκανιμβήξ). 

Ρα παναηηδνζζηζηά ηςκ μνιμκχκ ηαζ εκχζεςκ ζοκανιμβήξ. 

Ρδκ ζπέζδ δμιήξ-δνάζδξ ηςκ μνιμκχκ.  

Ρζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ιεηάθθςκ ιε ηα αζμιυνζα ηςκ αζμθμβζηχκ ζοζηδιάηςκ  

Ρδκ παναζηεοή ηαζ ηδκ ιεθέηδ δμιήξ ηςκ μνιμκχκ ηαζ εκχζεςκ 

ζοκανιμβήξ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη: Γζαθέλεζξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. Γζαηίεεκηαζ 

δζδαηηζηυ αζαθίμ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ ζδιεζχζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

Ννιυκεξ: Θαηάηαλδ ηαεχξ ηαζ  ελέηαζδ απυ πδιζηή, αζμθμβζηή ηαζ εεναπεοηζηή 

άπμρδ. Ποκεεηζηά ακάθμβα μνιμκχκ- εκχζεζξ, πμο ακαζηέθθμοκ ηδκ μνιμκζηή 

δνάζδ. Πηναηδβζηή ζφκεεζδξ, ζπεδζαζιυξ, ζπέζεζξ δμιήξ-δνάζδξ. Κδπακζζιυξ 

δνάζδξ ηαζ μ ιεηααμθζζιυξ ημφξ. Ποκεεηζηά ακάθμβα ηςκ μνιμκχκ. Ηκζμοθίκδ, 

ηαθζζημκίκδ η.α. Σνήζδ οπμθμβζζηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ζηαηζζηζηήξ 

επελενβαζίαξ ζημ πεδίμ ηδξ αζμακυνβακδξ ηαζ αζμμνβακζηήξ πδιείαξ. Ξμζμηζηέξ 

ζοζπεηίζεζξ δμιήξ-δνάζδξ. Πημζπεία αζμμνβακζηήξ θανιαηεοηζηήξ πδιείαξ πμο 

ηονίςξ πνμζακαημθίγμκηαζ ζηδ ιεθέηδ εκδμβεκχκ αζμ-εκχζεςκ, ηςκ μνιμκχκ , 

ιε ζημπυ ηδκ εεναπεοηζηή ημοξ εθανιμβή ηαεχξ ηαζ εηζαγωγή ζηηο ελώζεηο 

ζπλαξκνγήο: Ποιαμθζζιυξ, μκμιαημθμβία, ζηενεμπδιεία. Ξαναζηεοή 

ζοιπθυηςκ. Πδιαζία ηςκ μνιμκχκ ηαζ ιεηάθθςκ ζηα αζμθμβζηά ζοζηήιαηα: 

Ηπκμζημζπεία, απαναίηδηα, ιδ-απαναίηδηα. Δκχζεζξ ιεηάθθςκ ζηα αζμθμβζηά 

mailto:geronik@pharm.auth.gr
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ζοζηήιαηα, ζφκδεζδ ιεηάθθςκ ιε αιζκμλέα, ιε πνμζεεηζηέξ μιάδεξ. 

Ακαθμνά ζηζξ ζδιακηζηέξ θεζημονβίεξ ζηζξ μπμίεξ ιεηέπμοκ ηα ιέηαθθα 

(θμνείξ θμνηίμο, απμεήηεοζδ, ιεηαθμνά ιμνίςκ, απμημλίκςζδ, ιεηαθμνά 

δθεηηνμκίςκ, ηαηάθοζδ). Χξήζε ζπλαξκνηώλ ζηε ζεξαπεία παζήζεωλ. 

Ακςιαθίεξ ιεηααμθζζιμφ αζαεζηίμο-μζηεμπυνςζδ: δζθςζθμκζηά πανάβςβα 

(καηνζμφπμξ αθεκδνμκάηδ): ζπεδζαζιυξ ζφκεεζδ, ιδπακζζιυξ δνάζδξ. Σνήζδ 

ζοκανιμηχκ ςξ ακηίδμηα ζε δδθδηδνζάζεζξ αανεχκ ιεηάθθςκ (chelation 

therapy): ανπέξ ζπεδζαζιμφ ακηζδυηςκ. Σδιεία ηαζ ιδπακζζιυξ ημλζηήξ 

δνάζδξ αανέςκ ιεηάθθςκ: ανζεκζηυ, ιυθοαδμξ, οδνάνβονμξ. Ακςιαθίεξ 

ιεηααμθζζιμφ παθημφ. Ακηίδμηα ιεηάθθςκ (ζφκεεζδ, ιδπακζζιυξ δνάζδξ, 

ηαηακμιή- ζημζπεία θανιαημηζκδηζηήξ) δεζθεννμλαιίκδ, 2,3-δζιενηαπνυθδ, 

δζιενηαπημδθεηηνζηυ μλφ, D-πεκζηζθθαιίκδ, δζκάηνζμ-αζεοθεκμδζαιζκμ-

ηεηναμλζηυ μλφ, αζαέζηζμ δζκάηνζμ-αζεοθεκμδζαιζκμηεηναμλζηυ μλφ, ηεηνα-

αζεοθεκμηεηναιίκδ (ηνζεκηίκδ). Χξήζε ελώζεωλ ζπλαξκνγήο ζηε ζεξαπεία 

παζήζεωλ. Ακηζηανηζκζηέξ εκχζεζξ ημο θεοημπνφζμο (ζπεδζαζιυξ- ζφκεεζδ, 

ιδπακζζιυξ δνάζδξ, ιεηααμθζζιυξ-αζμιεηαηνμπή) cis-δζαιζκμ-δζπθςνμ-

θεοηυπνοζμξ, ηαναμπθαηίκδ. Ακηζννεοιαηζηέξ εκχζεζξ ημο πνοζμφ 

(παναζηεοή-αζμιεηαηνμπή-ιεηααμθζζιυξ, ιδπακζζιυξ δνάζδξ) πνχηδξ βεκζάξ 

ηαζ δεφηενδξ βεκζάξ (αμονακμθίκδ). Λζηνμπνςζζηυ κάηνζμ (παναζηεοή, 

ιδπακζζιυξ δνάζδξ, ιεηααμθζζιυξ). Χξήζε ελώζεωλ ζπλαξκνγήο ζηε 

δηάγλωζε παζήζεωλ. Ανπέξ ζπεδζαζιμφ εκχζεςκ ζοκανιμβήξ ζηδ δζάβκςζδ 

παεήζεςκ. Ξνμτπμεέζεζξ εθανιμβήξ ναδζμσζμηυπςκ ζηδκ δζάβκςζδ 

παεήζεςκ. Απεζημκζζηζηέξ δζαηάλεζξ. Ηδζυηδηεξ ναδζμκμοηθζδίςκ ηαηάθθδθςκ 

βζα ζπζκεδνμβνάθδζδ (99mTc). Ηδζυηδηεξ εκχζεςκ ζοκανιμβήξ ηαηάθθδθςκ 

βζα εθανιμβή ςξ ακηζδναζηδνίςκ ακηίεεζδξ ζηδκ ιαβκδηζηή ημιμβναθία. 

Δκχζεζξ ημο βαδμθζκίμο.  

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

1. Α. Γενμκζηάηδ. «Ννβακζηή Φανιαηεοηζηή Σδιεία. Ννιυκεξ». 3δ έηδμζδ 

2006. 

2. E. Σζςηέθθδξ, Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο, «Θεθάθαζα Βζμακυνβακμο Φανιαημ-

πδιείαξ» 4δ έηδμζδ, 2011 

3. Δνβαζηδνζαηέξ Αζηήζεζξ, Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο (δζαηίεεκηαζ ζημ 

blackboard ηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα: users.auth.gr/papagd/Organometallika.) 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο: Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ, ζογήηδζδ ιε 

ημοξ θμζηδηέξ ζε ηάεε δζάθελδ, δζεοηνίκζζδ απμνζχκ, επίθοζδ πνμαθδιάηςκ 

ηαζ εηηέθεζδ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο: Ζ ελέηαζδ ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ 

πνμαζνεηζηά ιε πνμυδμοξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο ελαιήκμο ή ιε βναπηή 

ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο. Γζηαίςια ζοιιεημπήξ ζηζξ πνμυδμοξ έπμοκ 

ιυκμ μζ θμζηδηέξ πμο παναημθμοεμφκ ηαηηζηά ημ ιάεδια. Γίκμκηαζ δφμ 

πνυμδμζ (ιία ζηδκ ιέζδ ηαζ ιζα ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο). Ν θμζηδηήξ πνέπεζ 

κα ελεηαζεεί επζηοπχξ ζηδκ πνχηδ πνυμδμξ βζα κα δζηαζμφηαζ κα ζοιιεηάζπεζ 

ζηδκ δεφηενδ πνυμδμ. Δακ ηαζ δ δεφηενδ πνυμδμξ είκαζ επζηοπήξ ηυηε μ 
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θμζηδηήξ απαθθάζεηαζ απυ ηζξ ηεθζηέξ ελεηάζεζξ. Δακ υπζ ηυηε ιπμνεί κα 

ελεηαζηεί ιε βναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο. Ζ δζαδζηαζία 

αλζμθυβδζδξ ααζίγεηαζ ζε ενςηήζεζξ ζηζξ μπμίεξ μζ θμζηδηέξ ηαθμφκηαζ κα 

απακηήζμοκ ιε αάζδ ηυζμ ηζξ βκχζεζξ πμο απέηηδζακ απυ ηδ δζδαζηαθία ηαζ 

ηδ ιεθέηδ υζμ ηαζ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ ζηακυηδηα ζοκδοαζιμφ βκχζεςκ 

ηαζ πθδνμθμνζχκ 

Ν πνυκμξ ελέηαζδξ είκαζ 3 χνεξ.  

Νζ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο βίκμκηαζ ζηζξ διενμιδκίεξ, χνα ηαζ 

πχνμοξ πμο ακαημζκχκεζ ημ Ριήια. 

Θαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ, μζ θμζηδηέξ παναδίδμοκ 

οπμπνεςηζηά έηεεζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημοξ. Κεηά ημ ηέθμξ ηςκ 

ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ, μζ θμζηδηέξ ελεηάγμκηαζ βναπηχξ επ‘ αοηχκ. 

Δπζηοπήξ πεναίςζδ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ επζηνέπεζ ηδ ζοιιεημπή 

ηςκ θμζηδηχκ ζηζξ ηεθζηέξ ελεηάζεζξ. 

Θαηά ηδκ ελέηαζδ ημο ιαεήιαημξ δίκμκηαζ δφμ ζεζνέξ εειάηςκ, ιζα βζα ηάεε 

δζδάζημοζα ημο ιαεήιαημξ. Ζ αανφηδηα ηδξ ααειμθμβίαξ /ακά δζδάζημοζα 

είκαζ ακάθμβδ ημο ανζειμφ ηςκ δζαθέλεςκ/ακά δζδάζημοζα ( αάζεζ ημο 

παναηάης πίκαηα ηςκ δζαθέλεςκ).Ν ηεθζηυξ ααειυξ ημο ιαεήιαημξ, 

οπμθμβίγεηαζ ςξ ημ άενμζζια ημο ααειμφ ηδξ ελέηαζδξ ηδξ εεςνίαξ ημο 

ιαεήιαημξ (ζοκηεθεζηήξ αανφηδηαξ 90%) ηαζ ημο ααειμφ ηδξ ελέηαζδξ ημο 

ενβαζηδνίμο (ζοκηεθεζηήξ αανφηδηαξ 10% ). 

Ξανάδεζβια: έζης υηζ δ ακαθμβία ηςκ ςνχκ δζδαζηαθίαξ ιεηαλφ δζδάζημκηα 

Α ηαζ δζδάζημκηα Β είκαζ Α/Β=6/4. Ρυηε μ ηεθζηυξ ααειυξ ημο ιαεήιαημξ 

οπμθμβίγεηαζ απυ ημκ ηφπμ: 

Ρ.Β.= 0,9.(α+α) +0,1.β,  

πμο, α μ ααειυξ ημο δζδάζημκηα Α (ηθίιαηα 0-6), α μ ααειυξ ημο 

δζδάζημκηα Β (ηθίιαηα 0-4) ηαζ β μ ααειυξ ημο ενβαζηδνζαημφ ηεζη. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Ζ πανάδμζδ ηςκ δζαθέλεςκ βίκεηαζ ιε πνήζδ powerpoint. Νζ δζαθέλεζξ ηδξ Γ. 

Ξαπαβζακκμπμφθμο δζαηίεεκηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα: users.auth.gr/papagd/ 

Organometallika. 

Νζ ζδιεζχζεζξ «Θεθάθαζα Βζμακυνβακμο Φανιαημπδιείαξ» E. Σζςηέθθδξ, Γ. 

Ξαπαβζακκμπμφθμο, 4δ έηδμζδ, 2011, ηαεχξ ηαζ μζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 

δζαηίεεκηαζ ζημ blackboard ηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα: users.auth.gr/papagd/ 

Organometallika. 

 

Γηδαζθαιία: Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ιε 

ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

A) Γηαιέμεηο. Νζ δζαθέλεζξ (39 ςνζαίεξ) θαιαάκμοκ πχνα ζηδκ Αίεμοζα 

Γ12, ζφιθςκα ιε ημ ςνμθυβζμ πνυβναιια.  
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1-2 Δζζαβςβή ζηζξ μνιυκεξ.Ννιυκεξ ημο 

εονεμεζδή αδέκα (εονμλίκδ, 

αζμζφκεεζδ ηςκ μνιυκςκ αοηχκ, 

εονεμεζδίκδ, ιεηααμθζζιυξ, ζπέζδ 

δμιήξ-δνάζδξ) 

A.Γενμκζηάηδ 

3-5 Αζεέκεζεξ ημο εονμεζδμφξ αδέκα 

(οπυ/οπεν-εονεμεζδζζιυξ). Νοζίεξ 

ιε ακηζεονεμεζδζηή δνάζδ 

(δζζςδμηονμζίκδ. Ννιυκεξ ημο 

ιοεθμφ ηςκ επζκεθνζδίςκ. Ννιυκεξ 

ημο θθμζμφ ηςκ επζκεθνζδίςκ. 

A.Γενμκζηάηδ 

6-8 Αθαημημνηζημζδή. Θμνηζημεζδή. 

Ακάθμβα ηςκ ημνηζημεζδχκ, ημπζηά 

ημνηζημεζδή, ζπέζδ δμιήξ-δνάζδξ, 

ακηαβςκζζηέξ. 

A.Γενμκζηάηδ 

9-10 Ακδνμβυκα (ζοκεέζεζξ, ιδπακζζιυξ 

δνάζδξ, πνήζεζξ, ιεηααμθζζιυξ, 

ζπέζδ δμιήξ-δνάζδξ), 

ακηζακδνμβυκα. 

A.Γενμκζηάηδ 

11-13 Ακααμθζηά ζηεοάζιαηα (ζοκεέζεζξ, 

πνήζεζξ, πνμζδζμνζζιυξ, ζπεζδ 

δμιήξ-δνάζδξ, ακεπζεφιδηεξ 

εκένβεζεξ, ακηεκδεζλεζξ) 

A.Γενμκζηάηδ 

14-16 Νζζηνμβυκα (ζοκεέζεζξ, πνήζεζξ, 

πνμζδζμνζζιυξ, ζπεζδ δμιήξ-

δνάζδξ, ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ, 

ακηεκδεζλεζξ 

A.Γενμκζηάηδ 

17-19 Ποκεεηζηά ακάθμβα ηςκ 

μζζηνμβυκςκ, ακηζμζζηνμβυκα 

A.Γενμκζηάηδ 

20-22 Ακαζημθείξ ανςιαηάζδξ. 

Ξνμβεζηακμεζδή. Ποκεεηζηά 

ακάθμβα, ηαηάηαλδ. 

A.Γενμκζηάηδ 

23-25  Ποκδοαζιυξ μζζηνμβυκςκ ηαζ 

πνμβεζημβυκμο. Ακηαβςκζζηέξ 

πνμβεζημβυκςκ. Ακηζζοθθδπηζηά. 

Ννιυκεξ –πεπηίδζα (Ηκζμοθίκδ) 

A.Γενμκζηάηδ 

26-27 Ηκζμοθίκδ, ηαθζζημκίκδ. Ννιυκεξ 

ημο οπμεαθάιμο ηαζ ηδξ οπυθοζήξ 

A.Γενμκζηάηδ 

28 Δζζαβςβή ζηδ πδιεία εκχζεςκ 

ζοκανιμβήξ 

Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

29-30 Πφκδεζδ Κεηάθθςκ ζηα αζμθμβζηά 

ζοζηήιαηα-Κεηαθθμέκγοια 

Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

31-32 Βανέα Κέηαθθα ηαζ ιδπακζζιμί 

ημλζηήξ δνάζδξ 

Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 
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33-34 Σδθζημί Ποκανιμηέξ ςξ ακηίδμηα 

δδθδηδνίαζδξ απυ αανεά ιέηαθθα 

(Πφκεεζδ-Κδπακζζιυξ Γνάζδξ) 

Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

35 Νζηεμπυνςζδ ηαζ Γζθςζθμκζηά 

πανάβςβα (Ππεδζαζιυξ- ζφκεεζδ 

ηαζ ιδπακζζιυξ δνάζδξ) 

Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

36-37 Ακηζηανηζκζηέξ Δκχζεζξ ημο 

Ιεοημπνφζμο (Ππεδζαζιυξ-Ππέζδ 

δμιήξ δνάζδξ-ζφκεεζδ-ιδπακζζιυξ 

δνάζδξ) 

Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

38 Ακηζανενζηζηά Φάνιαηα Σνοζμφ 

(Πφκεεζδ-Κδπακζζιυξ δνάζδξ-

Ξνμσυκηα αζμιεηαηνμπήξ)-

Λζηνμπνςζζηυ Λάηνζμ (ζφκεεζδ-

ιδπακζζιυξ δνάζδξ) 

Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

39 Δκχζεζξ Ποκανιμβήξ ςξ 

Γζαβκςζηζηά –Οαδζμδζαβκςζηζηά ηαζ 

Ππζκεδνμβνάθδζδ (Γεκζηέξ 

Ηδζυηδηεξ ηαζ ιδπακζζιυξ δνάζδξ)-

Ακηζδναζηήνζα Ακηίεεζδξ ζηδ 

ιαβκδηζηή ημιμβναθία (Γεκζηέξ 

ζδζυηδηεξ-Κδπακζζιυξ Γνάζδξ) 

Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

 

Β) Δνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 

Νζ θμζηδηέξ οπμπνεμφκηαζ κα εηηεθέζμοκ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 

(ηεηνάςνεξ). 

ΞΟΝΠΝΣΖ! Νζ θμζηδηέξ πνμηεζιέκμο κα αζηδεμφκ ζημ ενβαζηήνζμ, εα πνέπεζ 

κα ηαηαεέζμοκ αίηδζδ ζοιιεημπήξ ζημ Δνβαζηήνζμ Φανιαηεοηζηήξ Σδιείαξ. 

Ξνίκ ηδκ έκανλδ ημο ελαιήκμο ακανηάηαζ ακαημίκςζδ πνυζηθδζδξ βζα 

δήθςζδ ζοιιεημπήξ, ζημκ πίκαηα ακαημζκχζεςκ ημο Δνβαζηδνίμο 

Φανιαηεοηζηήξ Σδιείαξ. 
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Δξγαζηεξηαθή 

εκέξα 
Ρίηινο Γηδάζθνπζα 

1 Πφκεεζδ ζοιπθυηoο CuCl2DMSO2 Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

2 
Θνοζηάθθςζδ ζοιπθυηoο 

CuCl2DMSO2 
Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

3 
Πφκεεζδ ζοιπθυηoο παθημφ-

πεκζηζθθαιίκδξ 

Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

4 
Θνοζηάθθςζδ ζοιπθυηoο 

παθημφ-πεκζηζθθαιίκδξ 

Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

5 
Φαζιαημζημπία οπενφενμο 

ζοιπθυημο CuCl2DMSO2 

Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

6 

Φαζιαημζημπία οπενφενμο 

ζοιπθυημο παθημφ-

πεκζηζθθαιίκδξ 

Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

7 

Ξαναζηεοή πνμηφπςκ 

δζαθοιάηςκ εεζσημφ παθημφ ηαζ 

αβκχζημο 

Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

8 

Κέηνδζδ πνμηφπςκ δζαθοιάηςκ 

εεζσημφ παθημφ ζημ 

πνςιαηυιεηνμ 

Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

9 
Θαηαζηεοή πνυηοπδξ ηαιπφθδξ 

ηαζ πνμζδζμνζζιυξ αβκχζημο 

Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

10 
Ξαναζηεοή δζαθοιάηςκ 

πθςνζμφπμο κζηεθίμο-EDTA 

Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

11 

Κέηνδζδ δζαθοιάηςκ 

πθςνζμφπμο κζηεθίμο-EDTA ζημ 

πνςιαηυιεηνμ 

Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

12 
Ξνμζδζμνζζιυξ ηδξ 

ζημζπεζμιεηνίαξ ακηίδναζδξ 

Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

13 Δνβαζηδνζαηυ Ρεζη Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

 
 

ΓΔΛΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: 46 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 4μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

Σ Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 
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Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 6  

Θεωξία (ώξεο): 3  

Φξνληηζηήξην (ώξεο): 1 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 1 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Ηςάκκδξ Λζημθαηάηδξ Ακαπθ. Θαεδβδηήξ  

 

Γηδάζθνληεο:  

Ηςάκκδξ Λζημθαηάηδξ, Ακαπθ. Θαεδβδηήξ (Ποκημκζζηήξ)  

Γναθείμ 209, 2μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά, εθεφεενδ επζημζκςκία 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (yannikos@pharm.auth.gr) 

 

Θονζάημξ Θαπνζιάκδξ, Ακαπθ. Θαεδβδηήξ 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη:  

Βαζζηέξ βκχζεζξ ζημοξ θμζηδηέξ ημο ζπεδζαζιμφ ηαζ ηδξ θεζημονβίαξ 

θανιαηεοηζηχκ αζμιδπακζηχκ ιμκάδςκ, ηαζ ηςκ ζηαδίςκ θανιαημηεπκζηήξ 

ακάπηολδξ ιμνθήξ έςξ ημ ηεθζηυ ζηάδζμ ηαηάεεζδξ θαηέθθμο πνμσυκημξ 

ζημκ Δεκζηυ Ννβακζζιυ Φανιάηςκ βζα θήρδ Αδεζαξ παναβςβήξ ηαζ 

ηοηθμθμνίαξ.  

Ζ ηαηακυδζδ ηδξ ζδιαζίαξ ημο ιεβέεμοξ ηαζ ημο ζπήιαημξ ζςιαηζδίςκ ζηδ 

ιμνθμπμίδζδ θανιάηςκ. Ζ ηαηακυδζδ ημο ιδπακζζιμφ ααζζηχκ 

θανιαηεοηζηχκ δζενβαζζχκ υπςξ εθάηηςζδ ιεβέεμοξ, ακάιζλδ, δζαπςνζζιυξ 

ζςιαηζδίςκ ηαζ δζήεδζδ, λήνακζδ, θομθζθμπμίδζδ ηαζ οπενηνίζζια οβνά, δ 

ζδιαζία ημοξ ζηδ ιμνθμπμίδζδ θανιάηςκ ηαζ δ πναηηζηή εθανιμβή ημοξ ζε 

ενβαζηδνζαηή ηθίιαηα. Γζα ημ ζημπυ αοηυ εηηυξ ηςκ δζαθέλεςκ 

πναβιαημπμζείηαζ ιεβάθμξ ανζειυξ πναηηζηχκ αζηήζεςκ, υπμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ αμδεδηζηέξ ηαζ δναζηζηέξ μοζίεξ θανιαηεοηζηχκ 

πνμδζαβναθχκ.  

 

Γεμηόηεηεο:  

Δλμζηείςζδ ιε ηζξ ααζζηέξ θανιαηεοηζηέξ δζενβαζίεξ ηαζ εθανιμβή ηςκ 

βκχζεςκ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ πνμαθδιάηςκ ιμνθμπμίδζδξ θανιάηςκ ζε 

ενβαζηδνζαηή ηθίιαηα  

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ.  

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

Ππεδζαζιυξ ηαζ θεζημονβία θανιαηεοηζηχκ αζμιδπακζηχκ ιμκάδςκ. Ακάπηολδ 

θανιαηεοηζηχκ ιμνθχκ. Αδεζα παναβςβήξ. Βαζζηέξ θανιαηεοηζηέξ 

δζενβαζίεξ. Δθάηηςζδ ιεβέεμοξ – Κδπακζζιυξ, ζδζυηδηεξ οθζηχκ πμο 

επδνεάγμοκ, εκενβεζαηή εεχνδζδ, εζδζηέξ πενζπηχζεζξ. Κέεμδμζ ηαζ 

ζοζηεοέξ. Κέβεεμξ θαιαακυιεκςκ ηειαπζδίςκ ηαζ ιεηααμθέξ ηαηά ηδκ 

http://www.pharm.auth.gr/gr/profiles/nikolakakis.html
http://www.pharm.auth.gr/gr/profiles/nikolakakis.html
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άθεζδ. Κδπακζημί δζαπςνζζιμί ηειαπζδίςκ – Κέεμδμζ, εηηίιδζδ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ. Γζαπςνζζιυξ απυ αένζμ θμνέα ιε ημζηίκζζδ, 

αενμδοκαιζηή ηαλζκυιδζδ, ηαηαηάεζζδ, έηθμοζδ. Γζήεδζδ ηαζ πανάβμκηεξ 

ηδκ επδνεάγμοκ, ιδπακζζιμί, ιέζα ηαζ ζοζηεοέξ δζήεδζδξ. Ακάιζλδ ηυκεςκ – 

Κδπακζζιυξ ηοπαίαξ ακάιζλδξ ηαζ αθθδθεπζδνχκηςκ ζοζηαηζηχκ. 

Γεζβιαημθδρία, ιέβεεμξ δείβιαημξ ηαζ δείηηεξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ. 

Ξανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ: ακαθμβία ζοζηαηζηχκ, ιέβεεμξ, ζπήια ηαζ 

ποηκυηδηα ηειαπζδίςκ, οβναζία, ζηαηζηυξ δθεηηνζζιυξ, ααειυξ πθήνςζδξ 

εαθάιμο ακάιζλδξ. Ρφπμζ, παναηηδνζζηζηά ηαζ θεζημονβία ακαιζηηήνςκ. 

Μήνακζδ – Ννζζιμί. Κέηνδζδ οβναζίαξ. Θεςνία λήνακζδξ, ηνυπμζ 

ιεηαηίκδζδξ οβναζίαξ, ιδπακζζιμί ιεηάδμζδξ εενιυηδηαξ, πενίμδμζ 

λήνακζδξ, οβναζία ζζμννμπίαξ ηαζ ζοιπενζθμνά οθζηχκ. Ρφπμζ λδνακηήνςκ. 

Ιομθζθμπμίδζδ – Ανπέξ θομθζθμπμίδζδξ ηαζ εθανιμβέξ ζηδ Φανιαηεοηζηή. 

Νζ πναηηζηέξ αζηήζεζξ ηςκ θμζηδηχκ αθμνμφκ ηζξ δζενβαζίεξ ηδξ άθεζδξ, 

ακάιζλδξ ηαζ λήνακζδξ πμο δζδάζημκηαζ ζημ ιάεδια. Σνδζζιμπμζμφκηαζ 

πνμβνάιιαηα Ζ/ βζα ηδκ επελενβαζία ηςκ απμηεθεζιάηςκ.    

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

T. Allen. Particle Size Measurement, 3rd edition Chapman and Hall, 1981 

Aulton M.E. (editor) Pharmaceutics The Science of Dosage Form Design 

Churchill Livingstone 2nd edition, 2002. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ. 

Βαζζηυξ ζηυπμξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ δ ηαηακυδζδ ηδξ έκκμζαξ ημο ιεβέεμοξ 

ηειαπζδίςκ ηαζ μζ ιέεμδμζ ιέηνδζδξ ημο. Ζ ηαηακυδζδ ααζζηχκ δζενβαζζχκ 

πμο εθανιυγμκηαζ ζηδκ παναβςβή θανιάηςκ ηαζ βεκζηυηενα ζηδ 

Φανιαηεοηζηή, υπςξ είκαζ δ άθεζδ, δ ακάιζλδ, μ δζαπςνζζιυξ ζςιαηζδίςκ ηαζ 

δ λήνακζδ, αθθά ηαζ πζμ ζφβπνμκςκ δζενβαζζχκ υπςξ είκαζ δ θομθζθμπμίδζδ. 

Κε ηζξ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ηαζ ηζξ επζδείλεζξ ηςκ ζοζηεοχκ επζδζχηεηαζ δ 

ελμζηείςζδ ηςκ θμζηδηχκ ιε ηζξ παναπάκς δζενβαζίεξ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Γναπηή ηνίςνδ ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο πεζιενζκμφ ηαζ εανζκμφ ελαιήκμο, 

ηαεχξ ηαζ ηαηά ηδκ ελεηαζηζηή πενίμδμ Πεπηειανίμο. 

Ζ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ααζίγεηαζ ζε 5-6 εέιαηα απυ ηζξ ζδιεζχζεζξ ημο 

ιαεήιαημξ ηαζ 1-2 πνμαθήιαηα απυ ηζξ Δνβαζηδνζαηέξ Αζηήζεζξ. Νθα ηα 

εέιαηα είκαζ ζζμδφκαια. Νζ ααειμθμβίεξ ακανημφκηαζ ζημκ Ξίκαηα 

ακαημζκχζεςκ ημο 2μο μνυθμο ηηδνίμο Βζμθμβίαξ-Φανιαηεοηζηήξ εκηυξ 1-2 

εαδμιάδςκ απυ ηδκ διένα ηςκ ελεηάζεςκ. 

Θάεε θμζηδηήξ/ηνζα βζα κα έπεζ δζηαίςια ζοιιεημπήξ ζηζξ βναπηέξ ελεηάζεζξ 

πνέπεζ κα παναδχζεζ ενβαζία ιε θεπημιενή πενζβναθή ηςκ ζοζηεοχκ ηαζ 

ηςκ ιεευδςκ πμο πνδζζιμπμίδζε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ Δνβαζηδνζαηχκ 

Αζηήζεςκ ηαεχξ επίζδξ κα πανμοζζάζεζ ηα απμηεθέζιαηα ζε ηαηάθθδθα 

δζαβνάιιαηα ηαζ κα ηα ζπμθζάζεζ ζοβηνίκμκηαξ ηα ιε αοηά άθθςκ μιάδςκ 

θμζηδηχκ.  
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Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο 

Νζ δζαθέλεζξ ηαζ ηα θνμκηζζηήνζα ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ 

(πανμοζίαζδ ιε ιμνθή Powerpoint, δζαδναζηζηέξ ιεευδμοξ ιε πνήζδ Ζ/,  

αίκηεμ ηθπ). 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ, ακαημζκχζεζξ, ηθπ. ακανηχκηαζ ζημ Blackboard 

& εζδζηυ πχνμ (Γζδαζηαθία) ζηδκ ζζημζεθίδα ημο ιαεήιαημξ.  

 

Γηδαζθαιία  

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ιε θνμκηζζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (δίςνεξ) θαιαάκμοκ πχνα ιζα θμνά ηδκ εαδμιάδα 

ζηδκ Αίεμοζα Γ12 ηαζ βίκεηαζ πνήζδ δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ βζα ηδκ πνμαμθή 

ηςκ δζαθέλεςκ. Ακηίβναθα ηςκ δζαθέλεςκ ακανηχκηαζ ηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα 

ημο ιαεήιαημξ ιε πνυζααζδ ηάκμκηαξ πνήζδ ηςδζημφ.  
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Φανιαηεοηζηή αζμιδπακία  Η. Λζημθαηάηδξ 

2 Κέβεεμξ ζςιαηζδίςκ, δζάιεηνμζ 

πενζβναθήξ ιεβέεμοξ ηαζ ζπήια 

ζςιαηζδίςκ 

Η. Λζημθαηάηδξ 

3 Θαηακμιέξ ζοπκμηήηςκ ηαζ ιέεμδμζ 

ιέηνδζδξ ιεβέεμοξ ζςιαηζδίςκ  

Η. Λζημθαηάηδξ 

4 Δθάηηςζδ ιεβέεμοξ – πζεακή επίδναζδ 

ζηδκ ηνοζηαθθζηυηδηα ηαζ ιδπακζζιυξ 

εναφζδξ 

Η. Λζημθαηάηδξ 

5 Δθάηηςζδ ιεβέεμοξ – πενζβναθή ηαζ 

θεζημονβία ζοζηεοχκ εθάηηςζδξ 

ιεβέεμοξ  

Η. Λζημθαηάηδξ 

6 Κδπακζημί δζαπςνζζιμί ηειαπζδίςκ 

εηηίιδζδ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ – 

Αενμηαλζκμιδηέξ, Γζαπςνζζιυξ ζε αένζμ 

ηαζ οβνυ θμνέα. Γζήεδζδ. Ξανάβμκηεξ 

πμο επδνεάγμοκ, ιδπακζζιμί, ζοζηεοέξ. 

Η. Λζημθαηάηδξ 

7 Ακάιζλδ ηυκεςκ – Κδπακζζιυξ ηοπαίαξ 

ακάιζλδξ ηαζ αθθδθεπζδνχκηςκ 

ζοζηαηζηχκ. Γεζβιαημθδρία, ιέβεεμξ 

δείβιαημξ ηαζ δείηηεξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ 

Η. Λζημθαηάηδξ 

8 Ξανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ ακάιζλδ: 

ακαθμβία ζοζηαηζηχκ, ιέβεεμξ, ζπήια ηαζ 

ποηκυηδηα ηειαπζδίςκ, οβναζία, ζηαηζηυξ 

δθεηηνζζιυξ, ααειυξ πθήνςζδξ εαθάιμο 

ακάιζλδξ. Ρφπμζ, παναηηδνζζηζηά ηαζ 

θεζημονβία ακαιζηηήνςκ 

Η. Λζημθαηάηδξ 

9 Μήνακζδ – Ννζζιμί. Κέηνδζδ οβναζίαξ. 

Θεςνία λήνακζδξ, ηνυπμζ ιεηαηίκδζδξ 

οβναζίαξ, ιδπακζζιμί ιεηάδμζδξ 

εενιυηδηαξ, πενίμδμζ λήνακζδξ, οβναζία 

ζζμννμπίαξ ηαζ ζοιπενζθμνά οθζηχκ.  

Η. Λζημθαηάηδξ 

10 Μδνακηήνζα – Ξενζβναθή ηαζ ηνυπμξ 

θεζημονβίαξ. 

Η. Λζημθαηάηδξ 

11 Ιομθζθμπμίδζδ – Ανπέξ θομθζθμπμίδζδξ 

ηαζ εθανιμβέξ ζηδ Φανιαηεοηζηή. 

Η. Λζημθαηάηδξ 

12 πενηνίζζια οβνά Η Θ. Θαπνζιάκδξ 

13 πενηνίζζια οβνά ΗΗ  Θ. Θαπνζιάκδξ 

 

Β) Φνμκηζζηήνζα 

Φνμκηζζηήνζμ είκαζ ςνζαίμ ηαζ βίκεηαζ ηάεε Ξέιπηδ ζημ πχνμ ημο 

Δνβαζηδνίμο (πνμηαηαζηεοαζιέκμ πίζς απυ ημ Σδιείμ). Θαηά ηδ δζάνηεζα 

ημο Φνμκηζζηδνίμο μζ θμζηδηέξ εηθνάγμοκ απμνίεξ ηαζ δίκμκηαζ δζεοηνζκίζεζξ 



   

 

138 

βζα ημκ ηνυπμ  πανμοζίαζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ ηδ ζοββναθή ηςκ 

Δνβαζηδνζαηχκ Αζηήζεςκ. 

 

Φξνληηζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ 

1  Η. Λζημθαηάηδξ 

 

Γ) Δνβαζηήνζα 

Ρα ενβαζηήνζα είκαζ δίςνα ηαζ βίκμκηαζ ηνεζξ θμνέξ εαδμιαδζαίςξ ζημ 

πνμηαηαζηεοαζιέκμ Δνβαζηήνζμ πίζς απυ ημ Σδιείμ. 

 

Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ 

(νληεο) 

1 Δθάηηςζδ ιεβέεμοξ ηαζ πνμζδζμνζζιυξ 

ηδξ  ηαηακμιήξ ιεβέεμοξ ηυκεςκ ιε 

πνήζδ ακαθοηζηχκ ημζηίκςκ 

Η. Λζημθαηάηδξ 

2 Ακάιζλδ ηυκεςκ Θ. Θαπνζιάκδξ 

3 Μήνακζδ ηυκεςκ Η. Λζημθαηάηδξ 

4 Κέηνδζδ ιεβέεμοξ  Α. Αεακαζίμο 

 

Γ) Γζδαηηζηά αμδεήιαηα 

1. ‗Πδιεζχζεζξ Γεκζηήξ Φανιαηεοηζηήξ Ρεπκμθμβίαξ (Φοζζηέξ Γζενβαζίεξ)‘ Η. 

Λζημθαηάηδξ, (ζεθ. 140) μζ μπμίεξ πενζέπμοκ ηα ηεθάθαζα: 1. Ζ 

Φανιαηεοηζηή Βζμιδπακία, 2. Δθάηηςζδ Κεβέεμοξ (Θναφζδ ηαζ άθεζδ) 3. 

Κδπακζημί Γζαπςνζζιμί Ρειαπζδίςκ, 4. Ακάιζλδ Θυκεςκ (Ροπαίαξ ηίκδζδξ ηαζ 

αθθδθεπίδναζδξ ηειαπζδίςκ), 5. Μήνακζδ, 6. Ιομθζθμπμίδζδ ηαζ έπμοκ 

ακανηδεεί ζημ Blackboard.  Νζ θμζηδηέξ έπμοκ πνυζααζδ ζηζξ ζδιεζχζεζξ 

ηαεχξ ηαζ ζηζξ δζαθάκεζεξ ηςκ πανμοζζάζεςκ ημο ιαεήιαημξ ηάκμκηαξ 

πνήζδ ηςδζημφ πμο δίκεηαζ απυ ηδκ ηεκηνζηή αζαθζμεήηδ. 

 

 

ΑΓΓΙΗΘΖ ΓΙΥΠΠΑ Γ  
 
Θωδηθόο καζήκαηνο: ΛΞ-21 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 4μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

x πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

 Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 0.5  

Θεωξία (ώξεο): 2  

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): - 

Ππληνλίζηξηα καζήκαηνο: Γν Πιανάβδα Σνδζηίδμο- Θζμζέμβθμο  
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Γηδάζθνπζα: Γν  Πιανάβδα Σνδζηίδμο- Θζμζέμβθμο (Ποκημκίζηνζα) 

 

Γναθείμ Μέκςκ Γθςζζχκ, διζυνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ:  Γεοηένα 13-15 ι.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail  schris@lance.auth.gr 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: Ξεναζηένς ακάπηολδ δελζμηήηςκ παναβςβήξ βναπημφ 

θυβμο, αεθηίςζδ  ηςκ  δελζμηήηςκ ακάβκςζδξ, ειπθμοηζζιυξ ημο 

θελζθμβίμο.     

 

Γεμηόηεηεο: Ποββναθή πενίθδρδξ,  άιεζςκ ακαθμνχκ, ακαθμνχκ ζε 

πδβέξ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη: Γζαδναζηζηή δζδαζηαθία 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο: 

Α. Γξαζηεξηόηεηεο πξo-αλάγλωζεο 

     Δνςηήζεζξ πνυαθερδξ πενζεπμιέκμο βζα εκενβμπμίδζδ ηδξ πνμδβμφιεκδξ  

     βκχζδξ. 

 

Β. Γξαζηεξηόηεηεο θαηαλόεζεο πνπ αθνινπζνύλ  ηε γξήγνξε ή   

     αληρλεπηηθή  αλάγλωζε 

     Γεκζηέξ ενςηήζεζξ, ενςηήζεζξ βζα εκημπζζιυ ζοβηεηνζιέκδξ πθδνμθμνίαξ,       

     ζοιπθήνςζδ δζαβνάιιαημξ ιε ημοξ ηονζυηενμοξ ηίηθμοξ ημο ηεζιέκμο,  

     έθεβπμξ απακηήζεςκ ηςκ ενςηήζεςκ πνυαθερδξ.  

 

Γ.  Γξαζηεξηόηεηεο ιεπηνκεξνύο θαηαλόεζεο πεξηερνκέλνπ 

      Ξνμηάζεζξ ιε απάκηδζδ ζςζηυ-θάεμξ, ακηζζημίπζζδ πθαβζυηζηθςκ ιε     

      παναβνάθμοξ, ζοιπθήνςζδ πζκάηςκ ή δζαβναιιάηςκ.  

 

Γ. Γξαζηεξηόηεηεο γηα εμάζθεζε ζην ιεμηιόγην 

     Δηηίιδζδ ζδιαζίαξ άβκςζηςκ θέλεςκ απυ ηα ζοιθναγυιεκα,    

     ζοιπθήνςζδ ηεκχκ, ενςηήζεζξ ακηζζημίπζζδξ υνςκ ιε μνζζιμφξ,   

     ηαηακυδζδ ζδιαζίαξ πνμεειάηςκ ηαζ άβκςζηςκ θέλεςκ, ζοκχκοια,  

     ακηχκοια. 

 

E. Γξαζηεξηόηεηεο παξαγωγήο γξαπηνύ ιόγνπ 

     Ποββναθή πενίθδρδξ, άιεζςκ ακαθμνχκ, ακαθμνχκ πδβχκ. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο: Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο: Γναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο 

ελαιήκμο. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 
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Νζ δζαθέλεζξ ηαζ ηα θνμκηζζηήνζα ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ 

(πανμοζίαζδ ιε ιμνθή Powerpoint, δζαδναζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ιε πνήζδ 

Ζ/). Ποιπθδνςιαηζηυ ιαεδζζαηυ οθζηυ ακανηάηαζ ζηα e- ιαεήιαηα ημο 

Ριήιαημξ ιε εθεφεενδ πνυζααζδ. 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα): 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ 2 (χνεξ) ηδκ εαδμιάδα 

ζηδκ Αίεμοζα Γ12 ηαζ βίκεηαζ πνήζδ δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ βζα ηδκ πνμαμθή 

ηςκ δζαθέλεςκ.  

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

 

Ziaka, I. 2010.  English for Pharmaceutical Studies, vol. I . Thessaloniki: 

University Studio Press. 

 

Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθνπζα 

1 Αδνεκμημνηζημεζδή Π. Σξεζηίδνπ-

Θηνζένγινπ 

2 Ρμπζηά Γθοημημνηζημεζδή            » 

3 Δζζπκευιεκα ηαζ Δκδμνζκζηά βθοημημνηζημεζδή            » 

4 Φανιαηεοηζηέξ Ξνςηεΐκεξ            » 

5 Σαναηηδνζζηζηά ηςκ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ            » 

6 Ρμ κεονζηυ ζφζηδια ημο ακενχπμο            » 

7 Ρμ Ξενζθενζηυ Λεονζηυ Πφζηδια            » 

8 Ρμ Αοηυκμιμ Λεονζηυ Πφζηδια            » 

9 Σδιζηή Ακαημιία -  Σμθζκενβζηή δζααίααζδ            » 

10 Αδνεκενβεηζηή δζααίααζδ            » 

11 Κδπακζζιμί πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ ιεηά απυ 

πνυηθδζδ δζαθμνμπμίδζδ θεοπαζιζηχκ 

ηοηηάνςκ- ΑΟΘΟΝ    

(I)  Ξενίθδρδ – Δζζαβςβή 

           » 

12 (II) Ποιααηζηή πδιεζμεεναπεία ηανηίκμο:  

επζηοπίεξ, απμηοπίεξ ηαζ ειπυδζα 

           » 

13 (III) Ξνυηθδζδ δζαθμνμπμίδζδξ ηαζ απυπηςζδ      

       θεοπαζιζηχκ ηοηηάνςκ 

           » 

 

 

ΑΛΝΠΝΒΗΝΙΝΓΗΑ-ΑΛΝΠΝΣΖΚΔΗΑ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: ΛΞ-32 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ, επζθμβήξ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 4μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 
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Σ πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

 Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 2 

Θεωξία (ώξεο): 2  

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο):  - 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Κδκάξ Γζάβημο, Θαεδβδηήξ 

 

Γηδάζθωλ (νληεο): Κδκάξ Γζάβημο, Θαεδβδηήξ 

Γναθείμ 713, 7μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 13.00-14.00 ι.ι. 

 

Πηθααζάδδξ Θευδςνμξ, Θαεδβδηήξ 

Γναθείμ 310, 3μξ υνμθμξ ηηίνζμ Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε email sklaviad@pharm.auth.gr 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη:  Λα ηαηακμήζεζ μ θμζηδηήξ ηδ δοκαηυηδηα ηςκ 

ακχηενςκ μνβακζζιχκ ιέζα απυ ηα ιμνζαηά ηαζ ηοηηανζηά ζημζπεία ημο 

Ακμζμαζμθμβζημφ Ποζηήιαημξ κα ακαπηφζζμοκ ιδπακζζιμφξ πμο ημοξ 

επζηνέπμοκ κα ακαβκςνίγμοκ ηα «εαοηά» απυ ηα «ιδ εαοηά» ζοζηαηζηά ημο 

ίδζμο ημο μνβακζζιμφ ή ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ κα δζαεέημοκ θοζζημφξ 

έιθοημοξ ή επίηηδημοξ ιδπακζζιμφξ άιοκαξ πμο ηεθζηά μδδβμφκ ζηδκ 

ελμοδεηένςζή ημοξ ή ζηδκ επζθεηηζηή ακμπή ημοξ. Ζ οπμζηήνζλδ ημο θμζηδηή 

χζηε κα ελμζηεζςεεί ιε ημοξ πμθφπθμημοξ ιδπακζζιμφξ ακηίζηαζδξ ημο 

λεκζζηή ζε ελςηενζημφξ ιμθοζιαηζημφξ πενζααθθμκηζημφξ πανάβμκηεξ.   

 

Γεμηόηεηεο:  Ζ απυηηδζδ ζηακυηδηαξ ακαβκχνζζδξ ηςκ δζαθυνςκ ιμνζαηχκ 

ζοζηαηζηχκ ηαζ ηοηηανζηχκ πθδεοζιχκ ημο ακμζμαζμθμβζημφ ζοζηήιαημξ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ απυηηδζδ βκχζδξ βζα ηδ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ ακηζζςιάηςκ 

ηαζ ηςκ ακηζβυκςκ ςξ ααζζηχκ ενβαθείςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηυζμ ζηδκ 

πνυθδρδ-πνμζηαζία απυ ιμθοζιαηζημφξ πανάβμκηεξ ζηδ δζάβκςζδ, ζηδκ 

ένεοκα αθθά ηαζ ηδκ ακμζμηεπκμθμβία ηαζ ηζξ εθανιμβέξ πμο ηδ ζοκμδεφμοκ.  

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη: Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

1. Βαζζηέξ ανπέξ, ζζημνζηυ ηαζ ελέθζλδ,  

2. νβάκςζδ ημο ΑΠ ηαζ ημο Ιειθζημφ Ποζηήιαημξ,  

3. Ακηίζηαζδ ημο λεκζζηή-Δκενβδηζηή (Διαυθζα) ηαζ παεδηζηή (μνμί) 

ακμζμπμίδζδ 

4. Γμιή ηαζ θεζημονβία ηςκ ακηζζςιάηςκ, βεκεηζηή ηαζ ιμνζαηή αάζδ ηδξ 

πμζηζθμιμνθίαξ ηςκ ακηζζςιάηςκ,  

mailto:sklaviad@pharm.auth.gr
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5. Ακμζμβυκα /ακηζβυκα,  

6. Πφζηδια ημο ζοιπθδνχιαημξ,  

7. Κδπακζζιμί ποιζηήξ ηαζ ηοηηανζηήξ ακμζμαπυηνζζδξ (Οφειζζδ ζε 

ηοηηανζηυ ηαζ ιμνζαηυ επίπεδμ-Ακμζμακμπή),  

8. Θφνζμ Πφιπθεβια Ηζημζοιααηυηδηαξ ηαζ Κεηαιμζπεφζεζξ.  

9. Ακμζμαζμθμβία ημο ηανηίκμο - αοημακμζία.  

10. Κέθθμκ ηαζ πνμμπηζηέξ. 

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

1. ΑΛΝΠΝΒΗΝΙΝΓΗΑ - ΙΓΔΟΖ ΣΑΡΕΖΞΔΡΟΝ-ΘΝΟΝΛΑΘΖ -UNIVERSITY 

STUDIO PRESS 1987, ISBN 978-960-12-0218-1, ΘΥΓ. ΔΓΝΜΝΠ 17113 

2. ΑΛΝΠΝΙΝΓΗΑ -RICHARD GOLDSBY, THOMAS KINDT, BARBARA 

OSBORNE, JANIS KUBY-ΔΞΗΚΔΙΔΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΔΘΓΝΠΖΠ: ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

ΓΑΦΡΑΛΑΘΖ, ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΚΞΑΜΔΒΑΛΖΠ - ΗΑΡΟΗΘΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Ξ.Σ. 

ΞΑΠΣΑΙΗΓΖΠ, ISBN 978-9963-716-14-2, ΘΥΓ. ΔΓΝΜΝΠ 23076003 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο: Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο: Γναπηή Δλέηαζδ ιεηά ημ ηέθμξ ημο 

ελαιήκμο ιε 5 ενςηήζεζξ ιία απυ ηζξ μπμίεξ απαζηεί είκαζ ζοκεεηζηή 

απάκηδζδ.  

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Νζ δζαθέλεζξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ (πανμοζίαζδ ιε ιμνθή Powerpoint ιε 

πνήζδ Ζ/) 

e ιαεήιαηα-Blackboard ζηδκ Ηζημζεθίδα ηδξ αζαθζμεήηδξ ημο ΑΞΘ 

(http://www.lib.auth.gr/index.php/el/blackboard)- Δηπαζδεοηζηυ οθζηυ πμο 

αθμνά ημ ιάεδια «Ακμζμαζμθμβία» 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε 2ςνεξ δζαθέλεζξ. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (13) θαιαάκμοκ πχνα 1 θμνά ηδκ εαδμιάδα ζηδκ 

Αίεμοζα Γ11 Φοζζημιαεδιαηζηήξ Ππμθήξ. 
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ 

1 Βαζζηέξ ανπέξ ηδξ ακμζίαξ  

Ηζημνζηυ & ελέθζλδ ηδξ ακμζμαζμθμβίαξ 

Κ.Γζάβημο 

Θ.Πηθααζάδδξ  
2 Ννβάκςζδ ημο Ακμζμαζμθμβζημφ ζοζηήιαημξ - 

Θφηηανα ηαζ υνβακα ημο ακμζμπμζδηζημφ 

ζοζηήιαημξ 

Κ.Γζάβημο 

Θ.Πηθααζάδδξ 

3 Ννβάκςζδ ημο Ακμζμαζμθμβζημφ ζοζηήιαημξ: 

Ηζημί & υνβακα ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ 

Κ.Γζάβημο 

Θ.Πηθααζάδδξ 
4 Ακηίζηαζδ ημο λεκζζηή: Έιθοηδ ηαζ Δζδζηή 

/Θοηηανζηή ηαζ Σοιζηή 

ακμζμαπυηνζζδ/Δκενβδηζηή ηαζ παεδηζηή 

ακμζμπμίδζδ (Διαυθζα-μνμί) 

Κ.Γζάβημο 

Θ.Πηθααζάδδξ 

5 Κυνζα πμο ζοιιεηέπμοκ ζηζξ ακμζμαπμηνίζεζξ/ 

Ακηζβυκα-ακμζμβυκα 

Πφζηδια Ποιπθδνχιαημξ & ακμζμαπμηνίζεζξ 

Κ.Γζάβημο 

Θ.Πηθααζάδδξ 

6 Κυνζα πμο ζοιιεηέπμοκ ζηζξ ακμζμαπμηνίζεζξ/ 

Ακηζζχιαηα-Κμκμηθςκζηά ακηζζχιαηα (δμιή – 

θεζημονβία έηθναζδ βμκζδίςκ) 

Κ.Γζάβημο 

Θ.Πηθααζάδδξ 

7 πμδμπείξ Ακμζμηοηηάνςκ - Κείγςκ Πφιπθεβια 

Ηζημζοιααηυηδηαξ ηαζ μ νυθμξ ημοξ ζηδκ 

ακμζμαπυηνζζδ 

Κ.Γζάβημο 

Θ.Πηθααζάδδξ 

8 Κδπακζζιμί Σοιζηήξ Ακμζίαξ/Γζέβενζδ ηαζ 

εκενβμπμίδζδ Β-θειθμηοηηάνςκ 

Κ.Γζάβημο 

Θ.Πηθααζάδδξ 

9 Κδπακζζιμί Θοηηανζηήξ Ακμζίαξ/Γζέβενζδ ηαζ 

εκενβμπμίδζδ Ρ-θειθμηοηηάνςκ 

Κ.Γζάβημο 

Θ.Πηθααζάδδξ 
10 Κδπακζζιμί Ακμζμακμπήξ ηαζ Ακμζμνφειζζδξ Κ.Γζάβημο 

Θ.Πηθααζάδδξ 
11 Ακηζβυκα Ηζημζοιααηυηδηαξ & Ακμζμαζμθμβία 

ηδξ ιεηαιυζπεοζδξ / 

Κ.Γζάβημο 

Θ.Πηθααζάδδξ 
12 Αοημάκμζεξ δζαηαναπέξ ηαζ Αοημάκμζα 

κμζήιαηα- Ακμζμαζμθμβζηυ ζφζηδια & ηανηίκμξ 

Κ.Γζάβημο 

Θ.Πηθααζάδδξ 
13 Κέθθμκ ηαζ πνμμπηζηέξ Κ.Γζάβημο 

Θ.Πηθααζάδδξ 
 

 

ΘΙΗΛΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: 80 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ, επζθμβήξ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 4μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

Σ πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

 Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 
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Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 2 

Θεωξία (ώξεο): 2 

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Ξακηεθεήιςκ Ανγυβθμο, Ακαπθ. Θαεδβδηήξ 

 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

Ξακηεθεήιςκ Ανγυβθμο, Ακαπθ. Θαεδβδηήξ 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό:  

Πμθία Οάιιμο-Αζαεζηά, αμδευξ. 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: Ποζπέηζζδ αζμπδιζηχκ παναιέηνςκ ιε θοζζμθμβζηέξ ηαζ 

παεμθμβζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Ξμζμηζηυξ έθεβπμξ ενβαζηδνζαηχκ ακαθφζεςκ. 

Κέεμδμζ πνμζδζμνζζιμφ. 

 

Γεμηόηεηεο: Δλμζηείςζδ ιε ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ Θθζκζηήξ Σδιείαξ ηαζ 

Ξαεμθμβζηήξ Βζμπδιείαξ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Απυ ηαε‘ έδναξ δζδαζηαθία ιε πνήζδ ζφβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ (animations) 

ηαζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

Κέεμδμζ δζαπςνζζιμφ ηαζ ακάθοζδξ. Έθεβπμξ πμζυηδηαξ ζημ ηθζκζημπδιζηυ 

ενβαζηήνζμ. Ξνςηεΐκεξ. Αιζκμλέα ηαζ πανάβςβα. δαηάκεναηεξ. Ιζπίδζα ηαζ 

θζπμπνηείκεξ. Έκγοια. Δνβαζηδνζαηυξ έθεβπμξ θεζημονβίαξ ηςκ εκδμηνζκχκ 

αδέκςκ, ημο κεθνμφ, ημο ζημιάπμο, ημο παβηνέαημξ ηαζ ημο εκηένμο. 

Γζάθμνα οβνά ημο ζχιαημξ. Νλεμααζζηή ζζμννμπία ηαζ δθεηηνμθφηεξ. 

Αοηυιαημζ ακαθοηέξ. Ξήλδ ημο αίιαημξ. Πφβπνμκεξ ιέεμδμζ ακάθοζδξ 

(ELISA, western blot). Ηζμημπζηέξ ιέεμδμζ ακάθοζδξ. Δπελενβαζία 

δεδμιέκςκ ιε ζηυπμ ηδ δζάβκςζδ. 

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

1. ΗΓ Γεςνβάηζμο, Ξ. Ανγυβθμο: Ανπέξ Θθζκζηήξ Σδιείαξ, Δηδυζεζξ Γζαπμφδδ, 

Θεζζαθμκίηδ 

2. P. Karlson, W. Gerok, W. Gross. Θθζκζηή Ξαεμθμβζηή Βζμπδιεία, Δηδυζεζξ 

Ιίηζαξ, Αεήκα. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Δλέηαζδ ιε παναδμζζαηά εέιαηα ζε ζοκδοαζιυ ιε ενςηήζεζξ πμθθαπθήξ 

επζθμβήξ 
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Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο:  

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ (πανμοζίαζδ ιε ιμνθή 

Powerpoint, αίκηεμ animations ηθπ). 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ 3 αζηήζεζξ. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (1 χνα) θαιαάκμοκ πχνα 2 θμνέξ ηδκ εαδμιάδα 

ζηδκ Αίεμοζα Α12. 

 

Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1-2 Δζζαβςβή- Έκκμζα θοζζμθμβζηχκ ηζιχκ Ξ. Ανγυβθμο 

3-4 Δκγοια Ξ. Ανγυβθμο 

5-6 Ννιυκεξ Ξ. Ανγυβθμο 
7-8 ΙΗπίδζα ηαζ θζπμπνςηεσκεξ Ξ. Ανγυβθμο 

9-10 Αοηυιαημζ ακαθοηέξ Ξ. Ανγυβθμο 

11-12 δαηάκεναηεξ Ξ. Ανγυβθμο 
13-14 Ζπαηζηή θεζημονβία- Ξάβηνεαξ Ξ. Ανγυβθμο 
15-16 Πφβπνμκεξ ιέεμδμζ ακάθοζδξ Ξ. Ανγυβθμο 

17-18 Ξνςηεσκεξ Ξ. Ανγυβθμο 

19-20 Ξήλδ αίιαημξ Ξ. Ανγυβθμο 

21-22 Ξνμεημζιαζία δείβιαημξ Ξ. Ανγυβθμο 
23-24 Νλεμααζζηή ζζμννμπία Ξ. Ανγυβθμο 
25-26 Λεθνζηή θεζημονβία Ξ. Ανγυβθμο 

 

Β) Δνβαζηήνζα 

 

Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Γεκζηή ακάθοζδ μφνςκ Ξ. Ανγυβθμο 
2 Κζηνμζημπζηή παναηήνδζδ αζμθ. 

οβνχκ 

Ξ. Ανγυβθμο 

3 Γζενεφκδζδ ζαηπανχδδ δζααήηδ, 

ιέηνδζδ βθοημζοθζςιέκδξ 

αζιμζθαζνίκδξ 

Ξ. Ανγυβθμο 

 

 

5ν ΔΜΑΚΖΛΝ 

 

ΦΑΟΘΑΘΝΓΛΥΠΗΑ Η 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: ΛΞ-33 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 5μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 
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 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

Σ Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (Φανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 6.5  

Θεωξία (ώξεο): 3  

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Δοβέκζμξ-Θςκζηακηίκμξ Θμηηάθμο, Θαεδβδηήξ 

 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

1) Δοβέκζμξ-Θςκζηακηίκμξ Θμηηάθμο, Θαεδβδηήξ (Ποκημκζζηήξ) 

Γναθείμ 316Β, 3μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (kokkalou@pharm.auth.gr)  

 

2) Γζαιάκης Ιάγανδ, Δπίη. Θαεδβήηνζα 

Γναθείμ 317, 3μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (dlazari@pharm.auth.gr)  

 

3) Σνοζή Γαανζέθδ, ΔΓΗΞ  

Γναθείμ 316Α, 3μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (gabrieli@pharm.auth.gr )  

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: Ζ ηαηακυδζδ, απυ ηδ ιενζά ηςκ θμζηδηχκ, βεκζηυηενα 

ημο πενζεπμιέκμο ηδξ Φανιαημβκςζίαξ ηαζ εζδζηυηενα ηςκ μοζζχκ πμο 

ακήημοκ ζηζξ μιάδεξ ηςκ οδαηακενάηςκ, ηςκ θζπζδίςκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ 

θαζκμθχκ ηαζ ηςκ παναβχβςκ ημοξ. Γζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ αοηχκ 

πανμοζζάγμκηαζ μζ θοζζηέξ, πδιζηέξ ηαζ αζμθμβζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ παναπάκς 

μοζζχκ, δ πδιζηή ημοξ ηαηάηαλδ, δ αζμζφκεεζή ημοξ ηαζ μζ δνυβεξ ζηζξ 

μπμίεξ πενζέπμκηαζ. Δπίζδξ, εα ζογδηδεμφκ μζ πνήζεζξ ηςκ δνμβχκ ηςκ 

μπμίςκ ηα ηφνζα δναζηζηά ζοζηαηζηά ακήημοκ ζηζξ παναπάκς ηαηδβμνίεξ 

θοζζηχκ πνμσυκηςκ. Δπζπθέμκ, ζηα πθαίζζα ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ μζ 

θμζηδηέξ εα βκςνίζμοκ ηαζ εα ακαθφζμοκ δνυβεξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ 

Δονςπασηή Φανιαημπμζία 5, πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ εκδεζηκουιεκεξ ιεευδμοξ 

ακάθοζδξ (ιζηνμζημπζηυξ ηαζ θοημπδιζηυξ έθεβπμξ) 

 

Γεμηόηεηεο: Δλμζηείςζδ ιε ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ Φανιαημβκςζίαξ. Δπίζδξ, 

βκχζδ ηςκ θοημπδιζηχκ μιάδςκ ηςκ οδαηακενάηςκ, ηςκ θζπζδίςκ ηαζ ηςκ 

θαζκμθχκ ηαεχξ ηαζ ηςκ δνμβχκ πμο ηζξ ειπενζέπμοκ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

mailto:kokkalou@pharm.auth.gr
mailto:dlazari@pharm.auth.gr


 

 

147 

Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ & ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

ΓΑΡΑΛΘΟΑΘΔΠ, ΙΗΞΗΓΗΑ, ΦΑΗΛΝΙΔΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΥΓΑ  

Δζζαβςβή. Γεκζηά, πνμδζαβναθέξ εθέβπμο δνμβχκ ηαζ ζοζηαηζηχκ θοηζηήξ 

πνμέθεοζδξ ηδξ Δονςπασηήξ Φανιαημπμζίαξ 5 (Φοημπδιζημί, ιζηνμζημπζημί 

η.α.). Γεκζηυ ζπήια αζμζοκεεηζηχκ μδχκ ζπδιαηζζιμφ μιάδςκ θοημπδιζηχκ 

δμιχκ. Ξνςηεφμκηεξ, δεοηενεφμκηεξ ιεηααμθίηεξ. 

1. δαηάκεναηεξ. 

 γεξ, μθμγίηεξ, εηενμγίηεξ. Απθά γάηπανα: Γμιέξ-Φοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ. 

Πεζνά D-, L-. Θοηθζηέξ δμιέξ. Γζαιυνθςζδ-Ξμθοζηνμθζζιυξ. Δλυγεξ-

Γεζμλοζάηπανα. Ξμθουθεξ ηαζ πανάβςβα ζαηπάνςκ. Γνυβεξ ηαζ 

ζοζηαηζηά θανιαηεοηζημφ εκδζαθένμκημξ. 

 Νθζβμζαηπανίηεξ ηαζ πανάβςβα-Θοηθμδεληνίκεξ. 

 Ξμθοζαηπανίηεξ: Γμιέξ-Φοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ. Ξαναθααή, απμιυκςζδ, 

δζεοηνίκζζδ δμιχκ. Ξμθοζαηπανίηεξ ααηηδνίςκ ηαζ ιοηήηςκ. (Γεληνάκεξ, 

Ιεκηκάκεξ, Θυιιζ Μακεάκδξ). Ξμθοζαηπανίηεξ θοηχκ. 

 Νιμβεκείξ πμθοζαηπανίηεξ: Γμιέξ-θοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ-παναθααή. 

Αιοθμ, Θοηηανίκδ, Ζιζζοκεεηζηά πανάβςβα. Γνυβεξ θανιαηεοηζημφ 

εκδζαθένμκημξ. Φνμοηηάκεξ. 

 Ίκεξ: Βαιαάηζ, δζαζηδηζηέξ ίκεξ (Πφζηαζδ, δμιή, πνήζεζξ, αζμθμβζηέξ 

ζδζυηδηεξ). 

 Δηενμβεκείξ πμθοζαηπανίηεξ: Βθέκκεξ, ηυιιεα (Σδιζηή ζφζηαζδ, 

θοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ, δνυβεξ, πδηηίκεξ). 

 Φοζζηά πνμσυκηα ζπεηζγυιεκα ιε ημοξ οδαηάκεναηεξ (ζοκαθμφξ πδιζηήξ 

δμιήξ): 2-Γεμλοζηνεπηαιίκδ, Γεκηαιοηίκδ, Πηνεπημιοηίκδ. 

2. Φοηζηά θζπίδζα. 

 Ρνζβθοηενίδζα, θζπανά μλέα, ΄Δθαζα : Γμιέξ, θοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ, 

θανιαηεοηζηέξ πνήζεζξ. Ξαναθααή, έθεβπμζ Δονςπασηήξ Φανιαημπμζίαξ 

5-Ξνμδζαβναθέξ. 

 Φοηζηά έθαζα-Απαναίηδηα θζπανά ηαζ αζμζφκεεζδ θεοημηνζεκίςκ, 

πνμζηαβθακδζκχκ, ενμιαμλακίςκ. Γνυβεξ ηαζ παναβςβά θοηά. 

 Πζκαπέθαζα: Γμιέξ, μκμιαημθμβία, εηπφθζζδ, παναθααή, οδνυθοζδ, 

Ξμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ, δνυβεξ, πνήζεζξ, ημλζηυηδξ.  

 Άθθα εεζμφπα ζοζηαηζηά, δνυβεξ, πνήζεζξ. 

 Ποζηαηζηά ζοββεκμφξ δμιήξ πνμξ ηα θζπίδζα, Αηεημβεκίκεξ, Γθμοημνδηίκεξ 

ηςκ Convolvulaceae. 

 Γζάθμνεξ άθθεξ θοηζηέξ πδιζηέξ δμιέξ. Θοακμβεκεηζημί βθοημγίηεξ: 

Γμιέξ, αζμζφκεεζδ, ημλζηυηδηα, θοηά ηαζ δνυβεξ. 

 Κδ ηοπζηά ημλζηά αιζκμλέα (θανοεζζιυξ), Ιεηηίκεξ. Φοηά, ημλζηυηδηα. 

3. Φαζκυθεξ ηαζ πανάβςβεξ πδιζηέξ δμιέξ.  

Γεκζηά, μιάδεξ πδιζηχκ θοζζηχκ δμιχκ, μλφηδηα  θαζκμθχκ ζπεηζγυιεκδ ιε 

ηδ δμιή (θαζκυιεκα ζοκημκζζιμφ). Βζμεζδζηέξ ακηζδνάζεζξ ηςκ θαζκμθζηχκ 

εκχζεςκ (Νιμθοηζηή δζάζπαζδ, θαζκμλο- νίγεξ, μλεζδχζεζξ ανςιαηζημφ 

πονήκα). Γεκζηά ακηζδναζηήνζα ακίπκεοζδξ θαζκμθζηχκ δμιχκ. Βζμζοκεέζεζξ 
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1) Ξνςηεφμοζα αζμζοκεεηζηή μδυξ (δζα ημο Πζηζιζημφ μλέμξ) 2) 

Γεοηενεφμοζα (δζα ηςκ πμθοηεηζδίςκ, α-ηαζ α-πμθοηεημμλέα) 

 Θζκκαιζηά μλέα, ανοθμ-πνμπεκοθμ-θαζκυθεξ, Φαζκμθμλέα ηαζ αεκγμσηά 

πανάβςβα. Πιίηνοκζδ ακεναηζηχκ αθφζεςκ. Φοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ, 

Ξαναθααή, Φανιαημθμβζηυ εκδζαθένμκ-Σνήζεζξ δνμβχκ ηαζ θοηχκ. 

 Θμοιανίκεξ: Απθέξ, θμονακμ-, πονακμ-βθοημγίηεξ-Βζμζφκεεζή ημοξ. 

Φοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ, Δηπφθζζδ, Απμιυκςζδ ηαζ Σαναηηδνζζιυξ 

πδιζηχκ δμιχκ. Γνυβεξ ιε ημοιανζκζηέξ δμιέξ. Ρμλζηέξ δμιέξ, 

θςημημλζηυηδηα. Γνυβεξ ιε θανιαηεοηζηυ ηαζ ηαθθοκηζηυ εκδζαθένμκ. 

 Ιζβκάκζα, Λεμθζβκάκζα ηαζ πανάβςβα. Βζμζοκεεηζηή πνμέθεοζδ. Γμιέξ ιε 

αζμθμβζηυ εκδζαθένμκ. 

 Φθααμκμεζδή: Σδιζηέξ δμιέξ, Σδιζηή ηαηάηαλδ ηαε΄μιάδεξ, Βζμζφκεεζδ, 

Δηπφθζζδ, Ξαναθααή. Σαναηηδνζζιυξ πδιζηχκ δμιχκ (Φθααυκεξ, 

Φθααμκυθεξ, Φθααακυκεξ, Φθααακμκυθεξ, Γζτδνμθθααμκυθεξ, 

Ηζμθθααυκεξ, Σαθηυκεξ, Αμονυκεξ, Ακεμηοάκεξ, Γζοδνμθθααμκμεζδή, 

Ξνμακεμηοακζδίκεξ, Γθοημγίηεξ O-, C, S-). Ακηζδνάζεζξ ακ/ζδξ. 

Απμιυκςζδ, Γζεοηνίκζζδ δμιχκ, Φανιαηεοηζηή ηαζ Βζμθμβζηή 

Σνδζζιυηδηα, Φθααμκμεζδή ηαζ εθεφεενεξ νίγεξ (Ακηζμλεζδςηζηά-

Ξνμμλεζδςηζηά), Ακαζημθείξ εκγφιςκ, Νζζηνμβυκμξ δνάζδ 

(ζζμθθααμκχκ). Φοηά ηαζ δνυβεξ: Citrus spp. (ηζηνμθθααμκμεζδή). 

Γνυβεξ ιε Ομοηίκδ, Ginkgo, Passiflora, Thymus, Chamamillae, Achilea, 

Equisetum, Tiliae, Sambucus, Filipendula, Viola, Solidago, Passiflora, 

Soya. 

 Ομηεκμεζδή, Λεμθθααμκμεζδή, Φθααμκμθζβκάκζα, Ακεμηοακμγίηεξ:  

Φοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ, Σδιζηέξ δμιέξ, Φανιαημθμβζηέξ δνάζεζξ ηαηά 

πενίπηςζδ. Γνυβεξ πμο πενζέπμοκ ηα ακςηένς: Vaccinium myrtillus, V.  

macrocarpon, Ribes nigrum, Sambucus nigra, Silybium marianum. 

 Ρακκίκεξ. Γεκζηά ηαζ ηαλζκυιζζδ πδιζηχκ μιάδςκ. δνμθουιεκεξ: Γαθθμ- 

ηαζ Δθθαβζηακκίκεξ. Ποιποηκςιέκεξ ηακκίκεξ, πνμακεμηοακζδυθεξ 

(μθζβμιενείξ,  πμθοιενείξ), θθμααθέκζα. Φοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ. Ξδβέξ-

Ξαναθααή ηαηά ηαηδβμνία. Ακ/ζεζξ ακζπκεφζεζξ. Σδιζηέξ ζδζυηδηεξ. 

Βζμθμβζηέξ δνάζεζξ. Γνυβεξ: Quercus spp., Hamamelidis virginiana, 

Krameria triandra, Crataegus monogyna, Pinus spp., Cupressus 

semprevirens. 

 Πηονοθ-πονυκεξ: Γμιέξ, Φοζζημπδιζηέξ ηαζ Βζμθμβζηέξ ζδζυηδηεξ. Γνυβεξ 

Piper methysticum. 

 Πηζθαέκζα: Γμιή, Γοκαιζηέξ ζδζυηδηεξ. 

 Θζκυκεξ, Λαθεμηζκυκεξ, Ακεναηοηθζκυκεξ, καθεμδζακενυκεξ, ιζθηζμκυκεξ  

(ααζεηακμηζκυκεξ), ακενυκεξ, ακενακυθεξ, ακεναηζκυκεξ. Νιμ- ηαζ 

εηενμδζακενυκεξ, βθοημγζηζηέξ ιμνθέξ. Σδιζηέξ δμιέξ ηςκ ακςηένς ηαζ 

αζμζφκεεζή ημοξ. Θζκυκεξ-Βζμθμβζηέξ ζδζυηδηεξ, Σνήζδ δνμβχκ. Θζκυκεξ 

ηαζ αθθενβίεξ.  

 Γνυβεξ ιε καθεμηζκυκεξ. Drosera sp, Junglans regia, Lawsonia inermis. 

Γνυβεξ ιε ακεναηζκυκεξ. Aκεναηζκμκζηέξ πδιζηέξ δμιέξ 

(μλεζδμακαβςβζηέξ δμιέξ αβθφηςκ). 
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 Δηενμγζηζηέξ δμιέξ. ιμ- ηαζ εηενμ-δζακενυκεξ. Φοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ 

ακεναηζκμκζηχκ ιμνίςκ. Φανιαημθμβζηέξ ζδζυηδηεξ. Σνήζεζξ ηςκ δνμβχκ 

ιε ακεναηεκμγίηεξ. Ζπαηηζηή δνάζδ, δναζηζηυηδηα δμιχκ. Γνυβεξ: Cassia 

angustifolia ηαζ Cassia senna  L. Σδιζηή ζφζηαζδ, πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή 

ζφζηαζδ. Γυζεζξ-πνήζεζξ. Rhamnus frangula L., Σδιζηυ πενζεπυιεκμ, 

πμζμηζηυξ ηαζ πμζμηζηυξ έθεβπμξ. Σνήζεζξ-δυζεζξ. Rhamnus pursiana DC. 

Πφζηαζδ, πδιζημί έθεβπμζ ηαζ πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ. Aloe spp. 

Ξαναθααή ηδξ δνυβδξ ηαζ παναθααή ηςκ αθεκκμπμθοζαηπανζηχκ. Σδιζηή 

ζφζηαζδ ηδξ δνυβδξ ηαζ πδιζηή ζφζηαζδ ηςκ αθεκκμπμθοζαηπανζηχκ. 

Ξμζμηζημί έθεβπμζ, Φανιαημθμβζηή δνάζδ. Rheum spp. Σδιζηή ζφζηαζδ, 

Ακηζδνάζεζξ εθέβπμο ηδξ δνυβδξ, Φανιαημθμβζηή δνάζδ. 

 Άθθεξ δνυβεξ ιε Λαθεμηζκυκεξ. Hypericum perforatum L. Πφζηαζδ ηαζ 

δμηζιαζίεξ εθέβπμο πμζυηδηαξ. Φανιαημθμβζηή δνάζδ-Σνδζζιυηδηα-

Φςημημλζηυηδηα. Ννηζκυθεξ ηαζ Φθςνμβθοηζκυθεξ. Humulus lupulus-

Σδιζηή ζφζηαζδ-δμιέξ. Γνάζεζξ-Xνήζεζξ. Malotus philippinensis.  

 

ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΔΠ ΑΠΘΖΠΔΗΠ: 

Κζηνμζημπζηυξ ηαζ Φοημπδιζηυξ έθεβπμξ δνμβχκ ιε θαζκμθζηέξ εκχζεζξ 

Δονςπασηήξ Φανιαημπμζίαξ 5.  

Κζηνμζημπζηυξ έθεβπμξ: Άιοθα (Amylum Solani, Amylum Oryzae, Amylum 

Maydis, Amylum Tritici, Amylum Marantae), Ίκεξ (Βαιαάηζ, Ιζκάνζ, Κέηαλα, 

Ένζμ), Flores Malvae, Flores Tiliae, Folia Sennae, Rhizoma Rhei, Herba 

Hyperici, Fructus Anisi vulgaris, Fructus Foeniculi, Semina Psylii, Folia Gingo 

biloba  

Φοημπδιζηυξ έθεβπμξ: Δηπφθζζδ ηαζ παναθααή θαζκμθζηχκ εκχζεςκ – 

Απμιυκςζδ Δζπενζδίκδξ (απυ θθμζυ πμνημηαθζμφ), δνυθοζδ εζπενζδίκδξ, 

Folia Sennae – Ξμζμηζηυξ ηαζ Ξμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ακεναηζκμκχκ. 

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

1. European Pharmacopoeia 5. 

2. Gunnar Samuelson, ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ ΦΠΗΘΖΠ ΞΟΝΔΙΔΠΖΠ, 

Απυδμζδ ζηδκ Δθθδκζηή: Ξ. Θμνδμπάηδξ, Δ. Κάκεζδ-Εμφπα, Γ. Ξάζναξ, 

Ξακεπζζηδιζαηέξ Δηδυζεζξ Θνήηδξ, Ζνάηθεζμ 1996  

3. J. Bruneton. Pharmacognosie, Phytochimie, Plantes médicinales 3th  

édition  Ed. TEC/DOC Paris 1999. 

4. R. Hansel, O. Sticher. Pharmacognosie-Phytopharmazie. 7 Auflage, 

Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2004. 

5. Πδιείςζεζξ  πμο δζακέιμκηαζ απυ ημοξ δζδάζημκηεξ 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Γναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο. Ζ ααειμθμβία είκαζ ζζμδφκαιδ ακά 

δζδάζημκηα ηαζ ακηζζημζπεί ζε 3,33 ιμκάδεξ. 
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Νζ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο βίκμκηαζ ζηζξ διενμιδκίεξ ηαζ πχνμοξ 

πμο ακαημζκχκεζ ημ Ριήια. 

Ν πνυκμξ ελέηαζδξ είκαζ 3 χνεξ ζοκμθζηά  βζα ημοξ ηνεζξ δζδάζημκηεξ. 

 

Ζ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ααζίγεηαζ ζε 12 ενςηήζεζξ (4 ενςηήζεζξ ακά 

δζδάζημκηα) υπμο μζ θμζηδηέξ ηαθμφκηαζ κα απακηήζμοκ ηαζ κα 

αζηζμθμβήζμοκ ηδκ απάκηδζή ημοξ (ακ είκαζ γδημφιεκμ). 'Νθα ηα εέιαηα είκαζ 

ζζμδφκαια ηαζ ημ ηάεε εέια θαιαάκεζ ζοκμθζηά 25 ιμκάδεξ ζηα 100 (3,33 = 

100). (Πε πενίπηςζδ πμο έκα εέια δεκ απακηδεεί απυ ηακέκα θμζηδηή, ηυηε 

ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια απμζφνεηαζ ηαζ μ ηεθζηυξ ααειυξ ααζίγεηαζ ζηζξ 

οπυθμζπεξ απακηήζεζξ). 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ (πανμοζίαζδ ιε ιμνθή 

Powerpoint, ηθπ). 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ, ακαημζκχζεζξ, ααειμθμβίεξ ηθπ. ακανηχκηαζ ζε 

εζδζηυ πχνμ (Ακαημζκχζεζξ – Καεήιαηα) ζηδκ ζζημζεθίδα ημο ηιήιαημξ. 

Γηδαζθαιία  

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ιε ενβαζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (ηνεζξ χνεξ ζοκμθζηά εαδμιαδζαίςξ) θαιαάκμοκ 

πχνα δφμ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα ζηδκ Αίεμοζα Πειζκανίςκ ημο 3μο μνυθμο 

ημο ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ.  
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ 

(νληεο) 

1-3 Δζζαβςβή. Γεκζηά, πνμδζαβναθέξ εθέβπμο 

δνμβχκ ηαζ ζοζηαηζηχκ θοηζηήξ 

πνμέθεοζδξ ηδξ Δονςπασηήξ 

Φανιαημπμζίαξ 5.  Βζμζοκεεηζηέξ  μδμί. 

Ξνςηεφμκηεξ, δεοηενεφμκηεξ ιεηααμθίηεξ 

Σ. Γαανζέθδ 

4 Πάηπανα (Απθά ζάηπανα, 

μθζβμζαηπανίηεξ, πμθοζαηπανίηεξ) 

Σ. Γαανζέθδ 

5-8 Ρνζβθοηενίδζα, θζπανά μλέα, ΄Δθαζα, 

Φοηζηά έθαζα, Πζκαπέθαζα, Άθθα εεζμφπα 

ζοζηαηζηά,  

Αηεημβεκίκεξ, Γθμοημννδηίκεξ ηςκ 

Convolvulaceae, Θοακμβεκεηζημί 

βθοημγίηεξ,  

Κδ ηοπζηά ημλζηά αιζκμλέα, Ιεηηίκεξ  

Σ. Γαανζέθδ 

9-10 Φαζκυθεξ ηαζ πανάβςβεξ πδιζηέξ δμιέξ. 

Δζζαβςβή, Βζμζφκεεζδ 

Σ. Γαανζέθδ 

11 Θζκκαιζηά μλέα, ανοθμ-πνμπεκοθμ-

θαζκυθεξ 

Σ. Γαανζέθδ 

12 Φαζκμθμλέα ηαζ αεκγμσηά πανάβςβα Σ. Γαανζέθδ 

13 Θμοιανίκεξ Σ. Γαανζέθδ 

14-16 Ιζβκάκζα, Λεμθζβκάκζα ηαζ πανάβςβα Δ. Θμηηάθμο 

17-20 Φθααμκμεζδή, Ομηεκμεζδδ, 

Λεμθθααμκμεζδή, Φθααμκμθζβκάκζα 

Δ. Θμηηάθμο 

21-24 Ακεμηοακμγίηεξ, Ρακκίκεξ Δ. Θμηηάθμο 

25-27 Πηονοθ-πονυκεξ, Πηζθαέκζα Δ. Θμηηάθμο 

28-32 Θζκυκεξ, Λαθεμηζκυκεξ, 

Ακεναηοηθζκυκεξ, Λαθεμδζακενυκεξ, 

Κζθηζμκυκεξ (ααζεηακμηζκυκεξ) 

Γ. Ιάγανδ 

33-36 Ακενυκεξ, Ακενακυθεξ, Ακεναηζκυκεξ, 

Νιμ- ηαζ εηενμδζακενυκεξ  

Γ. Ιάγανδ 

37-39 Ννηζκυθεξ ηαζ Φθςνμβθοηζκυθεξ. Γ. Ιάγανδ 

 

Β) Δνβαζηήνζα 

Ζ παναημθμφεδζδ ηςκ ενβαζηδνίςκ είκαζ οπμπνεςηζηή (δφμ χνεξ 

εαδμιαδζαίςξ) ηαζ θαιαάκμοκ πχνα α) ζηδκ Αίεμοζα Κζηνμζημπίςκ ημο 3μο 

μνυθμο ημο ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ ηαζ α) ζηδκ Αίεμοζα 

Γνμβμπδιείαξ ημο 3μο μνυθμο ημο ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 
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Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ 

(νληεο) 

1 Κζηνμζημπζηυξ έθεβπμξ: Άιοθα (Amylum 

Solani, Amylum Oryzae, Amylum Maydis, 

Amylum Tritici, Amylum Marantae) 

Γ. Ιάγανδ 

2 Κζηνμζημπζηυξ έθεβπμξ: Ίκεξ (Βαιαάηζ, 

Ιζκάνζ, Κέηαλα, Ένζμ) 

Γ. Ιάγανδ 

3 Κζηνμζημπζηυξ έθεβπμξ: Flores Malvae, Flores 

Tiliae 

Γ. Ιάγανδ 

4 Κζηνμζημπζηυξ έθεβπμξ: Folia Sennae, 

Rhizoma Rhei 

Γ. Ιάγανδ 

5 Κζηνμζημπζηυξ έθεβπμξ: Fructus Anisi 

vulgaris, Fructus Foeniculi 

Γ. Ιάγανδ 

6 Κζηνμζημπζηυξ έθεβπμξ: Rhizoma Rhei, Herba 

Hyperici   

Γ. Ιάγανδ 

7 Κζηνμζημπζηυξ έθεβπμξ: Semina Psylii, Folia 

Gingo biloba 

Γ. Ιάγανδ 

8-9 Φοημπδιζηυξ έθεβπμξ: Δηπφθζζδ ηαζ 

παναθααή θαζκμθζηχκ εκχζεςκ – Απμιυκςζδ 

Δζπενζδίκδξ απυ θθμζυ πμνημηαθζμφ 

Σ. Γαανζέθδ 

10 Φοημπδιζηυξ έθεβπμξ: δνυθοζδ εζπενζδίκδξ Σ. Γαανζέθδ 

11 Φοημπδιζηυξ έθεβπμξ: Folia Sennae – 

Ξμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ακεναηζκμκχκ 

Σ. Γαανζέθδ 

12-13 Φοημπδιζηυξ έθεβπμξ: Folia Sennae – 

Ξμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ακεναηζκμκχκ 

Σ. Γαανζέθδ 

 
 

ΠΛΡΑΓΝΡΔΣΛΗΑ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: 32 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ  

Δμάκελν Ππνπδώλ: 5μ     

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

X Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 4 

Θεωξία (ώξεο): 2 

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Γδιήηνδξ Φαημφνμξ, Δπίη. Θαεδβδηήξ 
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Γηδάζθωλ (νληεο):  

Γδιήηνδξ Φαημφνμξ, Δπίη. Θαεδβδηήξ 

e-mail: dfatouro@pharm.auth.gr 

 

Αεακαζία Ξακαβμπμφθμο, Ιέηημναξ 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό:  

Αεακαζίμο Ακαζηάζζμξ (ΔΓΗΞ) 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: 

Πημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ δ απυηηδζδ ηςκ απαναίηδηςκ βκχζεςκ, βζα ηδκ 

ακαβκχνζζδ ηαζ ηαηακυδζδ ιζαξ δεδμιέκδξ ζοκηαβήξ ηαζ εκ ζοκεπεία βζα ηδκ 

εηηέθεζή ηδξ παναζηεοάγμκηαξ ιζα θανιαημιμνθή ηαηάθθδθδ πνμξ 

πμνήβδζδ ζημκ αζεεκή. 

 

Γεμηόηεηεο: 

Θφνζμξ ζηυπμξ είκαζ δ απυηηδζδ βκχζεςκ ηαζ δ δοκαηυηδηα ακαβκχνζζδξ 

αθεκυξ ηςκ πνχηςκ οθχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηδκ παναζηεοή ηςκ 

δζαθυνςκ θανιαημιμνθχκ ηαζ αθεηένμο δ ακάπηολδ ηςκ ζηακμηήηςκ ημο 

θμζηδημφ ζηδ δζαπείνζζδ αοηχκ ηςκ μοζζχκ ηαζ ζημοξ ηνυπμοξ ηαζ ζηζξ 

ιεευδμοξ παναζηεοήξ ηςκ δζαθυνςκ θανιαημιμνθχκ. Ξεναζηένς μζ 

θμζηδηέξ ελμζηεζχκμκηαζ ιε ημ πεζνζζιυ ενβαζηδνζαηχκ ζοζηεοχκ πμο 

απαζημφκηαζ ηαηά ηδ ιμνθμπμίδζδ ηςκ θανιάηςκ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Γζαθέλεζξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

Ννζζιυξ ηαζ έκκμζα ηδξ ζοκηαβήξ. Ποκηαβμβναθία (ιμνθή ηδξ ζοκηαβήξ, 

ζφιαμθα, ζοκηιήζεζξ). Δζδζηέξ ζοκηαβέξ κανηςηζηχκ (απαβμνεφζεζξ ηαζ 

θφθαλδ). Γμζζιεηνία. Δηηέθεζδ ζοκηαβχκ. Δίδδ ζοκηαβχκ. Φανιαημπμζία (ηζ 

πενζθαιαάκεζ, πμζμξ μ ζημπυξ ηαζ δ ζδιαζία ηδξ φπανλήξ ηδξ). 

Φανιαημηεπκζηέξ ιμνθέξ πμνήβδζδξ ηςκ δναζηζηχκ θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ 

(θανιάηςκ). Ννζζιυξ, πνήζδ, παναζηεοή, επίζδια ζηεοάζιαηα, 

ζδζμζηεοάζιαηα. βνέξ θανιαημηεπκζηέξ ιμνθέξ πμνήβδζδξ (ανςιαηζηά 

φδαηα, δζαθφιαηα, ζηαβυκεξ μθεαθιζηέξ - νζκζηέξ - ςηζηέξ). Κίβιαηα, 

ζζνυπζα, βαθαηηχιαηα, εκαζςνήιαηα, πθφιαηα, εθζλίνζα, πνίζιαηα (μνζζιυξ, 

ζδζυηδηεξ, παναζηεοή, ζηαεενυηδηα). Αθμζθέξ, ηνέιεξ, θονάιαηα, 

έιπθαζηνα (μνζζιυξ, ζδζυηδηεξ, αμδεδηζηέξ μοζίεξ παναζηεοήξ, δζαθμνέξ). 

πυεεηα, ημθπζηά ζθαζνίδζα (μνζζιυξ, ζδζυηδηεξ, αμδεδηζηέξ μοζίεξ 

παναζηεοήξ ημοξ). Γζζηία, ηαράηζα, ηνμπίζημζ, ημηηία, λδνία, επζπαζηζηέξ 

ηυκεζξ (μνζζιυξ, ζδζυηδηεξ, αμδεδηζηέξ μοζίεξ παναζηεοήξ). Ξανεκηενζηά 

(μνζζιυξ, ζδζυηδηεξ, παναζηεοή, απμζηείνςζδ). Δηποθίζιαηα - ειανμπή, 

ελίηιαζδ, έβποζδ, αθέρδζδ - αάιιαηα. Αζεένζα έθαζα, ζφζηαζδ, ιέεμδμζ 

παναθααήξ - απυζηαλδ, ηνυπμζ εηπφθζζδξ, ιδπακζηήξ εηπίεζδξ, δζαηήνδζδ, 

πνμζδζμνζζιυξ πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ θοηζηχκ οθζηχκ ζε αζεένζμ έθαζμ. 
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Ξαναθααή Αζεενίςκ εθαίςκ ζε ενβαζηδνζαηή ηθίιαηα - Κεθέηδ παναβυκηςκ 

πμο επδννεάγμοκ ημ ηεθζηυ πνμσυκ. Ακάθοζδ αζεενίςκ εθαίςκ, ααζζηέξ ανπέξ 

αένζαξ οβνήξ πνςιαημβναθίαξ. θζηά ζοζηεοαζίαξ (οπμδμπείξ, πχιαηα). 

Δπζβναθέξ-εηζηέηεξ. Ηαηνζηά αένζα-ιεζςηήνεξ. Δπζδεζιζηυ οθζηυ. Βεθηζςηζηά 

μζιήξ, βεφζδξ, πνχιαημξ. Γεμκημθμβζηυξ ηχδζηαξ θανιαημπμζμφ. 

Αζοιααζίεξ ζοκηαβχκ. Ανζειδηζηά πνμαθήιαηα επί ηςκ ζοκηαβχκ. 

 

Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο: α) Ξαναζηεοή θανιαημηεπκζηχκ ιμνθχκ, α) 

εηηέθεζδ ζοκηαβχκ. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Ξαναημθμφεδζδ υθςκ ηςκ ενβαζηδνίςκ ακεθθζπχξ ηαζ εηηέθεζδ 

ζοβηεηνζιέκςκ ενβαζζχκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ζοββναθή ηαζ αλζμθυβδζδ 

ενβαζηδνζαηχκ ενβαζζχκ.  

Γναπηέξ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο. Ρα εέιαηα ηςκ ελεηάζεςκ είκαζ 

ζζυηζια. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Ννζζιέκεξ δζαθέλεζξ βίκμκηαζ ηαζ ιε ηδ πνήζδ δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ. 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (δίςνεξ) θαιαάκμοκ πχνα ιία θμνά ηδκ εαδμιάδα 

ζημ Αιθζεέαηνμ δζαθέλεςκ Γ12 ημο ηηζνίμο ηδξ Ππμθήξ Θεηζηχκ Δπζζηδιχκ. 
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ 

1 Δζζαβςβή, Ποκηαβμβναθία, Γμζζιεηνία Γ. Φαημφνμξ 

Α.Ξακαβμπμφθμο 

2 Δηηέθεζδ ζοκηαβχκ. Δίδδ ζοκηαβχκ, βνέξ 

θανιαημηεπκζηέξ ιμνθέξ πμνήβδζδξ 

(ανςιαηζηά φδαηα, δζαθφιαηα, ζηαβυκεξ 

μθεαθιζηέξ - νζκζηέξ – ςηζηέξ) 

Γ. Φαημφνμξ 

Α.Ξακαβμπμφθμο 

3 Κίβιαηα, ζζνυπζα, βαθαηηχιαηα, 

εκαζςνήιαηα, πθφιαηα, εθζλίνζα, πνίζιαηα 

Γ. Φαημφνμξ 

Α.Ξακαβμπμφθμο 
4 Αθμζθέξ, ηνέιεξ, θονάιαηα, έιπθαζηνα 

(μνζζιυξ, ζδζυηδηεξ, αμδεδηζηέξ μοζίεξ 

παναζηεοήξ, δζαθμνέξ) 

Γ. Φαημφνμξ 

Α.Ξακαβμπμφθμο 

5 πυεεηα, ημθπζηά ζθαζνίδζα (μνζζιυξ, 

ζδζυηδηεξ, αμδεδηζηέξ μοζίεξ παναζηεοήξ 

ημοξ) 

Γ. Φαημφνμξ 

Α.Ξακαβμπμφθμο 

6 Γζζηία, ηαράηζα, ηνμπίζημζ, ημηηία, λδνία, 

επζπαζηζηέξ ηυκεζξ (μνζζιυξ, ζδζυηδηεξ, 

αμδεδηζηέξ μοζίεξ παναζηεοήξ). 

Γ. Φαημφνμξ 

Α.Ξακαβμπμφθμο 

7 Ξανεκηενζηά (μνζζιυξ, ζδζυηδηεξ, παναζηεοή, 

απμζηείνςζδ) 

Γ. Φαημφνμξ 

Α.Ξακαβμπμφθμο 
8 Δηποθίζιαηα - ειανμπή, ελίηιαζδ, έβποζδ, 

αθέρδζδ - αάιιαηα 

Γ. Φαημφνμξ 

Α.Ξακαβμπμφθμο 

9 Αζεένζα έθαζα, ζφζηαζδ, ιέεμδμζ παναθααήξ - 

απυζηαλδ, ηνυπμζ εηπφθζζδξ, ιδπακζηήξ 

εηπίεζδξ, δζαηήνδζδ, πνμζδζμνζζιυξ 

πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ θοηζηχκ οθζηχκ ζε 

αζεένζμ έθαζμ 

Γ. Φαημφνμξ 

Α.Ξακαβμπμφθμο 

10 Ξαναθααή Αζεενίςκ εθαίςκ ζε ενβαζηδνζαηή 

ηθίιαηα 

Γ. Φαημφνμξ 

Α.Ξακαβμπμφθμο 
11 θζηά ζοζηεοαζίαξ (οπμδμπείξ, πχιαηα) Γ. Φαημφνμξ 

Α.Ξακαβμπμφθμο 

12 Δπζβναθέξ-εηζηέηεξ. Ηαηνζηά αένζα-ιεζςηήνεξ. 

Δπζδεζιζηυ οθζηυ. Βεθηζςηζηά μζιήξ, βεφζδξ, 

πνχιαημξ 

Γ. Φαημφνμξ 

Α.Ξακαβμπμφθμο 

13 Αζοιααζίεξ ζοκηαβχκ. Ανζειδηζηά 

πνμαθήιαηα επί ηςκ ζοκηαβχκ 

Γ. Φαημφνμξ 

Α.Ξακαβμπμφθμο 
 

Β) Δνβαζηήνζα.  Γζελάβμκηαζ ενβαζηήνζα οπμπνεςηζηά βζα ημοξ θμζηδηέξ.  

Ζ δζελαβςβή βίκεηαζ απυ ημοξ Φαημφνμ ηαζ Αεακαζίμο.  
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Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Ξαναζηεοή Φανιαημιμνθχκ, 

Δηηέθεζδ Ποκηαβχκ 

Ακαανάγμκηα ημηηία, Ξθήνςζδ 

ηαραηίςκ 

Γ. Φαημφνμξ 

Α.Ξακαβμπμφθμο 

2 Ξαναζηεοή Φανιαημιμνθχκ, 

Δηηέθεζδ Ποκηαβχκ 

Γζαθφιαηα, Ξθφιαηα 

Γ. Φαημφνμξ 

Α.Ξακαβμπμφθμο 

3 Ξαναζηεοή Φανιαημιμνθχκ, 

Δηηέθεζδ Ποκηαβχκ 

Θυκεζξ, Γζαιμζναζιυξ ηυκεςκ, 

Δπζπαζηζηέξ ηυκεζξ, Ιεζμηνζαήιαηα 

Γ. Φαημφνμξ 

Α.Ξακαβμπμφθμο 

4 Ξαναζηεοή Φανιαημιμνθχκ, 

Δηηέθεζδ Ποκηαβχκ 

Γαθαηηχιαηα, Αζςνήιαηα 

Γ. Φαημφνμξ 

Α.Ξακαβμπμφθμο 

5 Ξαναζηεοή Φανιαημιμνθχκ, 

Δηηέθεζδ Ποκηαβχκ 

Αθμζθέξ, Φονάιαηα 

Γ. Φαημφνμξ 

Α.Ξακαβμπμφθμο 

6 Ξαναζηεοή Φανιαημιμνθχκ, 

Δηηέθεζδ Ποκηαβχκ 

πυεεηα, Θμθπζηά ζθαζνίδζα 

Γ. Φαημφνμξ 

Α.Ξακαβμπμφθμο 

 

 

ΝΟΓΑΛΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ Η 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: 48 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 5μ  

 

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

Σ Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 6,5  

Θεωξία (ώξεο/εβδνκάδα): 3  

Φξνληηζηήξην (ώξεο/εβδνκάδα): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο/εβδνκάδα): 2 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Αεδκά Γενμκζηάηδ, Θαεδβήηνζα 

 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

Αεδκά Γενμκζηάηδ, Θαεδβήηνζα  

Γναθείμ, 4μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (geronik@pharm.auth.gr) 

mailto:geronik@pharm.auth.gr
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Δθέκδ Α. Οέηηα, Θαεδβήηνζα  

Γναθείμ 409, 4μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (rekka@pharm.auth.gr) 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: Έκαξ παναζηεοαζηήξ μ μπμίμξ ελοπδνεηεί υθμοξ 

ημοξ θμζηδηέξ ζε υθα ηα ενβαζηήνζα Φανιαηεοηζηήξ Σδιείαξ (πενίπμο 300 

θμζηδηέξ ακά ελάιδκμ). 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: Πηυπμξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα εζζάβεζ ημοξ θμζηδηέξ 

ζηδκ Σδιεία ηςκ αζηαιζκχκ ηαζ ζηδκ Δζδζηή Φανιαημπδιεία, κα δζδάλεζ ηα 

αίηζα ηςκ παεμθμβζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ ηζξ βεκζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ αζηαιζκχκ 

ηαζ θανιαημιμνίςκ. Δζδζηυηενα, πανμοζζάγεζ ιενζηά ζδιακηζηά 

παναηηδνζζηζηά ηςκ αζηαιζκχκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ θανιάηςκ, υπςξ δ 

εηθεηηζηυηδηα ηαζ ημκίγεηαζ μ νυθμξ ηςκ πμζηίθςκ πδιζηχκ δεζιχκ ηαζ 

μιάδςκ ζηδ δνάζδ θανιάηςκ. Πδιακηζηυξ ζηυπμξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ δ 

ιεηαθμνά βκχζδξ ακαθμνζηά ιε ημκ νυθμ ηςκ αζηαιζκχκ ηαζ βεκζηυηενα ηςκ 

θανιάηςκ ηαζ ηδκ ζδιαζία ημφξ ζημκ μνβακζζιυ , μζ ζοκέπεζεξ ηδξ έθθεζρδξ 

ημφξ ηαεχξ ηαζ ημο θαζκμιέκμο ημο ιεηααμθζζιμφ ηςκ λεκμαζμηζηχκ ηαζ ηςκ 

ζοκεπεζχκ ημο ζηδ δνάζδ ηαζ ημλζηυηδηα αοηχκ. Δλ ίζμο ζδιακηζημί ζηυπμζ 

είκαζ ηαζ εέιαηα πδιζηήξ/ιμνζαηήξ άπμρδξ πδιεζμεεναπεοηζηχκ ηαζ 

θανιαημδοκαιζηχκ θανιάηςκ, βεκζηχκ ακαζζεδηζηχκ ηαεχξ ηαζ 

αθθδθεπζδνάζεςκ θανιάημο-θανιάημο ηαζ θανιάημο-ηνμθήξ. 

 

Γεμηόηεηεο: Απυ ηδ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ αοημφ, μζ θμζηδηέξ εα 

βκςνίγμοκ: 

 Ρδ ααζζηή ηαηάηαλδ ηαζ ηα αίηζα ζδιακηζηχκ αζεεκεζχκ 

 Ρα παναηηδνζζηζηά αζηαιζκχκ, θανιαημδοκαιζηχκ ηαζ 

πδιεζμεεναπεοηζηχκ θανιάηςκ  

 Ρα παναηηδνζζηζηά εκυξ απμηεθεζιαηζημφ θανιάημο, υπςξ εηθεηηζηυηδηα, 

δναζηζηυηδηα, ημλζηυηδηα 

 Ρδκ ηφπδ ηςκ αζηαιζκχκ ηαζ θανιάηςκ ζημκ μνβακζζιυ, ζδζαζηένςξ ημ 

ιεηααμθζζιυ ημοξ 

 Ρα δζάθμνα είδδ πδιζηχκ δεζιχκ ηαζ μιάδςκ ηαζ ηδκ επίδναζή ημοξ ζηδκ 

ακάπηολδ ηδξ δνάζδξ 

 Ρδ πδιζηή/ιμνζαηή αάζδ ηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ αζηαιζκχκ ηαζ θανιάηςκ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη: Γζαθέλεζξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. Γζαηίεεκηαζ 

αζαθίμ ηαζ δζδαηηζηέξ ζδιεζχζεζξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ ζδιεζχζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο: Δζζαβςβή ζηδκ πδιεία ηςκ αζηαιζκχκ. 

Φανιαημπδιζηή ιεθέηδ ηςκ αζηαιζκχκ. Πφκεεζδ/παναθααή, ζδζυηδηεξ, δνάζδ, 

ζπέζδ δμιήξ-δνάζδξ, πνήζεζξ οδαημδζαθοηχκ αζηαιζκχκ (εεζαιίκδ, 

νζαμθθααίκδ, αζμηίκδ, πονζδμλίκδ, θμθζηυ μλφ, κζημηζκζηυ μλφ, κζημηζκαιίδζμ, 

πακημεεκζηυ μλφ, ηοακμημααθαιίκδ, αζημναζηυ μλφ), θζπμδζαθοηχκ αζηαιζκχκ 
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(νεηζκυθεξ, ηαθζζθενυθεξ, ημημθενυθεξ, αζηαιίκδ Θ) ηαζ βεκζηυηενα εκχζεςκ 

ιε αζηαιζκζηή δνάζδ. πεναζηαιίκςζδ ηαζ οπμαζηαιίκςζδ, ιεηααμθζζιυξ. 

Αθθδθεπζδνάζεζξ.  

Δζζαβςβή, απυ ηδ πδιζηή άπμρδ, ζηδ δνάζδ θανιάηςκ ηαζ ζηδ ζοιπενζθμνά 

ηςκ λεκμαζμηζηχκ. Ακάπηολδ θανιάηςκ, ζδιαζία αοηχκ ζηδκ οβεία. 

Νιμζυηδηεξ ηαζ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηνμθήξ ηαζ θανιάηςκ. 

Γεκζηά παναηηδνζζηζηά θανιαημιμνίςκ/λεκμαζμηζηχκ. Γεκζηά ακαζζεδηζηά. 

Σδιζημί δεζιμί, ζδζυηδηεξ θανιαημιμνίςκ ηαζ δνάζδ θανιάηςκ: 

Νιμζμπυθζηυξ, εηενμπμθζηυξ δεζιυξ, δεζιυξ οδνμβυκμο, δοκάιεζξ van der 

Waals, θζπυθζθεξ αθθδθεπζδνάζεζξ. 

Ανπέξ εηθεηηζηυηδηαξ ιε αάζδ δζαθμνέξ ζε ιμνθμθμβία, αζμπδιεία ηαζ 

ηαηακμιή. 

Νδμί απςθείαξ θανιάηςκ, ζημζπεία απμννυθδζδξ, ηαηακμιήξ ηαζ 

απέηηνζζδξ. 

Κεηααμθζζιυξ λεκμαζμηζηχκ, ζημπυξ, ηυπμξ, πδιζηή άπμρδ ηςκ δμιζηχκ 

αθθαβχκ. Νλεζδχζεζξ, ακαβςβέξ, οδνμθφζεζξ ηαζ άθθεξ αζμιεηαηνμπέξ ηδξ 

θάζδξ Η. Πογεφλεζξ ιε βθοημονμκζηυ μλφ, βθοηίκδ, εεζζηυ, βθμοηαεεζυκδ ηαζ 

άθθεξ αζμιεηαηνμπέξ ηδξ θάζδξ ΗΗ. Γμιή ηαζ θεζημονβία ημο ηοημπνχιαημξ 

Ο450, επαβςβή, ακαζημθή. Βζμαπμημλίκςζδ, αζμημλίκςζδ. Κεηααμθζζιυξ 

λεκμαζμηζηχκ ηαζ ζηενεμπδιεία αοηχκ. 

Κμνζαηή άπμρδ αθθδθεπζδνάζεςκ θανιάημο-θανιάημο ηαζ θανιάημο-

ηνμθήξ. Ποκέπεζεξ ηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ, εθανιμβέξ ζηδ εεναπεοηζηή, 

ζημζπεία ζπεδζαζιμφ ηαζ ακάπηολδξ θανιάηςκ. 

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

1. R.S.Ζarris and K.V.Thimann, Eds. Vitamins and Hormones Vol.1-46, New  

    York, Academic Press, 1943-1991. 

2. R.J.Kutsky, Handbook of Vitamins and Hormones. 2nd ed. New York, Van 

    Nostrand Reinhold, 1981. 

3. R.B. Silverman ―The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action‖, 

    2nd ed., 2004, Academic Press. 

4. J.P. Uetrecht, W. Trager  ―Drug Metabolism: Chemical and Enzymatic    

    Aspects: Textbook Edition‖, 2007, Informa Healthcare. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο: Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ, ζογήηδζδ ιε 

ημοξ θμζηδηέξ ζε ηάεε δζάθελδ, δζεοηνίκζζδ απμνζχκ, επίθοζδ πνμαθδιάηςκ 

ηαζ εηηέθεζδ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο: Γναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο 

ελαιήκμο. Ζ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ααζίγεηαζ ζε ενςηήζεζξ ζηζξ μπμίεξ μζ 

θμζηδηέξ ηαθμφκηαζ κα απακηήζμοκ ιε αάζδ ηυζμ ηζξ βκχζεζξ πμο απέηηδζακ 

απυ ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιεθέηδ υζμ ηαζ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ ζηακυηδηα 

ζοκδοαζιμφ βκχζεςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ 

Ν πνυκμξ ελέηαζδξ είκαζ 3 χνεξ.  

Νζ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο βίκμκηαζ ζηζξ διενμιδκίεξ, χνεξ ηαζ 

πχνμοξ πμο ακαημζκχκεζ ημ Ριήια. 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=William%20Trager
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Θαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ, μζ θμζηδηέξ παναδίδμοκ 

έηεεζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημοξ ηαζ αλζμθμβμφκηαζ. Κεηά ημ ηέθμξ ηςκ 

ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ, μζ θμζηδηέξ ελεηάγμκηαζ βναπηχξ επ‘ αοηχκ. 

Δπζηοπήξ πεναίςζδ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ επζηνέπεζ ηδ ζοιιεημπή 

ηςκ θμζηδηχκ ζηζξ ηεθζηέξ ελεηάζεζξ. 

Θαηά ηδκ ελέηαζδ ημο ιαεήιαημξ δίκμκηαζ δφμ ζεζνέξ εειάηςκ, ιζα βζα ηάεε 

δζδάζημοζα ημο ιαεήιαημξ. Ζ αανφηδηα ηδξ ααειμθμβίαξ /ακά δζδάζημοζα 

είκαζ δζαθμνεηζηή ηάεε ελεηαζηζηή.Ν ηεθζηυξ ααειυξ ημο ιαεήιαημξ, 

οπμθμβίγεηαζ ςξ ημ άενμζζια ημο ααειμφ ηδξ ελέηαζδξ ηδξ εεςνίαξ ημο 

ιαεήιαημξ (ζοκηεθεζηήξ αανφηδηαξ 80%) ηαζ ημο ααειμφ ημο ενβαζηδνίμο 

(ζοκηεθεζηήξ αανφηδηαξ 20% ). 

Ξανάδεζβια: έζης ζε ιζα ελεηαζηζηή μ δζδάζημκηαξ Α έπεζ αανφηδηα 60% ζημ 

ηεθζηυ ααειυ ηαζ μ δζδάζημκηαξ Β 40%. Ρυηε μ ηεθζηυξ ααειυξ ημο 

ιαεήιαημξ οπμθμβίγεηαζ απυ ημκ ηφπμ: 

Ρ.Β.= 0,8.(α+α) +0,2.β,  

πμο, α μ ααειυξ ημο δζδάζημκηα Α (ηθίιαηα 0-6), α μ ααειυξ ημο 

δζδάζημκηα Β (ηθίιαηα 0-4) ηαζ β μ ααειυξ ημο ενβαζηδνίμο (ιέζμξ υνμξ 

ααειυξ ηεηναδίμο ηαζ ααειυξ ενβαζηδνζαηήξ ελέηαζδξ). 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο  

1) Α.Γενμκζηάηδ. Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ ζημ ημιιάηζ ηςκ αζηαιζκχκ 

βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ (πανμοζίαζδ ιε ιμνθή Powerpoint, δζαθακεζχκ ή 

πνήζδ ημο πίκαηα ηθπ). 

 

Γηδαζθαιία: Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ιε 

ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

A) Γηαιέμεηο. Νζ δζαθέλεζξ (39 ζοκμθζηά, ηνεζξ χνεξ ηδκ εαδμιάδα) 

θαιαάκμοκ πχνα ζηζξ αίεμοζεξ Η3 ηαζ Γ12 (αίεμοζεξ ιζηνήξ πςνδηζηυηδηαξ 

εονζζηυιεκεξ ζημ ζζυβεζμ ημο ηηζνίμο Βζμθμβίαξ-Φανιαηεοηζηήξ (Η3) ηαζ ζε 

δζαθμνεηζηυ ηηίνζμ (Γ12))  



   

 

160 

Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ 

(νληεο) 

1-3 Δζζαβςβή. Ακηζμλεζδςηζηή δνάζδ ηςκ 

αζηαιζκχκ. Θαηάηαλδ ηςκ αζηαιζκςκ. Βζηαιίκεξ 

ηδξ αθεζθαηζηήξ ζεζνάξ (αζημναζηυ μλφ). 

Ξανάβςβα α-αιζκμλεέςκ (πακημεεκζηυ μλο, 

πακβαιζηυ μλφ, άθαξ αζαεζηίμο). 

Αιζκαθημυθεξ (πμθίκδ οδνμπθςνζηή).  

Α.Γενμκζηάηδ 

4-6 Αηυνεζηα θζπανά μλέα (θζκεηυθδ, αναπζδέκζμ) 

Βζηαιίκεξ ηδξ αθεζηοηθζηήξ ζεζνάξ (Ηκμζζηυθδ, 

νεηζκυθεξ, αζηαιίκδ Α, ηαθζζθενυθεξ , αζηαιίκδ 

D) 

Α.Γενμκζηάηδ 

7-10 Βζηαιίκεξ ηδξ ανςιαηζηήξ ζεζνάξ (πανάβςβα 

καθεμηζκμκχκ:αζηαιίκεξ ηδξ μιάδαξ Θ, 

ακηζαζηαιίκεξ, δζημοιανυθδ ηαζ ηα παναβςβά 

ηδξ).Βζηαιζκεξ ηδξ εηενμηοηθζηήξ ζεζνάξ 

(ημημθενυθεξ) 

Α.Γενμκζηάηδ 

11-15 Βζηαιίκεξ ηδξ εηενμηοηθζηήξ ζεζναξ (μλζηή 

ημημθενυθδ, ακηζαζηαιίκεξ, ακηαβςκζζηέξ, 

θζπμσηυ μλφ) Βζμθθααμκμεζδή (αζηαιίκεξ ηδξ 

μιάδαξ Ο, νμοηίκδ). Ξονζδζκμηαναμκζηέξ 

αζηαιίκεξ (κζημηζκζηυ μλφ, κζημηζκαιζδζμ). 

Βζηαιίκεξ ηδξ μιάδαξ Β6 (πονζδμλίκδ). 

Α.Γενμκζηάηδ 

16-17 δνμπθςνζηή πονζδμλίκδ. Βζηαιίκεξ ηδξ 

μιάδαξ Β1 

Α.Γενμκζηάηδ 

18-19 Ξηενζκζηέξ αζηαιίκεξ (Φμθζηυ μλφ). Βζμηίκδ. 

Ηζμαθθμλαγζκζηέξ αζηαιίκεξ (νζαμθθααυκεξ) 

Α.Γενμκζηάηδ 

20 Θμααθαιίκεξ (αζηαιίκδ Β12, 

οδνμλοημααθαιίκδ, ημααιίδζμ). Ννμηζηυ μλφ 

ηαζ αζηαιίκδ U 

Α.Γενμκζηάηδ 
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21 Xδιζηή άπμρδ ηδξ δνάζδξ θανιάηςκ ηαζ ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ ηςκ λεκμαζμηζηχκ. Νιμζυηδηεξ 

ηαζ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηνμθήξ ηαζ θανιάηςκ 

Δ. Οέηηα 

22-25 Γεκζηά παναηηδνζζηζηά θανιαημιμνίςκ/ 

λεκμαζμηζηχκ.  

Σδιζημί δεζιμί, ζδζυηδηεξ θανιαημιμνίςκ ηαζ 

δνάζδ θανιάηςκ: Νιμζμπυθζηυξ, 

εηενμπμθζηυξ δεζιυξ, δεζιυξ οδνμβυκμο, 

δοκάιεζξ van der Waals, θζπυθζθεξ 

αθθδθεπζδνάζεζξ. 

Δ. Οέηηα 

26-29 Ανπέξ εηθεηηζηυηδηαξ ιε αάζδ δζαθμνέξ ζε 

ηοημθμβία, αζμπδιεία ηαζ ηαηακμιή. 

Ξαναδείβιαηα θανιάηςκ, ελήβδζδ 

ιδπακζζιμφ δνάζδξ. Γεκζηά ακαζζεδηζηά 

Δ. Οέηηα 

30-32 Κεηααμθζζιυξ λεκμαζμηζηχκ: Νλεζδχζεζξ, 

ακαβςβέξ, οδνμθφζεζξ ηαζ άθθεξ 

αζμιεηαηνμπέξ ηδξ θάζδξ Η.  

Δ. Οέηηα 

33-35 Κεηααμθζζιυξ λεκμαζμηζηχκ: Πογεφλεζξ ιε 

βθοημονμκζηυ μλφ, βθοηίκδ, εεζζηυ, 

βθμοηαεεζυκδ ηαζ άθθεξ αζμιεηαηνμπέξ ηδξ 

θάζδξ ΗΗ. Θοηυπνςια Ο450, δμιή, επαβςβή, 

ακαζημθή. 

Δ. Οέηηα 

36-37 Βζμαπμημλίκςζδ, αζμημλίκςζδ. Κεηααμθζζιυξ 

λεκμαζμηζηχκ ηαζ ζηενεμπδιεία αοηχκ. 

Δ. Οέηηα 

38-39 Κμνζαηή άπμρδ αθθδθεπζδνάζεςκ θανιάημο-

θανιάημο ηαζ θανιάημο-ηνμθήξ, εθανιμβέξ. 

Αζηήζεζξ επακάθδρδξ  

Δ. Οέηηα 

 

Β) Δνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 

Νζ θμζηδηέξ οπμπνεμφκηαζ κα εηηεθέζμοκ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 

(δίςνεξ/εαδμιάδα). 

ΞΟΝΠΝΣΖ! Νζ θμζηδηέξ πνμηεζιέκμο κα αζηδεμφκ ζημ ενβαζηήνζμ, εα πνέπεζ 

κα ηαηαεέζμοκ αίηδζδ ζοιιεημπήξ ζημ Δνβαζηήνζμ Φανιαηεοηζηήξ Σδιείαξ. 

Ξνίκ ηδκ έκανλδ ημο ελαιήκμο ακανηάηαζ ακαημίκςζδ πνυζηθδζδξ βζα 

δήθςζδ ζοιιεημπήξ, ζημκ πίκαηα ακαημζκχκζεςκ ημο Δνβαζηδνίμο 

Φανιαηεοηζηήξ Σδιείαξ. 
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Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθνπζα 

1-3 Πφκεεζδ αηεηοθμζαθζηοθζημφ μλέμξ Α. Γενμκζηάηδ 

4-5 Ακίπκεοζδ S,N, ηαζ Cl ζε μνβακζηέξ 

εκχζεζξ 

Α. Γενμκζηάηδ 

6-7 Ξνμζδζμνζζιυξ αηεηοθμζαθζηοθζημφ μλέμξ Α. Γενμκζηάηδ 

8-9 Ξνμζδζμνζζιυξ αζημναζημφ μλέμξ Α. Γενμκζηάηδ 

10-11 Ξνμζδζμνζζιυξ οδνμπθςνζηήξ εθεδνίκδξ 

ιε άκοδνδ μβημιέηνδζδ 

Α. Γενμκζηάηδ 

12-13 Έθεβπμξ ηαοηυηδηαξ ηαζ ηαεανυηδηαξ ιε 

πνςιαημβναθία θεπηήξ ζημζαάδαξ 

Α. Γενμκζηάηδ 

  

 

ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑ Η 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: 49 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 5μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

Σ Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 6.5 

Θεωξία (ώξεο): 3 

Φξνληηζηήξην (ώξεο): 1 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Θευδςνμξ Πηθααζάδδξ, Θαεδβδηήξ 

 

Γηδάζθνληεο  

Θευδςνμξ Πηθααζάδδξ, Θαεδβδηήξ 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: Λα ηαηακμήζμοκ μζ θμζηδηέξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ 

Φανιαημθμβίαξ, ηζξ θανιαημδοκαιζηέξ ηαζ θανιαημηζκδηζηέξ παναιέηνμοξ, 

ηζξ δζαθμνεηζηέξ θανιαημθμβζηέξ μιάδεξ, ημοξ ιδπακζζιμφξ δνάζδξ ηςκ 

θανιάηςκ, ημοξ πανάβμκηεξ πμο ζοκεζζθένμοκ ζημ θανιαημθμβζηυ 

απμηέθεζια, ηδκ ειθάκζζδ ηςκ ακεπζεφιδηςκ εκενβεζχκ, ηζξ 

αθθδθεπζδνάζεζξ ηςκ θανιάηςκ, ηδκ επζθμβή ηςκ θανιάηςκ ζηδκ ηθζκζηή 

πνάλδ. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο: Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ (δζδαζηαθία), 

ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ ηαζ θνμκηζζηδνζαηχκ ιαεδιάηςκ. 
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Γηδαθηηθέο κέζνδνη: Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ, πναηηζηέξ αζηήζεζξ-ενβαζηήνζα, 

θνμκηζζηδνζαηά ιαεήιαηα  

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  Δζζαβςβή ζηδ Φανιαημθμβία. Ακηζδνάζεζξ 

θανιάηςκ ηαζ οπμδμπέςκ. Κδπακζζιμί ακηίζηαζδξ ζηα θάνιαηα. 

Φανιαημβεκεηζηή ηαζ ζδζμζοβηναζία ζηα θάνιαηα. Φανιαημηζκδηζηή. 

Απμννυθδζδ, ηαηακμιή, απέηηνζζδ ηαζ ιεηααμθζζιυξ θανιάηςκ. 

Αθθδθεπζδνάζεζξ θανιάηςκ. Δίδδ κεονζηχκ ηοηηάνςκ. Ποκάρεζξ. 

Ραλζκυιδζδ κεονςκζηχκ οπμδμπέςκ. Ππέζδ δμιήξ-δνάζδξ 

κεονμδζααζααζηχκ. Κδπακζζιμί δνάζδξ. Ποιπαεδηζηυ παναζοιπαεδηζηυ 

ζφζηδια. Ξαναζοιπαεδηζημιζιδηζηά Φάνιαηα πμο δνμοκ ζε ιμοζηανζκζημφξ 

οπμδμπείξ. Φάνιαηα πμο δνμοκ επί κζημηζκζηχκ οπμδμπέςκ. Φάνιαηα πμο 

δνμοκ ακαζηέθθμκηαξ ηδκ αηεηοθμπμθζζηενάζδ. Ξαναζοιπαεδηζημθοηζηά. 

Γαββθζμπθδβζηά ηαζ θάνιαηα πμο δνμοκ ζηζξ κεονμιοσηέξ ζοκάρεζξ. 

Ποιπαεμιζιδηζηά πμο δνμοκ ζημοξ α ηαζ α οπμδμπείξ. Ποιπαεμθοηζηά: ηςκ α 

ηαζ α ακηαβςκζζηέξ. Θανδζμημκςηζημί  βθοημγίηεξ-Ηκμηνυπα. Γζμονδηζηά. 

Ακηζτπενηαζζηά. Αββεζμδζαζηαθηζηά. Ακηζζηδεαβπζηά. Ακηζαννοειζηά. 

Ηζηαιίκδ ηαζ ακηζζζηαιζκζηά. Δνβμημαθηαθμεζδή. Βνμβπμδζαζηαθηζηά ηαζ άθθα 

θάνιαηα βζα ηδ εεναπεία ημο άζειαημξ. Ρμπζηά ακαζζεδηζηά. Φάνιαηα ημο 

βαζηνεκηενζημφ, δπαημπμθζημφ ζοζηήιαημξ Φάνιαηα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ 

ηδξ ανηδνζμζηθήνοκζδξ ηαζ ηδξ οπενθζπμπνςηεσκαζιίαξ. Ννιυκεξ ημο 

οπμεαθάιμο ηαζ ηδξ οπυθοζδξ. Ννιυκεξ ημο εονεμεζδμφξ ηαζ 

ακηζεονεμεζδζηά θάνιαηα. Ννιυκεξ ηςκ επζκεθνζδίςκ ηαζ θάνιαηα πμο 

επδνεάγμοκ ηδ δνάζδ ημοξ. Νζζηνμβυκα. Ακδνμβυκα. Γζααήηδξ, Ηκζμοθίκδ 

ακηζδζααδηζηά θάνιαηα. Βζηαιίκεξ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Γναπηέξ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Νζ δζαθέλεζξ ηαζ ηα θνμκηζζηήνζα ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ 

[πανμοζίαζδ ιε ιμνθή Powerpoint, δζαδναζηζηέξ θνμκηζζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 

ιε πνήζδ Ζ/,  εζδζηά CD-ROMs (PCAL), αίκηεμ ηθπ]. 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ, ακαημζκχζεζξ, ααειμθμβίεξ ηθπ. ακανηχκηαζ ζε 

εζδζηυ πχνμ (Γζδαζηαθία) ζηδκ ζζημζεθίδα ημο Θ. Πηθααζάδδ, εκχ μζ δζαθέλεζξ 

ημο η. Βζγζνζακάηδ ακανηχκηαζ ζημ e-Class (Α.Ξ.Θ.) ημο ιαεήιαημξ.  

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε 18 δζαθέλεζξ ηαζ 4 ενβαζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ ηαζ 4 Φνμκηζζηήνζα. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (18) θαιαάκμοκ πχνα 2 θμνέξ ηδκ εαδμιάδα ζηδκ 

αίεμοζα Γ12 εκχ ηα θνμκηζζηήνζα ζηδκ αίεμοζα Α31 ημο ηηζνίμο 

Φοζζημιαεδιαηζηήξ. 

http://users.auth.gr/~pchristo/teaching/teach.html
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ 

(νληεο) 

1 Έκανλδ δζαθέλεςκ ημο ιαεήιαημξ Θ. Πηθααζάδδξ 

2 Φανιαημηζκδηζηή ΗΗ.   

Κεηααμθζζιυξ ηαζ αθθδθεπζδνάζεζξ θανιάηςκ  

Θ. Πηθααζάδδξ 

3 Ακηζδνάζεζξ Φανιάηςκ & πμδμπέςκ  Θ. Πηθααζάδδξ 

4 Κδπακζζιμί ακηίζηαζδξ ζηα θάνιαηα- 

Φανιαημβεκεηζηή ηαζ ζδζμζοβηναζία 

Θ. Πηθααζάδδξ 

5 Φανιαημηζκδηζηή Η. Απμννυθδζδ-Θαηακμιή 

ηαζ απέηηνζζδ θανιάηςκ 

Θ. Πηθααζάδδξ 

6 Αοηυκμιμ Λεονζηυ Πφζηδια -Ποιπαεδηζηυ 

Λεονζηυ Πφζηδια-Ξαναζοιπαεδηζηυ Λεονζηυ 

Πφζηδια 

Θ. Πηθααζάδδξ 

7 Ξαναζοιπαεδηζημιζιδηζηά Φάνιαηα-

Ξαναζοιπαεδηζημθοηζηά Φάνιαηα 

Θ. Πηθααζάδδξ 

8 Φάνιαηα πμο δζεβείνμοκ ημοξ κζημηζκζημφξ 

οπμδμπείξ - Γαββθζμπθδβζηά Φάνιαηα - 

Φάνιαηα πμο δνμοκ ζηδκ κεονμιοζηή ζφκαρδ 

Θ. Πηθααζάδδξ 

9 Ποιπαεδηζηυ Λεονζηυ Πφζηδια Θ. Πηθααζάδδξ 

10 Ποιπαεδηζημιζιδηζηά Φάνιαηα-

Ποιπαεδηζημθοηζηά Φάνιαηα     

Θ. Πηθααζάδδξ 

11 Ννιυκεξ ημο οπμεαθάιμο ηαζ ηδξ οπυθοζδξ- 

Ννιυκεξ ημο εονεμεζδμφξ ηαζ θάνιαηα βζα 

οπυ ηαζ οπενεονεμεζδζζιυ. Ννιυκεξ ηςκ 

επζκεθνζδίςκ ηαζ θάνιαηα πμο επδνεάγμοκ ηδ 

δνάζδ ημοξ.  

Θ. Πηθααζάδδξ 

12 Νζζηνμβυκα-Ακδνμβυκα- Ηκζμοθίκδ-Βζηαιίκεξ. Θ. Πηθααζάδδξ 
13 Ξαεμθοζζμθμβία ηδξ ηανδζαηήξ ζοιθμνδηζηήξ 

ακεπάνηεζαξ- 

Ηκμηνυπα θάνιαηα 

Θ. Πηθααζάδδξ 

14 Ξαεμθοζζμθμβία ηδξ οπένηαζδξ - 

Ακηζοπενηαζζηά θάνιαηα 

Θ. Πηθααζάδδξ 

15 Ακηζτπενηαζζηά θάνιαηα ζηδκ ηθζκζηή πνάλδ Θ. Πηθααζάδδξ 
16 Φοζζμθμβία ηδξ δζμφνδζδξ/παεμθοζζμθμβία- 

Γζμονδηζηά θάνιαηα  

Θ. Πηθααζάδδξ 

17 Γζμονδηζηά θάνιαηα ζηδκ ηθζκζηή πνάλδ Θ. Πηθααζάδδξ 
18 Αββεζμδζαζηαθηζηά θάνιαηα- 

Φάνιαηα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ζηδεάβπδξ 

Θ. Πηθααζάδδξ 

 

 

Β) Δνβαζηήνζα 
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Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ(νληεο) 

1 Απμιυκςζδ ηαζ δθεηηνμθμνδηζηή 

ακάθοζδ ημο DNA απυ 

ηοηηανμηαθθζένβεζεξ: Κεθέηδ ηδξ 

δνάζδξ θανιάηςκ 

Θ. Πηθααζάδδξ 

2 Φάνιαηα ημο Αοηυκμιμο Λεονζημφ 

Ποζηήιαημξ: Ξεζναιαηζζιυξ ιε 

ακανηδιέκμ ηιήια θεπημφ εκηένμο 

Θ. Πηθααζάδδξ 

3 Ζθεηηνμθμνδηζηή ακάθοζδ πνςηεσκζηχκ 

οπμδμπέςκ θανιάηςκ 

Θ. Πηθααζάδδξ 

4 Άζηδζδ πνμζμιμίςζδξ: ιεηνήζεζξ 

γςηζηχκ παναιέηνςκ ιε ημ πνυβναιια 

anaesthetized cat 

Θ. Πηθααζάδδξ 

 

Γ) Φνμκηζζηήνζα 

 

Φξνληηζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Βαζζηέξ έκκμζεξ Φανιαημηζκδηζηήξ Θ. Πηθααζάδδξ 

2 Φανιαημθμβία, 

Φανιαημβμκζδζςιαηζηή ηαζ 

ζπεδζαζιυξ κέςκ θανιάηςκ 

Θ. Πηθααζάδδξ 

3 Φάνιαηα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ 

ανηδνζμζηθήνοκζδξ ηαζ ηδξ 

οπενθζπμπνςηεσκαζιίαξ 

Θ. Πηθααζάδδξ 

4 Πδιαζία ηςκ ακηζδνάζεςκ-

οπμδμπέςκ ζηδ εεναπεοηζηή 

Θ. Πηθααζάδδξ 

 

 

ΦΠΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: 50 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 5μ 

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

Σ Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 4 

Θεωξία (ώξεο): 2 

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Θ. Θαπνζιάκδξ, Ακαπθδνςηήξ Θαεδβδηήξ 
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Γηδάζθωλ (νληεο):  

1) Θ. Θαπνζιάκδξ, Ακαπθδνςηήξ Θαεδβδηήξ 

2) Γ. Φαημφνμξ, Δπίη. Θαεδβδηήξ 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: Α. Αεακαζίμο 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: Ζ ηαηακυδζδ ηςκ θοζζηχκ ανπχκ ηδξ Φανιαηεοηζηήξ 

ηαζ δ ζφκδεζδ ηςκ θοζζηχκ ζδζμηήηςκ ηςκ οθζηχκ ιε αοηέξ ηςκ 

θανιαηεοηζηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ. 

 

Γεμηόηεηεο: Δλμζηείςζδ ιε ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ θοζζηήξ ηαζ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ηαζ εθανιυγμκηαζ ζηδ Φανιαηεοηζηή 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη: Γζαθέλεζξ ιε ηδ πνήζδ μπηζημαημοζηζηχκ ιέζςκ ηαζ 

ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο: Δζζαβςβζηέξ έκκμζεξ Φοζζηήξ ηαζ 

Καεδιαηζηχκ ζηδ Φανιαηεοηζηή. Γζάθοζδ θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ. Ανπέξ ηδξ 

Οεμθμβίαξ ηαζ νεμθμβζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ νεοζηχκ θανιαηεοηζηχκ 

ζηεοαζιάηςκ. Δπζθακεζαηά ηαζ ιεζεπζθακεζαηά θαζκυιεκα. Κέβεεμξ 

ζςιαηζδίςκ ηαζ ηαηακμιή ιεβέεμοξ εκυξ πθήεμοξ ζςιαηζδίςκ. 

Φανιαηεοηζηέξ δζαζπμνέξ (αζςνήιαηα, βαθαηηχιαηα, ιζηνμβαθαηηχιαηα, 

ιζηηφθζα). Γζαθοιαημπμίδζδ δοζδζάθοηςκ θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ. Κεθέηδ 

ηδξ δζάποζδξ ηαζ δζάθοζδξ θανιάηςκ. Πημ ιάεδια πενζθαιαάκμκηαζ 

ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. Ζ επελενβαζία ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ αζηήζεςκ 

αοηχκ υπςξ ηαζ δ πανμοζίαζή ημοξ βίκεηαζ ιε ηδ πνήζδ Ζ/. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο: Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ 

θνμκηζζηδνζαηχκ αζηήζεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο: Γναπηέξ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο 

ελαιήκμο – οπμαμθή ενβαζίαξ ιε ηδκ πενάηςζδ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ 

αζηήζεςκ 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: Γζαθέλεζξ ιε 

δθεηηνμκζηή ιμνθή ζημ πνυβναιια Powerpoint, δζαεέζζιεξ ζημ δζαδίηηομ βζα 

ημοξ εββεβναιιέκμοξ θμζηδηέξ ιέζς ημο ζοζηήιαημξ δθεηηνμκζηήξ 

δζδαζηαθίαξ Blackboard. 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (δζάνηεζαξ δφμ ςνχκ) θαιαάκμοκ πχνα ιία θμνά 

ηδκ εαδμιάδα ζηδκ Αίεμοζα Γ12. 
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ 

1 Δζζαβςβή – θοζζηέξ ανπέξ ηδξ θανιαηεοηζηήξ Θ. Θαπνζιάκδξ 

Γ. Φαημφνμξ 
2 Αένζα, αηιμί, οπενηνίζζια οβνά Θ. Θαπνζιάκδξ 

Γ. Φαημφνμξ 

3 Θνοζηαθθζηή ηαηάζηαζδ Θ. Θαπνζιάκδξ 

Γ. Φαημφνμξ 

4 Άιμνθδ ηαηάζηαζδ, ζηενεέξ δζαζπμνέξ Θ. Θαπνζιάκδξ 

Γ. Φαημφνμξ 

5 Γζάθοζδ ηςκ θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ Θ. Θαπνζιάκδξ 

Γ. Φαημφνμξ 

6 Γζαθοηυηδηα ζζπονχκ δθεηηνμθοηχκ Θ. Θαπνζιάκδξ 

Γ. Φαημφνμξ 

7 Γζαθοηυηδηα αζεεκχκ δθεηηνμθοηχκ Θ. Θαπνζιάκδξ 

Γ. Φαημφνμξ 

8 Οεμθμβία Θ. Θαπνζιάκδξ 

Γ. Φαημφνμξ 

9 Ποζηήιαηα δζαζπμνάξ – εκαζςνήιαηα Θ. Θαπνζιάκδξ 

Γ. Φαημφνμξ 

10 Ποζηήιαηα δζαζπμνάξ–βαθαηηχιαηα, 

ιζηνμβαθαηηχιαηα 

Θ. Θαπνζιάκδξ 

Γ. Φαημφνμξ 

11 Ποζηήιαηα δζαζπμνάξ – ιζηηφθζα Θ. Θαπνζιάκδξ 

Γ. Φαημφνμξ 

12 Γζάποζδ – μ κυιμξ ημο Fick Θ. Θαπνζιάκδξ 

Γ. Φαημφνμξ 

13 Πημζπεία επζζηήιδξ πμθοιενχκ Θ. Θαπνζιάκδξ 

Γ. Φαημφνμξ 

 

Β) Δνβαζηήνζα 

 

Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ 

(νληεο) 

1 Ξνμζδζμνζζιυξ ιεηααμθήξ ημο ζλχδμοξ 

ιε ηδ εενιμηναζία 

Γ. Φαημφνμξ 

2 Πηαεενυηδηα βαθαηηςιάηςκ Α. Αεακαζίμο 

3 Ξνμζδζμνζζιυξ pKa αζεεκχκ 

δθεηηνμθοηχκ 

Θ. Θαπνζιάκδξ 

4 Ξνμζδζμνζζιυξ δζαπεναηυηδηαξ 

ιειανάκδξ 

Γ. Φαημφνμξ 

 

 

6o EΜΑΚΖΛΝ 
 

ΦΑΟΘΑΘΝΓΛΥΠΗΑ ΗΗ 
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Θωδηθόο καζήκαηνο: ΛΞ-34 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 6μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

Σ Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 5.5  

Θεωξία (ώξεο): 3  

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Δοβέκζμξ-Θςκζηακηίκμξ Θμηηάθμο, Θαεδβδηήξ 

 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

1) Δοβέκζμξ-Θςκζηακηίκμξ Θμηηάθμο, Θαεδβδηήξ (Ποκημκζζηήξ) 

Γναθείμ 316Β, 3μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (kokkalou@pharm.auth.gr)  

 

2) Γζαιάκης Ιάγανδ, Δπίη. Θαεδβήηνζα 

Γναθείμ 317α, 3μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (dlazari@pharm.auth.gr)  

 

3) Ακαζηαζία Θανζχηδ, Ιέηημναξ  

Γναθείμ 317α, 3μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (karioti@pharm.auth.gr)  

 

4) Σνοζή Γαανζέθδ, ΔΓΗΞ  

Γναθείμ 316Α, 3μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (gabrieli@pharm.auth.gr)  

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: Ζ ηαηακυδζδ, απυ ηδ ιενζά ηςκ θμζηδηχκ, ηςκ μοζζχκ 

πμο ακήημοκ ζηζξ μιάδεξ ηςκ ηενπεκμεζδχκ, ηςκ ζηενμεζδχκ ηαζ ηςκ 

παναβχβςκ ημοξ. Γζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ αοηχκ πανμοζζάγμκηαζ μζ 

θοζζηέξ, πδιζηέξ ηαζ αζμθμβζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ παναπάκς μοζζχκ, δ πδιζηή 

ημοξ ηαηάηαλδ, δ αζμζφκεεζή ημοξ ηαζ μζ δνυβεξ ζηζξ μπμίεξ πενζέπμκηαζ. 

Δπίζδξ, εα ζογδηδεμφκ μζ πνήζεζξ ηςκ δνμβχκ ηςκ μπμίςκ ηα ηφνζα 

δναζηζηά ζοζηαηζηά ακήημοκ ζηζξ παναπάκς ηαηδβμνίεξ θοζζηχκ πνμσυκηςκ. 

Δπζπθέμκ, ζηα πθαίζζα ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ μζ θμζηδηέξ εα 

mailto:kokkalou@pharm.auth.gr
mailto:dlazari@pharm.auth.gr
mailto:dlazari@pharm.auth.gr
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βκςνίζμοκ ηαζ εα ακαθφζμοκ δνυβεξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ Δονςπασηή 

Φανιαημπμζία 5, πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ εκδεζηκουιεκεξ ιεευδμοξ ακάθοζδξ 

(ιζηνμζημπζηυξ ηαζ θοημπδιζηυξ έθεβπμξ). 

 

Γεμηόηεηεο: Δλμζηείςζδ ηαζ ααεφηενδ βκχζδ ηςκ θοημπδιζηχκ μιάδςκ ηςκ 

ηενπεκμεζδχκ, ηςκ ζηενμεζδχκ ηαζ ηςκ παναβχβςκ ημοξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ 

δνμβχκ πμο ηζξ ειπενζέπμοκ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ & ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

ΡΔΟΞΔΛΝΔΗΓΖ, ΠΡΔΟΝΔΗΓΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΥΓΑ  

Δζζαβςβή, Βζμβεκεηζηέξ βεκζηυηδηεξ. Ξνμέθεοζδ ηςκ C5 ιμκάδςκ – Νδυξ 

ιεααθμκζημφ μλέμξ ηαζ μδυξ ζπδιαηζζιμφ Η.Ο.Ο. (GAP)/ Ξονμοαζημφ). 

Γζιενζζιυξ Θεθαθήξ-Απυθδλδξ ηςκ ιμκάδςκ C5. Γζιενζζιυξ Απυθδλδ-

Απυθδλδ ζημοξ C15 ηαζ C20. 

Κμκμηενπέκζα: Δζζαβςβή, πδιζηέξ δμιέξ ιμκμηενπεκίςκ. Βζμζοκεεηζηή 

πνμέθεοζδ. Θακμκζηέξ ιμκμηενπεκζηέξ ηαζ ιδ ηακμκζηέξ ιμκμηενπεκζηέξ 

δμιέξ. 

Πεζηζηενπέκζα: Γεκζηέξ πδιζηέξ δμιέξ ζεζηζηενπεκίςκ 

Αζεένζα έθαζα: Ννζζιμί, Θαηακμιή ημοξ ζηα θοηά ηαζ θεζημονβζηυηδηά ημοξ. 

Φοζζηέξ ζδζυηδηεξ. Σδιζηή ζφζηαζδ. Ρενπεκμεζδή ηαζ θαζκοθμπνμπακμ-εζδείξ 

εκχζεζξ πμο απακημφκ ζηα αζεένζα έθαζα (εηηυξ ιμκμ- ηαζ ζεζηζ- ηενπεκίςκ). 

Ξανάβμκηεξ επδνεάγμκηεξ ηδκ πμζηζθυηδηα ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ 

(πδιεζυηοπμζ, επίδναζδ ημο ηφηθμο αθάζηδζδξ, πενζααθθμκηζημί πανάβμκηεξ, 

επίδναζδ ημο ηνυπμο παναθααήξ). Κέεμδμζ ηαζ ηεπκζηέξ παναθααήξ ηςκ 

αζεενίςκ εθαίςκ. Έθεβπμζ δνμβχκ ιε αζεένζα έθαζα. Έθεβπμζ αζεενίςκ εθαίςκ. 

Φανιαημθμβζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ. Ρμλζηυηδηα ηςκ αζεενίςκ 

εθαίςκ. Σνήζεζξ δνμβχκ ιε αζεένζα έθαζα. Απμεήηεοζδ ηαζ ζοκηήνδζδ 

αζεενίςκ εθαίςκ ηαζ δνμβχκ ημοξ. Αθθμζχζεζξ. 

Θονζυηενεξ δνυβεξ ιε αζεένζα έθαζα ηαηά μζημβέκεζα 

Apiaceae: Pimpinella anisum L., Foeniculum spp., Anethum graveolens, 

Carum carvi L., Coriandrum sativum L., Apium graveolens L., 

Petroselinum crispum (Mill.) A.W.Hill 

Asteraceae: Chamomilla recutica (L.), Artemissia vulgaris L., A. absinthum 

L. ηαζ A. dracunculus L.  

Lamiaceae: Ocinum basilicum L., Lavandula spp., Origanum majorana L., 

Melissa officinalis L., Mentha x piperita L., Origanum vulgare L., 

Rosmarinus officinalis, Satureja montana L., Salvia spp., Thymus vulgaris 

L. ηαζ T. serpyllum L. 

Lauraceae: Cinnamomum verum J.Presl (Θετθάκδξ), C. aromaticum Nees 

(Θίκαξ), C. camphora L., Laurus nobilis L. 

Myrtaceae: Syzygium aromaticum, Eucalyptus globulus 

Rutaceae: Citrus aurantium L., Aurantium spp., η.α. αζεένζα έθαζα ηςκ Citrus 

spp. 



   

 

170 

Πε υθεξ ηζξ παναπάκς ακαθενυιεκεξ δνυβεξ ακαθένεηαζ δ απυδμζδ, μζ δμιέξ 

ηςκ ηονίςκ ζοζηαηζηχκ ημοξ ηαζ μζ πνήζεζξ ημοξ. 

Νθεμνδηίκεξ ηαζ ζπεηζηά πνμσυκηα απυ Pinus spp.: Ρενεαζκείκδ, Juniperus 

spp. 

Ηνζδμεζδή ηαζ Πεημ-ζνζδμεζδή: Γεκζηέξ δμιέξ ηςκ Ηνζδμεζδχκ, Βζμζφκεεζδ, 

εηπφθζζδ ηαζ ηαοημπμίδζδ, Βζμθμβζηέξ ηαζ Φανιαημθμβζηέξ ζδζυηδηέξ ημοξ. 

Γνυβεξ ιε Ηνζδμεζδή: Valeriana officinalis, Harpagophytum procumbens, Olea 

europaea L., Gentiana lutea, Centaurium erythreae, Menyanthes trifoliate, 

Lamium album L. Πηζξ παναπάκς δνυβεξ ακαθένμκηαζ μζ ηφνζεξ πδιζηέξ 

δμιέξ, δ δναζηζηυηδηα ή άθθεξ θανιαηεοηζηέξ ζδζυηδηεξ-πνήζεζξ. 

Ξονεενίκεξ: Γμιέξ , ζδζυηδηεξ. Γνυβεξ: Chrysanthemum cinerariafolium. 

Σδιζηή ζφζηαζδ. Βζμθμβζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ πονεενζκχκ-Σνήζεζξ. 

Θακκααζκμεζδή: Ξανάβςβα ιμκμηενπεκίμο ελαζηίαξ ηδξ Βζμζφκεεζδξ. Σδιζηέξ 

δμιέξ ηονίςκ Θακκααζκμεζδχκ εκχζεςκ ηαζ αζμζφκεεζδ ηδξ 1Γ-THC. Ξυα 

Ηκδζηήξ Θακκάαεςξ. Φοηυ, ηαηδβμνίεξ, ηνυπμξ θήρεςξ νδηίκδξ, έθεβπμξ 

πενζεπμιέκςκ ηαζ 1Γ-THC πμζυηδηεξ. Θάπκζζια ηάκκααδξ, Κεηααμθζζιυξ ηδξ 
1Γ-THC ηαζ ακάθμβά ηδξ θάνιαηα. Απμηεθέζιαηα πνήζεςξ. Νλεία, Σνυκζεξ 

εηδδθχζεζξ, Σδιζηέξ δμηζιαζίεξ ηαζ έθεβπμζ. Ξμζμηζημί έθεβπμζ ηςκ 

Θακκααζκμεζδχκ. 

Πεζηζηενπέκζα C15: Σδιζηέξ αθθδθμιεηαηνμπέξ δμιχκ. Γνυβεξ: Cnicus 

benedictus. Ποζηαηζηά, Θκζηίκδ, Αrtemisia absinthun L., Ανηαρίκδ, 

Σαιαγμοθέκζμ. Matricaria recutica, Chamaemilum nobilis (Γενιακζηυ 

παιαίιδθμ). Ποζηαηζηά, ζδζυηδηεξ δνυβδξ, θοημεεναπεοηζηή, Ξζηνμημλίκδ, 

Ξζηνμηίκδ, Artemissia annua, Kακεανζδίκδ. 

Πεζηζηενπεκζηέξ θαηηυκεξ: Γμιή, πδιζηέξ μιάδεξ, Βζμθμβζηέξ ζδζυηδηεξ. 

Γνυβεξ: Artemisia annua L.,  Bζμζφκεεζδ, Σδιζηή ζφζηαζδ Ανηειζζίκδξ, 

Σδιζηυξ έθεβπμξ ηδξ δνυβδξ, Φανιαημθμβζηή δνάζδ-Σνήζεζξ. Arnica 

montana L. Σδιζηή ζφζηαζδ, Γνάζδ-Ρμλζηυηδηα.  Σνήζεζξ. Inula helenicum. 

Σδιζηή ζφζηαζδ, Γναζηζηέξ δμιέξ, Γοκαιζηέξ ζδζυηδηεξ. Tanacetum 

parthenium, πδιζηή ζφζηαζδ, θανιαημθμβζηή δνάζδ, πνήζεζξ. 

Πεζηζηενπεκζηέξ θαηηυκεξ ηαζ αθθενβία. 

Γζηενπέκζα: Γεκζηά, Θονζυηενεξ πδιζηέξ δμιέξ, Βζμβεκεηζηή πνμέθεοζδ. 

Θοηθζηά, Γζηοηθζηά, Ρνζ- ηαζ Ρεηναηοηθζηά δζηενπέκζα. Δκδζαθένμκ ηςκ 

δζηενπεκίςκ ζηδ εεναπεοηζηή. Γνυβεξ Taxus spp. Σδιζηέξ δμιέξ ηαζ 

ζοκμπηζηή αζμζφκεεζδ Ραλυθδξ. Ρμλζηυηδηα ημο θοημφ Taxus. Ραλυθδ, 

διζζοκεεηζηά πανάβςβά ηδξ. Φανιαημθμβζηή δνάζδ. Teucrium ssp. 

Ποζηαηζηά ηαζ δνάζδ. Stevia rebaudiana. Σδιζηή ζφζηαζδ. Ηδζυηδηεξ. Ρμλζηά 

θοηά ιε δζηενπέκζα πενζέπμκηα εζηένεξ ηδξ θμναυθδξ, ηδξ ζβηεκυθδξ ηαεχξ 

ηαζ ζοββεκείξ πδιζηέξ δμιέξ: Daphne spp. ηαζ Euphorbia spp. Ρμλζηέξ 

δνάζεζξ. Ρμλζηά ιέθζα απυ Rhpdodendron spp. ηαζ άθθα Ericaceae spp. 

(Kalmia, Pieris). 

Ρνζηενπέκζα ηαζ Πηενμεζδή. 

Γεκζηά ηαζ δζάηνζζδ ζε Ρνζηενπέκζα Ρεηναηοηθζηά, Ξεκηαηοηθζηά ηαζ 

Πηενμεζδή: Γεκζηέξ πδιζηέξ δμιέξ. Ακηζδνάζεζξ Βζμζφκεεζδξ Ρνζηενπεκζηχκ 

ηαζ Πηενμεζδχκ. 
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Παπςκίκεξ: Γμιέξ βεκζκχκ α) Πηενμεζδζηέξ βεκίκεξ-δμιέξ α) Ρνζηενπεκζηέξ 

βεκίκεξ-Γμιέξ β) Γμιέξ εηενμγζηχκ. 

Δηπφθζζδ, παναηηδνζζιυξ (δείηηεξ, πνςιαημιεηνζηέξ ακ/ζεζξ, 

πνςιαημβναθζηέξ ιέεμδμζ, πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ, θαζιαημζημπζηέξ 

ηεπκζηέξ). Βζμθμβζηέξ ηαζ θανιαημθμβζηέξ ζδζυηδηεξ. Ζιζζοκεεηζηέξ ιέεμδμζ 

παναβςβήξ μνιμκχκ απυ θοζζηέξ πνχηεξ φθεξ ζηενεμσδχκ. 

Γνυβεξ: Dioscorea spp., Agave siaalana, Solanum spp. (ζηενεμεζδζηά 

βθοημαθηαθμεζδδ (ηφπμο ζπεζνμζμθακίμο), Πηενυθεξ. Κεηαηνμπή ηςκ 

πνχηςκ οθχκ ζε εεναπεοηζημφ εκδζαθένμκημξ ζηενμεζδή. 

Άθθεξ δνυβεξ ιε ηνζηενπεκζημφξ πεκηαηοηθζημφξ βθοημγίηεξ ηονίςξ 

ακηζθθεβιμκχδμοξ δνάζεςξ. 

Glycyrrhiza glabra. Σδιζηή ζφζηαζδ, Γμηζιαζίεξ, Φανιαημθμβζηή δνάζδ-

Σνήζεζξ, Ξενζμνζζιμί. 

Aesculus hippocastanum: Σδιζηή ζφζηαζδ, Γμηζιαζίεξ, Φανιαημθμβζηή 

δνάζδ-Σνήζεζξ. 

Ruscus aculeatus: Σδιζηή ζφζηαζδ, Φανιαημθμβζηή δνάζδ-Σνήζεζξ. 

Polygala senega: Γμιέξ, Φανιαημθμβζηή δνάζδ-Σνήζεζξ. 

Hedera helix, Γμιέξ, Βζμθμβζηέξ ζδζυηδηεξ, Ρμλζηυηδηα, Σνήζεζξ. 

Primula veris 

Γνυβεξ ιε πνήζδ Γενιαημθμβζηή. 

Centella asiatica: Γμιέξ – Σνήζεζξ 

Calendula officinalis: Γμιέξ, Φανιαημθμβζηή δνάζδ, Σνήζεζξ 

Γνυβεξ ιε ζαπςκμγίηεξ. «Ξνμζανιμζζμβυκμξ» (Adaptogenic) 

Panax ginseng: Φοηυ-Γνυβδ, Σδιζηή ζφζηαζδ, Σδιζηέξ δμηζιαζίεξ, Γνάζδ, 

Σνήζεζξ. 

Eleutherococcus senticosus: Φοηυ, Γνυβδ. Σδιζηή ζφζηαζδ, Σνήζεζξ, 

Ακηεκδείλεζξ. 

Γνυβεξ ιε ζαπςκμγίηεξ απμννοπακηζημφξ. 

Quillaia saponaria: Σδιζηή ζφζηαζδ, Βζμθμβζηέξ ζδζυηδηεξ-Σνήζεζξ. 

Saponaria officinalis, Gypsophila spp.  

Θανδζμημκςηζημί βθοημγίηεξ. 

Γεκζηά-Θαηακμιή-Σδιζηέξ δμιέξ: Γμιέξ αβθφηςκ. Γμιέξ ζαηπάνςκ. Ππέζεζξ 

δμιήξ-δνάζδξ. Βζμζοκεεηζηή πνμέθεοζδ. Φοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ. Ξμζμηζημί, 

πμζμηζημί έθεβπμζ, Φανιαημθμβζηέξ ζδζυηδηεξ, Θεναπεοηζηέξ εκδείλεζξ, 

Ξνμτπμεέζεζξ ζηδ ζοκηαβμβνάθδζδ. 

Γνυβεξ ιε ηανδζμημκςηζημφξ βθοημγίηεξ. 

Digitalis spp. Κμνθμθμβία ιαηνμ ηαζ ιζηνμζημπζηή. Σδιζηή ζφζηαζδ. 

Digitalis purpurea ηαζ Digitalis lanata. Ακηζζημίπςξ πδιζηέξ δμιέξ ηαζ πδιζηή 

ζφζηαζδ. Γναζηζηέξ εκχζεζξ: Γζβμλίκδ, Γζβζημλίκδ, Γεαηέηοθμ-θακαημγίηδξ C. 

Urginea matitima: Σδιζηή ζφζηαζδ ηαζ δναζηζηέξ δμιέξ. Φανιαημθμβζηή 

Γνάζδ-Σνήζδ. 

Strophanthus spp. 

Convallaria majalis, Adonis vernalis, Heleborus niger, Nerium oleander. 

Γδθδηήνζμ Φνφκμο, Κπμοθμημλίκδ. 

Άθθεξ ζηενμεζδείξ εκχζεζξ δζαθυνςκ δνάζεςκ. 
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Βζηαιίκδ D. Βζμζοκεεηζηή πνμέθεοζδ, παναβςβή, Ηδζυηδηδηεξ. 

Κμονμοκέθαζμ: Ρνυπμξ θήρεςξ ηαζ ηαεανζζιμφ. Ξενζεπυιεκμ, δνάζδ ημο 

Vitex agnus-castus L. 

Γνυβεξ ιε δνάζδ μθεζθυιεκδ ζηζξ πενζεπυιεκεξ ζημ θοηυ ζηενυθεξ. 

Urtica dioica L.: Σδιζηή ζφζηαζδ-Φανιαημθμβηή δνάζδ 

Ρνμπμπμζδιέκεξ ηνζηενπεκζηέξ δμιέξ. 

Θμοημοναζηαηίκεξ, Κπμζαεθθζηά μλέα, Ιζιμκμεζδή, Θμοαζζζκμεζδή. 

Ρεηναηενπέκζα (C40), Θανμηεκμεζδή 

Βζμζφκεεζδ Θανμηεκμεζδχκ, Φοημέκζμ,ηοηθμπμίδζδ άηνςκ [ρ,ρ-ηανμηέκζμ, 

α-, β-, ε-, η, ηακεαλακείκδ]. Ηδζυηδηεξ Θανμηεκμεζδχκ, πνδζζιυηδηα. 

Βζηαιίκδ Α-Σδιεία. Δπζπηχζεζξ έθθεζρδξ ηαζ πνήζδξ. 

Γνυβεξ ιε Θανμηεκμεζδή: Capsicum spp. Πφζηαζδ ηαζ ζδζυηδηεξ. Crocus 

sativus L., Σδιζηή ζφζηαζδ, Ηδζυηδηεξ, Σνήζεζξ. 

 

ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΔΠ ΑΠΘΖΠΔΗΠ: 

Κζηνμζημπζηυξ ηαζ Φοημπδιζηυξ έθεβπμξ δνμβχκ ιε εκχζεζξ ηενπεκζηήξ 

δμιήξ.  

Κζηνμζημπζηυξ έθεβπμξ: Folia Menthae, Folia Melissae, Folia Lavandulae, 

Folia Salviae, Folia Digitalis, Radix Liquiritiae, Herba Absinthii, Flores 

Chamomillae, Radix Valerianae, Herba Cannabis, Radix Gentianae, Folia 

Eucalypti   

Φοημπδιζηυξ έθεβπμξ: Digitalis purpurea: Σνςιαημβναθζηυξ έθεβπμξ, 

πμζμηζηυξ ηαζ πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηανδζμημκςηζηχκ βθοημγζηχκ, Radix 

Liquiritiae: Ξμζμηζηυξ έθεβπμξ πνςιαημβναθζηά 

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

1. European Pharmacopoeia 5. 

2. Gunnar Samuelson, ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ ΦΠΗΘΖΠ ΞΟΝΔΙΔΠΖΠ, 

Απυδμζδ ζηδκ Δθθδκζηή: Ξ. Θμνδμπάηδξ, Δ. Κάκεζδ-Εμφπα, Γ. Ξάζναξ, 

Ξακεπζζηδιζαηέξ Δηδυζεζξ Θνήηδξ, Ζνάηθεζμ 1996  

3. J. Bruneton. Pharmacognosie, Phytochimie, Plantes médicinales 3th  

édition  Ed. TEC/DOC Paris 1999. 

4. R. Hansel, O. Sticher. Pharmacognosie-Phytopharmazie. 7 Auflage, 

Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2004. 

5. Πδιείςζεζξ πμο δζακέιμκηαζ απυ ημοξ δζδάζημκηεξ 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Γναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο. Ζ ααειμθμβία είκαζ ζζμδφκαιδ ακά 

δζδάζημκηα  ηαζ ακηζζημζπεί ζε  5 ιμκάδεξ. 

Νζ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο βίκμκηαζ ζηζξ διενμιδκίεξ ηαζ πχνμοξ 

πμο ακαημζκχκεζ ημ Ριήια. 

Ν πνυκμξ ελέηαζδξ είκαζ 3 χνεξ ζοκμθζηά  βζα ημοξ δφμ δζδάζημκηεξ. 
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Ζ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ααζίγεηαζ ζε 10 ενςηήζεζξ (5 ενςηήζεζξ ακά 

δζδάζημκηα) υπμο μζ θμζηδηέξ ηαθμφκηαζ κα απακηήζμοκ ηαζ κα 

αζηζμθμβήζμοκ ηδκ απάκηδζή ημοξ (ακ είκαζ γδημφιεκμ). 'Νθα ηα εέιαηα είκαζ 

ζζμδφκαια ηαζ ημ ηάεε εέια θαιαάκεζ ζοκμθζηά 10 ιμκάδεξ ζηα 100. Πε 

πενίπηςζδ πμο έκα εέια δεκ απακηδεεί απυ ηακέκα θμζηδηή, ηυηε ημ 

ζοβηεηνζιέκμ εέια απμζφνεηαζ ηαζ μ ηεθζηυξ ααειυξ ααζίγεηαζ ζηζξ οπυθμζπεξ 

απακηήζεζξ). 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ (πανμοζίαζδ ιε ιμνθή 

Powerpoint, ηθπ). 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ, ακαημζκχζεζξ, ααειμθμβίεξ ηθπ. ακανηχκηαζ ζε 

εζδζηυ πχνμ (Ακαημζκχζεζξ – Καεήιαηα) ζηδκ ζζημζεθίδα ημο ηιήιαημξ. 

 

Γηδαζθαιία  

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ιε ενβαζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (ηνεζξ χνεξ ζοκμθζηά εαδμιαδζαίςξ) θαιαάκμοκ 

πχνα δφμ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα ζηδκ Αίεμοζα Πειζκανίςκ ημο 3μο μνυθμο 

ημο ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ .  

 

Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ 

(νληεο) 

1-3 Δζζαβςβή, Βζμβεκεηζηέξ βεκζηυηδηεξ 

ηενπεκμεζδχκ 

Δ. Θμηηάθμο 

Γ. Ιάγανδ  

Α. Θανζχηδ 

4-5 Κμκμηενπέκζα, Πεζηζηενπέκζα Δ. Θμηηάθμο 

Γ. Ιάγανδ  

Α. Θανζχηδ 

5-6 Αζεένζα έθαζα Δ. Θμηηάθμο 

Γ. Ιάγανδ  

Α. Θανζχηδ 

7-9 Νθεμνδηίκεξ ηαζ ζπεηζηά πνμσυκηα απυ Pinus spp.  Δ. Θμηηάθμο 

Γ. Ιάγανδ  

Α. Θανζχηδ 

10-11 Ηνζδμεζδή ηαζ Πεημ-ζνζδμεζδή Δ. Θμηηάθμο 

Γ. Ιάγανδ  

Α. Θανζχηδ 

12-14 Ξονεενίκεξ, Θακκααζκμεζδή Δ. Θμηηάθμο 

Γ. Ιάγανδ  

Α. Θανζχηδ 

15-17 Πεζηζηενπέκζα, Πεζηζηενπεκζηέξ θαηηυκεξ  Δ. Θμηηάθμο 

Γ. Ιάγανδ  

Α. Θανζχηδ 
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18-19 Γζηενπέκζα Δ. Θμηηάθμο 

Γ. Ιάγανδ  

Α. Θανζχηδ 

20-22 Ρνζηενπέκζα ηαζ Πηενμεζδή. Γεκζηά ηαζ δζάηνζζδ ζε 

Ρνζηενπέκζα Ρεηναηοηθζηά, Ξεκηαηοηθζηά ηαζ 

Πηενμεζδή 

Δ. Θμηηάθμο 

Γ. Ιάγανδ  

Α. Θανζχηδ 

23-24 Παπςκίκεξ Δ. Θμηηάθμο 

Γ. Ιάγανδ  

Α. Θανζχηδ 

25-26 Γνυβεξ ιε ηνζηενπεκζημφξ πεκηαηοηθζημφξ 

βθοημγίηεξ ηονίςξ ακηζθθεβιμκχδμοξ δνάζεςξ 

Δ. Θμηηάθμο 

Γ. Ιάγανδ  

Α. Θανζχηδ 

27-28 Γνυβεξ ιε ζαπςκμγίηεξ Δ. Θμηηάθμο 

Γ. Ιάγανδ  

Α. Θανζχηδ 

29-31 Θανδζμημκςηζημί βθοημγίηεξ Δ. Θμηηάθμο 

Γ. Ιάγανδ  

Α. Θανζχηδ 

32-33 Άθθεξ ζηενμεζδείξ εκχζεζξ δζαθυνςκ δνάζεςκ Δ. Θμηηάθμο 

Γ. Ιάγανδ  

Α. Θανζχηδ 

34-35 Ρνμπμπμζδιέκεξ ηνζηενπεκζηέξ δμιέξ. Δ. Θμηηάθμο 

Γ. Ιάγανδ  

Α. Θανζχηδ 

36-37 Θμοημοναζηαηίκεξ, Κπμζαεθθζηά μλέα, 

Ιζιμκμεζδή, Θμοαζζζκμεζδή 

Δ. Θμηηάθμο 

Γ. Ιάγανδ  

Α. Θανζχηδ 

38-39 Ρεηναηενπέκζα (C40), Θανμηεκμεζδή Δ. Θμηηάθμο 

Γ. Ιάγανδ  

Α. Θανζχηδ 
 

Β) Δνβαζηήνζα 

Ζ παναημθμφεδζδ ηςκ ενβαζηδνίςκ είκαζ οπμπνεςηζηή (δφμ χνεξ 

εαδμιαδζαίςξ) ηαζ θαιαάκμοκ πχνα α) ζηδκ Αίεμοζα Κζηνμζημπίςκ ημο 3μο 

μνυθμο ημο ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ ηαζ α) ζηδκ Αίεμοζα 

Γνμβμπδιείαξ ημο 3μο μνυθμο ημο ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 
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Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ 

1 Κζηνμζημπζηυξ έθεβπμξ: Folia Menthae, Folia 

Lavandulae 

Γ. Ιάγανδ 

Α. Καριϊτθ 
2 Κζηνμζημπζηυξ έθεβπμξ: Folia Melissae, Folia 

Salviae 

Γ. Ιάγανδ 

Α. Καριϊτθ 
3 Κζηνμζημπζηυξ έθεβπμξ: Folia Digitalis, Radix 

Liquiritiae 

Γ. Ιάγανδ 

Α. Καριϊτθ 

4 Κζηνμζημπζηυξ έθεβπμξ: Herba Absinthii, 

Flores Chamomillae 

Γ. Ιάγανδ 

Α. Καριϊτθ 

5 Κζηνμζημπζηυξ έθεβπμξ: Radix Valerianae, 

Herba Cannabis 

Γ. Ιάγανδ 

Α. Καριϊτθ 
6 Κζηνμζημπζηυξ έθεβπμξ: Radix Gentianae, 

Folia Eucalypti 

Γ. Ιάγανδ 

Α. Καριϊτθ 

7-8 Φοημπδιζηυξ έθεβπμξ: Digitalis purpurea: 

Σνςιαημβναθζηυξ έθεβπμξ  

Σ. Γαανζέθδ 

9-10 Φοημπδιζηυξ έθεβπμξ: Digitalis purpurea: 

πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηανδζμημκςηζηχκ 

βθοημγζηχκ 

Σ. Γαανζέθδ 

11-12 Φοημπδιζηυξ έθεβπμξ: Digitalis purpurea:  

Ξμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηανδζμημκςηζηχκ 

βθοημγζηχκ 

Σ. Γαανζέθδ 

13 Φοημπδιζηυξ έθεβπμξ: Radix Liquiritiae: 

Ξμζμηζηυξ έθεβπμξ πνςιαημβναθζηά 

Σ. Γαανζέθδ 

 

 

ΒΗΝΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: 51 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 6μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

x Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS):  4  

Θεωξία (ώξεο): 2 εαδμιαδζαίςξ  

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο):  6 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Ηςάκκδξ Λζημθαηάηδξ, Ακαπθδνςηήξ Θαεδβδηήξ 

 

Γηδάζθoληεο  
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Ηςάκκδξ Λζημθαηάηδξ, Ακαπθδνςηήξ Θαεδβδηήξ 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά , εθεφεενδ επζημζκςκία 

Θονζάημξ Θαπνζιάκδξ, Ακαπθδνςηήξ Θαεδβδηήξ 

  

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: (Δνβαζηήνζα) 

Ακαζηάζζμξ Αεακαζίμο (ΔΓΗΞ)  

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη:  

Βαζζηυξ ζηυπμξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ δ μθμηθδνςιέκδ πανμοζίαζδ ηςκ 

επζδνάζεςκ ζηδ εεναπεοηζηή απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ αζθάθεζα ηςκ 

θανιαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ θυβς ηςκ παναβυκηςκ ηδξ ιμνθμπμίδζδξ 

(ιεευδςκ ηαζ ζοκεδηχκ αζμιδπακζηήξ παναζηεοήξ) ηαεχξ ηαζ ηςκ μδχκ 

πμνήβδζδξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ επζδνάζεζξ ηςκ θοζζημπδιζηχκ ζδζμηήηςκ 

ηςκ δναζηζηχκ μοζζχκ.  Γζα ηδκ επίηεολδ ημο παναπάκς ζηυπμο απαναίηδηδ 

πνμτπυεεζδ είκαζ δ ηαηακυδζδ ηδξ δνάζεςξ ηςκ παναηάης παναβυκηςκ ηαζ 

ιδπακζζιχκ:  

1) ημο ιδπακζζιμφ ηδξ απμδέζιεοζδξ ημο θανιάημο απυ ημ ζηεφαζια ζηα 

οβνά ημο βαζηνεκηενζημφ ζςθήκα (ΓΔΠ), ηαζ ηςκ ηεπκμθμβζηχκ ιεευδςκ 

ηνμπμπμίδζδξ αοηήξ  

2) ηςκ παναβυκηςκ πμο επζδνμφκ ζηδ ιεηαηίκδζδ ημο ζηεοάζιαημξ ηαηά 

ιήημξ ημο βαζηνεκηενζημφ ζςθήκα (ΓΔΠ) 

3) ηςκ παναβυκηςκ πμο πνμηαθμφκ αζμιεηαηνμπή ημο θανιάημο υπςξ 

πνμζοζηδιαηζηυξ ιεηααμθζζιυξ ζηα δζαθμνεηζηά θοζζμθμβζηά πενζαάθθμκηα 

ημο ΓΔΠ, θαζκυιεκμ πνχηδξ δζυδμο, εκηενμδπαηζηή ηοηθμθμνία) 

4) ημο ιδπακζζιμφ πνυζθδρδξ απυ ημ βαζηνεκηενζηυ επζεήθζμ, ηδξ 

απμννυθδζδξ ζηδ βεκζηή ηοηθμθμνία, ηδξ ηαηακμιήξ  ζημοξ ζζημφξ, ηαεχξ 

ηαζ ηδξ πζεακήξ ζφκδεζδξ ημο θανιάημο ιε ηζξ πνςηεΐκεξ ημο πθάζιαημξ 

5) ηςκ ιδπακζζιχκ απμιάηνοκζδξ ημο θανιάημο απυ ημκ μνβακζζιυ υπςξ 

απέηηνζζδ ηαζ ιεηααμθζζιυξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ έκκμζα ηδξ κεθνζηήξ ηαζ 

δπαηζηήξ ηάεανζδξ  

6) ηςκ ιδπακζζιχκ απμννυθδζδξ ιέζς εκαθθαηηζηχκ μδχκ πμνήβδζδξ 

πένακ ηδξ απυ ημο ζηυιαημξ πμνήβδζδξ 

 Νζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ πμο ζοιπθδνχκμοκ ημ ιάεδια ζοιαάθθμοκ ζηδκ 

ελμζηείςζδ ηςκ θμζηδηχκ ιε ηζξ παναπάκς δζενβαζίεξ. 

Γεμηόηεηεο:  

Θαηακυδζδ ηαζ ελμζηείςζδ ιε ηζξ ααζζηέξ θανιαημηζκδηζηέξ παναιέηνμοξ πμο 

πενζβνάθμοκ ηδκ πμνεία ημο θανιάημο ζημκ μνβακζζιυ ηαζ ακαθένμκηαζ 

ζηδκ Ξενίθδρδ Σαναηηδνζζηζηχκ ημο Ξνμσυκημξ. Θαηακυδζδ ηςκ 

θοζζμθμβζηχκ ηαζ θανιαημηεπκζηχκ παναβυκηςκ πμο επζδνμφκ ζηδκ 

απμννυθδζδ ημο θανιάημο, ηαεχξ ηαζ ηςκ πμνεζχκ αζμιεηαηνμπήξ ηαζ  

απμιάηνοκζδξ.  

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ.  

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  
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Δζζαβςβή-Ννζζιμί. Φανιαημηζκδηζηέξ πανάιεηνμζ ηαζ πνυηοπα 

απμννυθδζδξ, ηαηακμιήξ, ιεηααμθζζιμφ ηαζ απέηηνζζδξ θανιάηςκ. 

Βζμδζαεεζζιυηδηα ηαζ αζμσζμδοκαιία ζηεοαζιάηςκ ηαζ δναζηζηχκ μοζζχκ. 

Γζαδνμιή θανιάημο απυ ηδ θανιαημιμνθή ζημ πενζαάθθμκ οβνυ (ιμνθέξ 

άιεζδξ ηαζ ηνμπμπμζδιέκδξ απμδέζιεοζδξ, ιδπακζζιμί, ιαεδιαηζηή έηθναζδ 

ηαζ ηνυπμζ ιεθέηδξ ηδξ απμδέζιεοζδξ). Κεηαηίκδζδ θανιαημιμνθχκ ζημ  

βαζηνεκηενζηυ ζςθήκα (ακαημιία ηαζ θοζζμθμβία ημο βαζηνεκηενζημφ 

ζςθήκα, αζμθμβζημί θναβιμί ηαζ ιδπακζζιμί ιεηαθμνάξ ηαζ απμννυθδζδξ 

ηςκ θανιάηςκ, θοζζμθμβζημί ηαζ θανιαημηεπκζημί πανάβμκηεξ πμο 

επδνεάγμοκ ηδ αζμδζαεεζζιυηδηα ηςκ per os πμνδβμφιεκςκ ζηεοαζιάηςκ). 

Άθθεξ μδμί πμνήβδζδξ θανιάηςκ (ζημιαηζηή ημζθυηδηα, δένια, ιοξ, μνευ, 

νζκζηή ημζθυηδηα, πκεφιμκεξ, η.α.). Ρμ θάνιαημ ιεηά ηδκ άθζλδ ζηδ βεκζηή 

ηοηθμθμνία (ηαηακμιή, πνςηεσκζηή ζφκδεζδ ηαζ απμιάηνοκζδ). Απέηηνζζδ 

ηαζ ιεηααμθζζιυξ θανιάηςκ (κεθνζηή ηαζ δπαηζηή ηάεανζδ, δπαημπμθζηή 

απέηηνζζδ ηαζ εκηενμδπαηζηή ηοηθμθμνία. Φαζκυιεκμ πνχηδξ δζυδμο 

(πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ εηδήθςζή ημο) ηαζ επζπηχζεζξ ζηδ 

αζμδζαεεζζιυηδηα  ηςκ θανιάηςκ). Γμζμθμβία ζε εζδζηέξ πενζπηχζεζξ 

θανιάηςκ ηαζ αζεεκεζχκ.  

Δνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ θανιαημηζκδηζηήξ πνμζμιμίςζδξ ηαζ οπμθμβζζιμφ 

θανιαημηζκδηζηχκ παναιέηνςκ ιε ηδ αμήεεζα δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ 

ηαζ πνμβναιιάηςκ αθθδθεπζδναζηζηήξ αοημδζδαζηαθίαξ. In vitro – in vivo 

ζπέζεζξ θανιαημηζκδηζηήξ ζοιπενζθμνάξ θανιαηεοηζηχκ ζηεοαζιάηςκ ηαζ 

δναζηζηχκ μοζζχκ. 

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

1. ‗ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ ΒΗΝΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ (ΒΗΝΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑ 

ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΓΝΠΝΙΝΓΗΘΥΛ ΚΝΟΦΥΛ) Π.Σ. ΚΑΙΑΚΑΡΑΟΖΠ, πδνεζία 

Γδιμζζεοιάηςκ Α.Ξ.Θ., Θεζζαθμκίηδ 2010 (ζεθ. 103) 

2. ΒΗΝΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ Ξακαβζχηδξ Καπαίναξ, Σνήζημξ Οέππαξ 

 

Ρα δζδαηηζηά αμδεήιαηα επζηαζνμπμζμφκηαζ ιε ζοιπθδνςιαηζηέξ ζδιεζχζεζξ 

ηαζ δζαθάκεζεξ μζ μπμίεξ δζακέιμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ιαεήιαημξ. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Βαζζηυξ ζηυπμξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ δ μθμηθδνςιέκδ πανμοζίαζδ ηςκ 

επζδνάζεςκ ζηδ εεναπεοηζηή απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ αζθάθεζα ηςκ 

θανιαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ θυβς ηςκ παναβυκηςκ ηδξ ιμνθμπμίδζδξ 

(ιεευδςκ ηαζ ζοκεδηχκ αζμιδπακζηήξ παναζηεοήξ) ηαεχξ ηαζ ηςκ μδχκ 

πμνήβδζδξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ επζδνάζεζξ ηςκ θοζζημπδιζηχκ ζδζμηήηςκ 

ηςκ δναζηζηχκ μοζζχκ. Γζα ηδκ επίηεολδ ημο παναπάκς ζηυπμο απαναίηδηδ 

πνμτπυεεζδ είκαζ δ ηαηακυδζδ ηδξ δνάζεςξ ημο ιδπακζζιμφ απμδέζιεοζδξ 

ημο θανιάημο απυ ημ ζηεφαζια ζηα οβνά ημο βαζηνεκηενζημφ ζςθήκα 

(ΓΔΠ), ηςκ παναβυκηςκ πμο επζδνμφκ ζηδ ιεηαηίκδζδ ημο ζηεοάζιαημξ ηαζ 

πμο πνμηαθμφκ αζμιεηαηνμπή, ηαεχξ ηαζ ηςκ ιδπακζζιχκ πνυζθδρδξ.  

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  
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Γναπηή ηνίςνδ ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο εανζκμφ ελαιήκμο, ηαηά ηδκ 

ελεηαζηζηή πενίμδμ Πεπηειανίμο ηαεχξ ηαζ ημο πεζιενζκμφ ελαιήκμο βζα ημοξ 

επί πηοπίς θμζηδηέξ. 

Ζ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ααζίγεηαζ ζε 6-8 εέιαηα απυ ηα δζδαηηζηά 

ζοββνάιιαηα ημο ιαεήιαημξ. Νθα ηα εέιαηα είκαζ ζζμδφκαια. Νζ 

ααειμθμβίεξ ακανημφκηαζ ζημκ Ξίκαηα ακαημζκχζεςκ ημο 2μο μνυθμο ημο 

ηηδνίμο Βζμθμβίαξ-Φανιαηεοηζηήξ εκηυξ 1-2 εαδμιάδςκ απυ ηδκ διένα ηςκ 

ελεηάζεςκ. 

Θάεε θμζηδηήξ/ηνζα βζα κα έπεζ δζηαίςια ζοιιεημπήξ ζηζξ βναπηέξ ελεηάζεζξ 

πνέπεζ κα παναδχζεζ ενβαζία ιε θεπημιενή πενζβναθή ηςκ ζοζηεοχκ ηαζ 

ηςκ ιεευδςκ πμο πνδζζιμπμίδζε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ Δνβαζηδνζαηχκ 

Αζηήζεςκ ηαεχξ επίζδξ κα πανμοζζάζεζ ηα απμηεθέζιαηα ζε ηαηάθθδθα 

δζαβνάιιαηα ηαζ κα ηα ζπμθζάζεζ ζοβηνίκμκηαξ ηα ιε αοηά άθθςκ μιάδςκ 

θμζηδηχκ.  

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο 

Νζ δζαθέλεζξ ηαζ ηα θνμκηζζηήνζα ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ 

(πανμοζίαζδ ιε ιμνθή Powerpoint, δζαδναζηζηέξ ιεευδμοξ ιε πνήζδ Ζ/,  

αίκηεμ ηθπ). 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ, ακαημζκχζεζξ, ηθπ. ακανηχκηαζ ζημ Blackboard 

ζε εζδζηυ πχνμ (Γζδαζηαθία) ζηδκ ζζημζεθίδα ημο ιαεήιαημξ.  

 

Γηδαζθαιία  

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ιε θνμκηζζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (δίςνεξ) θαιαάκμοκ πχνα ιζα θμνά ηδκ εαδμιάδα 

ζηδκ Αίεμοζα Πειζκανίςκ ημο 2μο μνυθμο ιε πνήζδ δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ 

βζα ηδκ πνμαμθή ηςκ δζαθέλεςκ. Ακηίβναθα ηςκ δζαθέλεςκ ακανηχκηαζ ηαζ 

ζηδκ ζζημζεθίδα ημο ιαεήιαημξ ιε πνυζααζδ ηάκμκηαξ πνήζδ ηςδζημφ.  
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Γζαδνμιή ημο θανιάημο ζημ ζχια  Η. Λζημθαηάηδξ 

2 Ξμνείεξ πμο ζοκεέημοκ ηδκ απμννυθδζδ 

ημο θανιάημο 

Η. Λζημθαηάηδξ 

3 Ρμ θάνιαημ απμ ηδ θανιαημηεπκζηή 

ιμνθή ζηα βαζηνεκηενζηά οβνά  

Η. Λζημθαηάηδξ 

4 Ρμ θάνιαημ ζημ πενζαάθθμκ ημο 

βαζηνεκηενζημφ ζςθήκα 

Η. Λζημθαηάηδξ 

5 Γζαπέναζδ ημο βαζηεκηενζημφ θνάβιαημξ Η. Λζημθαηάηδξ 

6 Φαζκυιεκα πμο αημθμοεμφκ ηδκ άθζλδ 

ημο θανιάημο ζηδ βεκζηή ηοηθμθμνία 

Η. Λζημθαηάηδξ 

7 Γζαπέναζδ ημο βαζηεκηενζημφ θνάβιαημξ Θ. Θαπνζιάκδξ 

8 Αθθεξ μδμί πμνήβδζδξ Θ. Θαπνζιάκδξ 
9 Ξνςηεσκζηή ζφκδεζδ – αθθαβή δνάζδξ 

θμβς πνςηεσκζηήξ ζφκδεζδξ 

Θ. Θαπνζιάκδξ 

10 Θαηακμιή θανιάημο ζημ ζχια Θ. Θαπνζιάκδξ 

11 Νβημξ ηαηακμιήξ Θ. Θαπνζιάκδξ 
12 Λεθνζηή ηαζ δπαηζηή ηάεανζδ  Θ. Θαπνζιάκδξ 
13 Φαζκυιεκμ πνχηδξ δζυδμο  Θ. Θαπνζιάκδξ 

 

Γ) Δνβαζηήνζα 

Ρα ενβαζηήνζα είκαζ δίςνα ηαζ βίκμκηαζ ηνεζξ θμνέξ εαδμιαδζαίςξ ζημ  

Δνβαζηήνζμ ημο Ρμιέα Φανιαηεοηζηήξ Ρεπκμθμβίαξ. 

 

Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ 

1 Δζζαβςβή ζηδ Βζμθανιαηεοηζηή ιε ηδ 

αμήεεζα οπμθμβζζηή 

Η. Λζημθαηάηδξ 

2 In vitro Κμκμ-δζαιενζζιαηζηυ 

θανιαημηζκδηζηυ πνυηοπμ 

Η. Λζημθαηάηδξ 

 

 

ΔΗΓΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ Η (ΠΡΔΟΔΔΠ 
ΦΑΟΚΑΘΝΚΝΟΦΔΠ) 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: 52 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: ΞΟΝΞΡΣΗΑΘΝ  

Δμάκελν ζπνπδώλ: 6μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

Σ Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 5.5 

Θεωξία (ώξεο): 3 
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Φξνληηζηήξην (ώξεο):  1 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Ηςάκκδξ Λζημθαηάηδξ, Ακαπθδνςηήξ Θαεδβδηήξ 

 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

1) Ηςάκκδξ Λζημθαηάηδξ, Ακαπθδνςηήξ Θαεδβδηήξ 

2) Θονζάημξ Θαπνζιάκδξ,  Ακαπθδνςηήξ Θαεδβδηήξ 

3) Αεακαζία Ξακαβμπμφθμο, Ιέηημναξ  

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό:  

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: Ζ ηαηακυδζδ ημο ζπεδζαζιμφ, ακάπηολδξ ηαζ παναβςβήξ 

ζηενεχκ ιμνθχκ πμνήβδζδξ θανιάηςκ, ιε αάζδ ηδ δζαζάθδζδ ηαζ 

απμηίιδζδ ηςκ επζδνάζεςκ ηςκ ζδζμηήηςκ ηςκ ζοζηαηζηχκ οθζηχκ ηαζ ηςκ 

ιεευδςκ ιμνθμπμίδζδξ ζηδκ πμζυηδηα ηαζ εεναπεοηζηή απμηεθεζιαηζηυηδηα 

ηςκ ζηεοαζιάηςκ. 

 

Γεμηόηεηεο: Δλμζηείςζδ ιε ηα ζοζηαηζηά οθζηά, ηζξ ιεευδμοξ ηαηενβαζίαξ 

βζα ηδκ Ξαναζηεοή ηςκ θανιαημιμνθχκ ηαζ ηδξ ιεευδμο εθέβπμο ηδξ 

Φανιαημπμζίαξ ηαζ ηζξ αζμιδπακζηέξ, πμο αθμνμφκ ηζξ ζηενεά θανιαηεοηζηά 

ζηεοάζιαηα. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη: Γζαθέλεζξ ιε ηδ πνήζδ μπηζημαημοζηζηχκ ιέζςκ ηαζ 

ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο: 

Α. Πηενεέξ ιμνθέξ: Ηδζυηδηεξ ηδξ ζηενεάξ ηαηάζηαζδξ, εειεθζαηέξ ηαζ 

πανάβςβεξ ζδζυηδηεξ ηςκ ημκζμπμζδιέκςκ οθζηχκ. Κέεμδμζ ημηημπμίδζδξ 

θανιάηςκ. Ποζηαηζηά, παναζηεοή, ζδζυηδηεξ, πθήνςζδ ηαζ πνμδζαβναθέξ 

ηαραηίςκ. Δίδδ, παναζηεοή, αμδεδηζηέξ μοζίεξ, δμηζιαζίεξ ηαζ 

πνμδζαβναθέξ δζζηίςκ. Ρνυπμζ επίηεολδξ ηδξ εθεβπυιεκδξ απμδέζιεοζδξ 

θανιάηςκ ζε ζηενεέξ ιμνθέξ. Ππεδζαζιυξ ηαζ ακάπηολδ ζηεοαζιάηςκ 

εθεβπυιεκδξ απμδέζιεοζδξ πμνδβμφιεκςκ απυ ημ ζηυια. 

Β. Ζιζζηενεέξ ιμνθέξ: Αθνμί (ζηαεενυηδηα ηαζ θανιαηεοηζηέξ εθανιμβέξ). 

Αενμθφιαηα ηαζ πμνήβδζδ αοηχκ απυ ημ ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια. 

 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο: Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ ενβαζηδνζα-

ηχκ αζηήζεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο: Ξανάδμζδ ενβαζζχκ ιε ηδκ 

πενάηςζδ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ. Γναπηέξ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο 

ελαιήκμο. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: Γζαθέλεζξ ιε 

δθεηηνμκζηή ιμνθή ζημ πνυβναιια Powerpoint, δζαεέζζιεξ ζημ δζαδίηηομ βζα 
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ημοξ εββεβναιιέκμοξ θμζηδηέξ ιέζς ημο ζοζηήιαημξ δθεηηνμκζηήξ 

δζδαζηαθίαξ Blackboard. 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (δζάνηεζαξ ηνζχκ ςνχκ) θαιαάκμοκ πχνα ιία θμνά 

ηδκ εαδμιάδα ζηδκ Αίεμοζα Πειζκανίςκ ημο Ρμιέα Φανιαηεοηζηήξ 

Ρεπκμθμβίαξ. 

  

Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Θμηημπμίδζδ θανιάηςκ – οβνή 

ημηημπμίδζδ 

Η. Λζημθαηάηδξ 

2 Θμηημπμίδζδ θανιάηςκ – άθθεξ 

ιέεμδμζ 

Η. Λζημθαηάηδξ 

3 Θαράηζα – ζοζηαηζηά ηαζ παναζηεοή Η. Λζημθαηάηδξ 

4 Θαράηζα – πθήνςζδ ηαζ πνμδζαβναθέξ Η. Λζημθαηάηδξ 
5 Γζζηία – είδδ δζζηίςκ Η. Λζημθαηάηδξ 
6 Γζζηία – αμδεδηζηέξ μοζίεξ 

δζζηζμπμίδζδξ 

Η. Λζημθαηάηδξ 

7 Γζζηία – πνμδζαβναθέξ δζζηίςκ Η. Λζημθαηάηδξ 
8 Ππεδζαζιυξ ηαζ ακάπηολδ ζηεοαζιάηςκ 

εθεβπυιεκδξ απμδέζιεοζδξ 

Η. Λζημθαηάηδξ 

9 Ηδζυηδηεξ ζηενεάξ ηαηάζηαζδξ Θ. Θαπνζιάκδξ 

10 Θειεθζαηέξ ηαζ πανάβςβεξ ζδζυηδηεξ 

ηυκεςκ 

Θ. Θαπνζιάκδξ 

11 Αενμθφιαηα: Δκαπυεεζδ ζςιαηζδίςκ 

ζημοξ πκεφιμκεξ 

Θ. Θαπνζιάκδξ 

12 Αενμθφιαηα: Ποζηεοέξ εζζπκμήξ, 

δμηζιαζίεξ βζα εζζπκευιεκα θάνιαηα 

Θ. Θαπνζιάκδξ 

13 Αθνμί: Γδιζμονβία, ζηαεενυηδηα, 

εθανιμβέξ 

Θ. Θαπνζιάκδξ 

 

Β) Δνβαζηήνζα 

 

Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Έθεβπμξ νοειμφ δζάθοζδξ Θ. Θαπνζιάκδξ 

2 Ξθήνςζδ ηαραηίςκ Α. Ξακαβμπμφθμο 

3 Έθεβπμζ δζζηίςκ Α. Ξακαβμπμφθμο 

4 Θυκεζξ – ζδζυηδηεξ νμήξ ηαζ 

ζημίααζδξ 

Η. Λζημθαηάηδξ 

 

Γ) Φνμκηζζηήνζα 
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Φξνληηζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Γζζηζμπμίδζδ Η. Λζημθαηάηδξ 

2 Αενμθφιαηα Θ. Θαπνζιάκδξ 

 

 

ΝΟΓΑΛΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ II 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: 54 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 6μ 

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

Σ Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 5.5 

Θεωξία (ώξεο): 3 

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Βαζίθδξ Γδιυπμοθμξ, Θαεδβδηήξ 

 

Γηδάζθνληεο:  

1) Βαζίθδξ Γδιυπμοθμξ, Θαεδβδηήξ 

Γναθείμ 408Α & 409Β, 4μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 1-2 ι.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (vdem@pharm.auth.gr) 

 

2) Ηςάκκδξ Λζημθάμο, Δπίημονμξ Θαεδβδηήξ 

 Γναθείμ 404, 4μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 12-1 ι.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (inikolao@pharm.auth.gr) 

 

3) Γήιδηνα Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα, Θαεδβήηνζα 

Γναθείμ 408Β & 410, 4μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (hadjipav@pharm.auth.gr) 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό:  

Γν. Ακηχκδξ Γαααθάξ, ΔΡΔΞ 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη:  

-Ππέζδ δμιήξ-θοζζημπδιζηχκ ζδζμηήηςκ ηαζ δνάζδξ θανιαημιμνίςκ 

-Σδιζηυξ-ιμνζαηυξ ιδπακζζιυξ δνάζδξ θανιαημιμνίςκ 

-Σδιζηή ζηαεενυηδηα θανιαημιμνίςκ 

-Βζμιεηαηνμπέξ λεκμαζμηζηχκ 



 

 

183 

-Ακηζπνμζςπεοηζηή ζοκεεηζηή ζηναηδβζηή-Σδιζηή πμζμηζηή ηαοημπμίδζδ 

θανιαημιμνίςκ 

 

Γεμηόηεηεο:  

Ξναηηζηή εθανιμβή α) ακηίδναζδξ μλείδςζδξ, α) δζπθήξ πονδκυθζθδξ 

πνμζαμθήξ ζε ηαναμκφθζα, β) εκδμιμνζαηήξ ιεηαηυπζζδξ θαζκοθίμο ηαζ δ) 

ζπδιαηζζιμφ εηενμηοηθζημφ δαηηοθίμο ζε άκοδνεξ ηαζ εενιμδοκαιζηά 

εθεβπυιεκεξ ζοκεήηεξ. Πηαδζαηή εκαθθαβή υλζκςκ-ααζζηχκ ζοκεδηχκ πνμξ 

ηαεανζζιυ μνβακζηχκ θανιαημιμνίςκ. Γζεοηνίκδζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ 

απμηοπςιάηςκ μνβακζηχκ θανιαημιμνίςκ ζε θάζιαηα πονδκζημφ 

ιαβκδηζημφ ζοκημκζζιμφ. Σδιζηή πμζμηζηή ηαοημπμίδζδ θανιαημιμνίμο ιε 

πνήζδ μλεζδμακαβςβζηήξ ιεεμδμθμβίαξ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ, εεςνδηζηέξ & πναηηζηέξ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

1) Βαζίθδξ Γδιυπμοθμξ 

Ποκεεηζηή ζηναηδβζηή, πνμέθεοζδ - παναθααή, δζεοηνίκζζδ δμιήξ, ακάθοζδ, 

ιμνζαηυξ ιδπακζζιυξ δνάζδξ, ζπέζεζξ ιμνζαηήξ δμιήξ-δνάζδξ, 

εηθεηηζηυηδηα, θανιαημπδιζηή άπμρδ δναζηζηυηδηαξ ηαζ ηφπδξ ζημκ 

μνβακζζιυ ηςκ ελήξ μιάδςκ θανιάηςκ: ακηζααηηδνζαηά, ακηζιοηδηζαζζηά, 

ακηζζζηά, δζμονδηζηά, αβςκζζηέξ ηδξ ζζηαιίκδξ (Ζ1 ηαζ Ζ2), ακηαβςκζζηέξ ηδξ 

ζζηαιίκδξ (Ζ1 ηαζ Ζ2), ιδ ζηενμεζδή ακηζθθεβιμκχδδ-ακαθβδηζηά-

ακηζπονεηζηά (ΛSAIDs), θάνιαηα ζηδ εεναπεία ηδξ νεοιαημεζδμφξ 

ανενίηζδαξ (DMADs), θάνιαηα ηαηά ηδξ μονζηήξ ανενίηζδαξ, Σνήζδ 

δζαθυνςκ πνμβναιιάηςκ ιμνζαηήξ πνμζμιμίςζδξ ηαζ ζηαηζζηζηήξ 

επελενβαζίαξ ζημ πεδίμ ηδξ θανιαημπδιείαξ. 

 

2) Ηςάκκδξ Λζημθάμο 

Φανιαημπδιζηή πνμζέββζζδ (υπςξ ζπεδζαζιυξ, ζφκεεζδ, θοζζημπδιζηέξ 

ζδζυηδηεξ, αθθδθεπζδνάζεζξ ιε ηα ηφηηανα ζηυπμοξ, ζπέζδ δμιήξ δνάζδξ, 

θανιαημπδιζηή ελήβδζδ ημλζηυηδηαξ, ιεηααμθζζιυξ) ηςκ ελήξ μιάδςκ 

θανιάηςκ: Ακηζηανηζκζηά θάνιαηα & θάνιαηα οπμζηδνζηηζηήξ αβςβήξ ηαηά 

ηδ δζάνηεζα πδιεζμεεναπείαξ έκακηζ ημο ηανηίκμο, θάνιαηα πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ ζαηπανχδδ δζααήηδ & θάνιαηα ηαηά ηδξ 

παποζανηίαξ, θάνιαηα πμο επζδνμφκ ζημ ζφζηδια νεκίκδξ – αββεζμηεκζίκδξ, 

απμηθεζζηέξ δζαφθςκ αζαεζηίμο, εζηένεξ ημο κζηνζημφ μλέμξ (βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηδξ ζηδεάβπδξ), ακαζημθείξ ηδξ ζοζζχνεοζδξ ηςκ 

αζιμπεηαθίςκ, ημοιανζκζηά ακηζπδηηζηά ςξ ακηαβςκζζηέξ ηδξ αζηαιίκδξ Θ, 

ημπζηά ακαζζεδηζηά.  

 

3) Γήιδηνα Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα 

Ποκεεηζηή ζηναηδβζηή, πνμέθεοζδ - παναθααή, δζεοηνίκζζδ δμιήξ, ακάθοζδ, 

ιμνζαηυξ ιδπακζζιυξ δνάζδξ, ζπέζεζξ ιμνζαηήξ δμιήξ-δνάζδξ, 

εηθεηηζηυηδηα, θανιαημπδιζηή άπμρδ δναζηζηυηδηαξ ηαζ ηφπδξ ζημκ 
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μνβακζζιυ ηςκ ελήξ μιάδςκ θανιάηςκ: αβςκζζηέξ αηεηοθμπμθίκδξ, 

ακαζημθείξ αηεηοθμ-πμθζκεζηενάζδξ, ακηζ—alzheimer, οανζδζηά ιυνζα, 

ακηαβςκζζηέξ αηεηοθμπμθίκδξ (ζηζξ παναζοιπαεδηζηέξ ιεηαβαββθζαηέξ 

απμθήλεζξ, ζηζξ κεονμιοζηέξ ζοκάρεζξ, ζηα αοηυκμια βάββθζα), 

ζοιπαεμιζιδηζηά θάνιαηα-αβςκζζηέξ α ηαζ α οπμδμπέςκ, ζοιπαεμθοηζηά 

θάνιαηα-ακηαβςκζζηέξ α ηαζ α οπμδμπέςκ, ακαζημθείξ θζπμλοβμκάζδξ. 

 

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία: 

1) Βαζίθδξ Γδιυπμοθμξ 

 Richard B. Silverman ―The Organic Chemistry of Drug Design and Drug 

Action‖, Academic Press, 2004, ISBN-10: 0126437327 

 Annual Reports in Medicinal Chemistry, http://www.sciencedirect.com/ 

science/bookseries/00657743  

 Joseph J. Cannon ―Pharmacology for Chemists‖, Oxford University Press, 

2007, ISBN-10: 0841239274 

 E. J. Corey, B. Czako, L. Kurti ―Molecules and Medicine‖, Wiley, 2007, 

ISBN-10: 0470227494 

 

2) Ηςάκκδξ Λζημθάμο 

 Journal of Medicinal Chemistry (ACS Publications) 

 Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters – Elsevier  

 Bioorganic & Medicinal Chemistry (ISSN 0968-0896) 

 The Journal of Biological Chemistry 

 Chemical Research in Toxicology (ACS Publications) 

 Drug Metabolism and Disposition 

 

3) Γήιδηνα Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα 

 Medicinal Chemistry Principles and Practice, Ed. F.D.King. 1994, The 

Royal Society of Chemistry, ISBN 0-85186-494-5 

 Contemporary Drug Synthesis Li J.J, Johnson D., Sliskovic D., Roth B. 

Wiley-Interscience,2004, ISBN 0-471-21480-9 

 New Trends in Synthetic Medicinal Chemistry, Ed. F. Gualtieri, Wiley –

VCH, Vol. 7, 2000 

 Annual Reports in Medicinal Chemistry, Academic Press 

 Journal of Medicinal Chemistry (ACS Publications) 

 Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters - Elsevier 

 Bioorganic & Medicinal Chemistry (ISSN 0968-0896) 

 ―Practical Pharmaceutical Chemistry part I, II) The Athlone Press 1975 

 ―Principles of Medicinal Chemistry‖ W.O. Foye, ed. Lea & Febiger, 1995 

 ―Remington‘s Pharmaceutical Sciences‖, Osol A. ed. Mack Publishing Co., 

1980 

 « Goodman & Gilman‘s The Pharmacological Basis of Therapeutics » 

Goodman a., Hardman J., Limbird L., eds MacMillan Publishing Co 2001 

 ―Strategies for Organic Drug Synthesis and Design‖ Lednicer, D., ed. 

Wiley J. & Sons 2000  

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Richard%20B.%20Silverman%20Ph.D%20Organic%20Chemistry
http://www.sciencedirect.com/%20science/bookseries/00657743
http://www.sciencedirect.com/%20science/bookseries/00657743
http://www.sciencedirect.com/%20science/bookseries/00657743
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpubs.acs.org%2Fjournal%2Fjmcmar&rct=j&q=J%20med%20chem&ei=a0JzToeFMeXc4QSywMiZDQ&usg=AFQjCNHK8TsUD2qxGxRyXJLG5r6NwostGQ&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elsevier.com%2Fwps%2Ffind%2Fjournaldescription.cws_home%2F972%2Fdescription&rct=j&q=bioorganic%20%26%20medicinal%20chemistry%20letters&ei=9UJzTovTNImUOq--6aEM&usg=AFQjCNGVPPyq6cZTUeAfKwZN3ENfHqc8ag&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fjournals.elsevier.com%2F09680896%2Fbioorganic-and-medicinal-chemistry%2F&rct=j&q=bioorganic%20%26%20medicinal%20chemistry%20&ei=OENzTvm9F4GWOprBkKIM&usg=AFQjCNE5_rdNFUcboIX-vsWYSa82_1g0TA&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jbc.org%2F&rct=j&q=J.%20Biol.%20chem&ei=jkVzTv_oEYb44QSDlOyRDQ&usg=AFQjCNGAYeOWntnQo_IZ5z6idmvtnhu-UA&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpubs.acs.org%2Fjournal%2Fcrtoec&rct=j&q=chem%20res%20toxicol&ei=3UVzTqf8C5T64QSEiaGODQ&usg=AFQjCNE39ssuso-fsLCyBov90mGZTZ27Nw&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDrug_Metabolism_and_Disposition&rct=j&q=drug%20metabolism%20and%20disposition%20impact%20factor&ei=XUZzTpqEAcScOtXtyMMM&usg=AFQjCNHlDf4nJxO1rvrhAQw8kDizjnun5w&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpubs.acs.org%2Fjournal%2Fjmcmar&rct=j&q=J%20med%20chem&ei=a0JzToeFMeXc4QSywMiZDQ&usg=AFQjCNHK8TsUD2qxGxRyXJLG5r6NwostGQ&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elsevier.com%2Fwps%2Ffind%2Fjournaldescription.cws_home%2F972%2Fdescription&rct=j&q=bioorganic%20%26%20medicinal%20chemistry%20letters&ei=9UJzTovTNImUOq--6aEM&usg=AFQjCNGVPPyq6cZTUeAfKwZN3ENfHqc8ag&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fjournals.elsevier.com%2F09680896%2Fbioorganic-and-medicinal-chemistry%2F&rct=j&q=bioorganic%20%26%20medicinal%20chemistry%20&ei=OENzTvm9F4GWOprBkKIM&usg=AFQjCNE5_rdNFUcboIX-vsWYSa82_1g0TA&cad=rja
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 ‖Essentials of Pharmacology‖ Theocharidis T. Little, Brown & Company 

2nd edition, 1999 

 Drug Actions, Basic Principles and Therapeutic Aspects, 

Mutschler/Devendorf 

 Archiv.Pharm 317, 183-185, 1984 

 Arch Pharm   325, 483-90, 1992. 

 Arch Pharm 328, 689-698, 1995 

 Intensive  Care Med. 18, 449-454, 1992 

 Greenblatt et al. (1999) FEBS Letters 463, p321 

 Dvir et al. (2003) JACS 125, p363 

 Bar-On et al. (2002) Biochemistry 41, p3555. 

 Kryeger et al.,(1997) Structure 7,297 

 Raves et al. (1997) Nature Structural Biology 4, p57 

 Δεκζηυ Ποκηαβμθυβζμ 2007, Δεκζηυξ Ννβακζζιυξ Φανιάηςκ 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ, πναηηζηχκ ηαζ εεςνδηζηχκ ενβαζηδνζαηχκ 

αζηήζεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Ζ αλζμθυβδζδ ηςκ βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ πμο απέηηδζακ μζ θμζηδηέξ απυ 

ηδ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ: 

Κε βναπηέξ ελεηάζεζξ (80% ημο ηεθζημφ ααειμφ + 20% μ ααειυξ ημο 

ενβαζηδνίμο), πμο δζελάβμκηαζ ζηζξ εεζιμεεηδιέκεξ ελεηαζηζηέξ πενζυδμοξ. 

Νζ βναπηέξ ελεηάζεζξ πενζθαιαάκμοκ ηαηά ιέζμ υνμ δέηα (10) εκκμζμθμβζηά 

ζφκεεηα εέιαηα πμο ακηζζημζπμφκ  ζημ ζφκμθμ ηδξ φθδξ πμο απανηίγεζ ημ 

ιάεδια. 

Ζ ααειμθμβία είκαζ ακαθμβζηά ηαηακειδιέκδ ακά δζδάζημκηα, ιε αάζδ ημ 

πνυβναιια ηςκ ακηίζημζπςκ δζαθέλεςκ ημοξ. 

Νζ ελεηάζεζξ βίκμκηαζ ζηζξ διενμιδκίεξ ηαζ πχνμοξ πμο ακαημζκχκεζ ημ 

Ριήια. 

Ν πνυκμξ ελέηαζδξ είκαζ 3,5 χνεξ ζοκμθζηά βζα ημοξ ηνεζξ δζδάζημκηεξ.  

Γίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ελέηαζδξ ιε πνμυδμοξ, ιε πνμτπμεέζεζξ πμο εα 

μνίγμκηαζ ιεηά απυ ζοκεκκυδζδ ηςκ δζδαζηυκηςκ ιε ημοξ θμζηδηέξ ηαζ μζ 

μπμίεξ έβηαζνα εα ακαημζκχκμκηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο ηιήιαημξ. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο:  

Γηδάζθνληεο:  

1) Βαζίθδξ Γδιυπμοθμξ, Θαεδβδηήξ 

Γζαθέλεζξ: εθανιυγεηαζ δ πνμζέββζζδ haptics (http://www.telegraph.co.uk/ 

education/educationnews/8271656/Write-it-dont-type-it-if-you-want-

knowledge-to-stick.html 

 

2) Ηςάκκδξ Λζημθάμο, Δπίημονμξ Θαεδβδηήξ 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ, ζδιεζχζεζξ, ακαημζκχζεζξ, ηθπ. ακανηχκηαζ ζε 

εζδζηυ πχνμ (Ακαημζκχζεζξ : Καεήιαηα) ζηδκ ζζημζεθίδα ημο ηιήιαημξ 

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Arch%20Pharm%20(Weinheim).');
http://www.telegraph.co.uk/%20education/educationnews/8271656/Write-it-dont-type-it-if-you-want-knowledge-to-stick.html
http://www.telegraph.co.uk/%20education/educationnews/8271656/Write-it-dont-type-it-if-you-want-knowledge-to-stick.html
http://www.telegraph.co.uk/%20education/educationnews/8271656/Write-it-dont-type-it-if-you-want-knowledge-to-stick.html
http://users.auth.gr/~pchristo/teaching/teach.html
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3) Γήιδηνα Σαηγδπαφθμο, Θαεδβήηνζα 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ, ζδιεζχζεζξ, ακαημζκχζεζξ, ηθπ. ακανηχκηαζ ζε 

εζδζηυ πχνμ (Ακαημζκχζεζξ : Καεήιαηα) ζηδκ ζζημζεθίδα ημο ηιήιαημξ. 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ, θνμκηζζηήνζα εκζζποηζηά 

ηδξ δζδαζηαθίαξ  ηαζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

Νζ 39 δζαθέλεζξ (13 εαδμιάδεξ Σ 3 χνεξ) βίκμκηαζ ζηδκ Αίεμοζα Γ12 ιε ηδ 

πνήζδ α)δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ βζα ηδκ πνμαμθή ηςκ δζαθέλεςκ, α) 

δζαθακεζχκ ηαζ επζδζαζημπίμο  ηαζ β) ηθαζζημφ πίκαηα. 

 

α) Γζαθέλεζξ. 

 

 

 

http://users.auth.gr/~pchristo/teaching/teach.html
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Γηάιεμε  Ρίηινο Γηδάζθωλ 

(νληεο) 

1 Σδιεζμεεναπεοηζηά θάνιαηα, εηθεηηζηή 

ημλζηυηδηα, ακηζααηηδνζαηά ακηζαζμηζηά, 

πεκζηζθθίκεξ, δμιζημί & θοζζημπδιζημί 

πανάιεηνμζ ζημ ιμνζαηυ ιδπακζζιυ δνάζδξ  

Β. Γδιυπμοθμξ 

2-3 Ποκεεηζηή ζηναηδβζηή πνμξ 

αεκγοθμπεκζηζθθίκδ, καθηζθθίκδ, 

ηαναεκζηζθθίκδ & αιπζηζθθίκδ 

Β. Γδιυπμοθμξ 

4 Θεθαθμζπμνίκεξ, ζηενεμδμιζηά 

παναηηδνζζηζηά & δνάζδ, διζζοκεεηζηή 

παναζηεοή 7-ACA. 

Β. Γδιυπμοθμξ 

5-6 Ιμζπά ακηζααηηδνζαηά ακηζαζμηζηά ιε 

ιμνζαηή επζηέκηνςζδ ζε ιμκμααηηάιεξ, 

πθςναιθαζκζηυθδ, ηοηθμζενίκδ, 

ηεηναηοηθίκεξ, αιζκμβθοημγίηεξ & 

ιαηνμθίδζα  

Β. Γδιυπμοθμξ 

7-9 Κδ-ακηζαζμηζηά ακηζααηηδνζαηά ιε ιμνζαηή 

επζηέκηνςζδ ζε ζζμκζαγίδζμ, ιεηνμκζδαγυθδ, 

κζηνμθμονακημσκδ, ζμοθθακζθαιίδζα, & 

ηζκμθυκεξ 

Β. Γδιυπμοθμξ 

10 Ακηζιοηδηζαζζηά θαζκαηοθμζιζδαγυθζα. 

Ακηζζζηά πδιεζμεεναπεοηζηά ιε επζηέκηνςζδ 

ζε αηοηθμαίνδ 

Β. Γδιυπμοθμξ 

11-13 Κδ-ζηενεμεζδή ακηζθθεβιμκχδδ, πδιζηή 

αζμθμβία ηδξ 

θανιαημδοκαιζηήξ/θανιαημηζκδηζηήξ 

ζοιπενζθμνάξ, ιέεμδμζ αεζθυνμο 

παναζηεοήξ & θοζζημπδιζηή ηαοημπμίδζδ 

Β. Γδιυπμοθμξ 

14-15 Γζμονδηζηά θάνιαηα, πδιζηή αζμθμβία ηδξ 

θανιαημδοκαιζηήξ ηαζ θανιαημηζκδηζηήξ 

ζοιπενζθμνάξ, ζοκεεηζηή ζηναηδβζηή & 

θοζζημπδιζηή ηαοημπμίδζδ 

Β. Γδιυπμοθμξ 

16 Φοζζημπδιζηέξ πανάιεηνμζ ηαζ 

εηθεηηζηυηδηα ζηδ δνάζδ ηςκ πνμζδειάηςκ 

ζημοξ οπμδμπείξ ηδξ ζζηαιίκδξ 

Β. Γδιυπμοθμξ 
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17-20 Ακηζηανηζκζηά Φάνιαηα & Φάνιαηα 

οπμζηδνζηηζηήξ αβςβήξ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

πδιεζμεεναπείαξ έκακηζ ημο ηανηίκμο  

Η. Λζημθάμο 

21-23 Φάνιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ 

ζαηπανχδδ δζααήηδ & Φάνιαηα ηαηά ηδξ 

παποζανηίαξ 

Η. Λζημθάμο 

24 Φάνιαηα πμο επζδνμφκ ζημ ζφζηδια 

νεκίκδξ - αββεζμηεκζίκδξ 

Η. Λζημθάμο 

25 Απμηθεζζηέξ δζαφθςκ αζαεζηίμο & Δζηένεξ 

ημο κζηνζημφ μλέμξ (ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ 

ζηδεάβπδξ) 

Η. Λζημθάμο 

26 Ακαζημθείξ ηδξ ζοζζχνεοζδξ ηςκ 

αζιμπεηαθίςκ & Θμοιανζκζηά ακηζπδηηζηά ςξ 

ακηαβςκζζηέξ ηδξ αζηαιίκδξ Θ 

Η. Λζημθάμο 

27 Ρμπζηά ακαζζεδηζηά Η. Λζημθάμο 

28-29 Ξενζθενζηυ Λεονζηυ ζφζηδια-Σμθζκενβζηά 

θάνιαηα- ζοκεεηζηή ζηναηδβζηή & ζπέζεζξ 

ιμνζαηήξ δμιήξ-δνάζδξ 

Γ. Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα 

30-32 Ακηαβςκζζηέξ ηδξ αηεηοθμπμθίκδξ-

Ακηζπμθζκεζηεναζζηά- Ννβακμθςζθμνζημί 

εζηένεξ-Ακηζβθαοηςιαηζηά- ζοκεεηζηή 

ζηναηδβζηή & ζπέζεζξ ιμνζαηήξ δμιήξ-

δνάζδξ 

Γ. Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα 

33 Ακηαβςκζζηέξ ηδξ αηεηοθμπμθίκδξ-

απμπμθςηζημί-ακηζαπμπμθςηζημί- ζοκεεηζηή 

ζηναηδβζηή & ζπέζεζξ ιμνζαηήξ δμιήξ-

δνάζδξ 

Γ. Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα 

34 Ακηζ-Alzheimer- ζοκεεηζηή ζηναηδβζηή & 

ζπέζεζξ ιμνζαηήξ δμιήξ-δνάζδξ 

Γ. Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα 

35-36 Aδνεκενβζηά θάνιαηα- ζοκεεηζηή 

ζηναηδβζηή & ζπέζεζξ ιμνζαηήξ δμιήξ-

δνάζδξ 

Γ. Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα 

37 Αβςκζζηέξ α-οπμδμπέςκ- ζοκεεηζηή 

ζηναηδβζηή & ζπέζεζξ ιμνζαηήξ δμιήξ-

δνάζδξ 

Γ. Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα 

 Ποιπαεμιζιδηζηέξ αιίκεξ-Αθεζθαηζηέξ 

αιίκεξ ιε αδνεκενβζηή δνάζδ- ζοκεεηζηή 

ζηναηδβζηή & ζπέζεζξ ιμνζαηήξ δμιήξ-

δνάζδξ 

Γ. Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα 

38 Ακηαβςκζζηέξ ηςκ α- ηαζ α-οπμδμπέςκ- 

ζοκεεηζηή ζηναηδβζηή & ζπέζεζξ ιμνζαηήξ 

δμιήξ-δνάζδξ 

Γ. Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα 

39 Ακαζημθείξ θζπμλοβμκάζδξ- ζοκεεηζηή 

ζηναηδβζηή & ζπέζεζξ ιμνζαηήξ δμιήξ-

δνάζδξ 

Γ. Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα 
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Δξγαζηήξηα: 

Νζ θμζηδηέξ ηαθμφκηαζ ιε ακαημίκςζδ ημκ Φεανμοάνζμ ηάεε έημοξ βζα κα 

ζοιπθδνχζμοκ αζηήζεζξ εββναθήξ βζα ηδκ άζηδζή ημοξ ζηα ενβαζηήνζα. Γζα 

υζμοξ δεκ έβζκε εββναθή (ή δεκ έβζκε έβηαζνα) δ άζηδζδ ιεηαθένεηαζ ζημ 

ακηίζημζπμ 6μ ελάιδκμ ηδξ επυιεκδξ αηαδδιασηήξ πνμκζάξ.  

 

Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ 

(νληεο) 

1-4 Ακηίδναζδ πνχημο ζηαδίμο παναζηεοήξ 

θαζκοημσκδξ ιε απμιυκςζδ αεκγζθίμο ζε 

αηαηένβαζηδ ιμνθή 

Β.Γδιυπμοθμξ, 

Γ.Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα, 

Η. Λζημθάμο 

5-8 Μήνακζδ/γφβζζδ αεκγζθίμο. Eθανιμβή 

θαζιαημζημπζηχκ ιεεμδμθμβζχκ 

ηαοημπμίδζδξ μνβακζηχκ ιμνίςκ ζε 

ζημπεοιέκα παναδείβιαηα  

Β.Γδιυπμοθμξ, 

Γ.Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα, 

Η. Λζημθάμο 

9-11 Ακηίδναζδ δεοηένμο ζηαδίμο 

παναζηεοήξ θαζκοημσκδξ 

Β.Γδιυπμοθμξ, 

Γ.Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα, 

Η. Λζημθάμο 

12-15 Απμιυκςζδ/ηαεανζζιυξ, 

λήνακζδ/γφβζζδ ηαζ ηαοημπμίδζδ 

θαζκοημίκδξ 

Β.Γδιυπμοθμξ, 

Γ.Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα, 

Η. Λζημθάμο 

16-18 Ακηίδναζδ παναζηεοήξ οιεπνςιυκδξ ζε 

άκοδνεξ ζοκεήηεξ  

Β.Γδιυπμοθμξ, 

Γ.Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα, 

Η. Λζημθάμο 

19-22 Απμιυκςζδ/ηαεανζζιυξ, 

λήνακζδ/γφβζζδ ηαζ ηαοημπμίδζδ 

οιεπνςιυκδξ 

Β.Γδιυπμοθμξ, 

Γ.Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα, 

Η. Λζημθάμο 

23-26 Σδιζηυξ πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ 

οδνμπθςνζηήξ οδναθαγίκδξ 

Β.Γδιυπμοθμξ, 

Γ.Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα, 

Η. Λζημθάμο 

 

 

ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑ ΗΗ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: 55 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 6μ  
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Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

Σ Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (Φανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 5.5 

Θεωξία (ώξεο): 3 

Φξνληηζηήξην (ώξεο): 1 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Θευδςνμξ Πηθααζάδδξ, Θαεδβδηήξ 

 

Γηδάζθνληεο 

1. Θευδςνμξ Πηθααζάδδξ, Θαεδβδηήξ  

2. Ιεοημεέα Ξαπαδμπμφθμο, Ακαπθ. Θαεδβήηνζα 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό:  

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη:  

Λα ηαηακμήζμοκ μζ θμζηδηέξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ Φανιαημθμβίαξ, ηζξ 

θανιαημδοκαιζηέξ ηαζ θανιαημηζκδηζηέξ παναιέηνμοξ, ηζξ δζαθμνεηζηέξ 

θανιαημθμβζηέξ μιάδεξ, ημοξ ιδπακζζιμφξ δνάζδξ ηςκ θανιάηςκ, ημοξ 

πανάβμκηεξ πμο ζοκεζζθένμοκ ζημ θανιαημθμβζηυ απμηέθεζια, ηδκ 

ειθάκζζδ ηςκ ακεπζεφιδηςκ εκενβεζχκ, ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ηςκ θανιάηςκ, 

ηδκ επζθμβή ηςκ θανιάηςκ ζηδκ ηθζκζηή πνάλδ. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ (δζδαζηαθία), ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ ηαζ 

θνμκηζζηδνζαηχκ ιαεδιάηςκ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη: 

Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ, πναηηζηέξ αζηήζεζξ-ενβαζηήνζα, θνμκηζζηδνζαηά 

ιαεήιαηα  

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:   

Δζζαβςβή ζηδκ Φανιαημθμβία ημο Θεκηνζημφ Λεονζημφ Ποζηήιαημξ. 

Ακηζπανηζκζμκζηά θάνιαηα. Θαηαζηαθηζηά ημο Θεκηνζημφ Λεονζημφ 

Ποζηήιαημξ. Βαναζημονζηά. Ακηζηαηαεθδπηζηά, αβπμθοηζηά. Τοπμηνυπα, 

ακηζροπςζζηά. Τοπμδζεβενηζηά. Αθημυθεξ. Γεκζηά ακαζζεδηζηά. Νπζμφπα 

ακαθβδηζηά. Κδ ζηενμεζδή ακηζθθεβιμκχδδ - ακαθβδηζηά. 

Σδιεζμεεναπεοηζηά ηαηά ηςκ ζχζεςκ. Ακαζιίεξ. Φανιαημθμβία ζζδήνμο, 

αζηαιίκδ Β12, θμθζηυ μλφ. Απμπνειπηζηά. Διεηζηά. Ακηζειεηζηά. 

Βθεκκμθοηζηά. Ακηζυλζκα. Ακηζδζαννμσηά. Θαεανηζηά. Σδιεζμεεναπεοηζηά ηαηά 

ηςκ κεμπθαζζχκ. Ακηζαζμηζηά. Ακηζθοιαηζηά. Ακηζιοηδηζαηά. Απμθοιακηζηά. 

Ακηζζδπηζηά. Ακμζμηαηαζηαθηζηά. Ννμί. Διαυθζα. Ακηζζχιαηα. Κδπακζζιμί 

πήλδξ αίιαημξ, ακηζπδηηζηά θάνιαηα. 
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Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Δλεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Νζ δζαθέλεζξ ηαζ ηα θνμκηζζηήνζα ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ 

(πανμοζίαζδ ιε ιμνθή Powerpoint, δζαδναζηζηέξ θνμκηζζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 

ιε πνήζδ Ζ/,  αίκηεμ ηθπ) 

Ακανηχκηαζ ζημ e-Class (Α.Ξ.Θ.) ημο ιαεήιαημξ (www.e-class.auth.gr). 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε 16 δζαθέλεζξ ηαζ 4 ενβαζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ ηαζ 4 Φνμκηζζηήνζα. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (16) θαιαάκμοκ πχνα 2 θμνέξ ηδκ εαδμιάδα ζηδκ 

αίεμοζα Γ12 εκχ ηα θνμκηζζηήνζα ζηδκ αίεμοζα Α31 ημο ηηζνίμο 

Φοζζημιαεδιαηζηήξ. 

 

Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Δζζαβςβή ζηδ Φανιαημθμβία ημο ΘΛΠ-

Ακηζπανηζκζμκζηά θάνιαηα 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

2 Νπζμφπα ακαθβδηζηά θμζ μζ δζδάζημκηεξ 
3 Θαηαζηαθηζηά ΘΛΠ- Βαναζημονζηά θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

4 Ακηζηαηαεθζπηζηά-αβπμθοηζηά θμζ μζ δζδάζημκηεξ 
5 Τοπμηνυπα.  Ακηζροπςζζηά θμζ μζ δζδάζημκηεξ 
6 Τοπμδζεβενηζηά-Αθημυθεξ θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

7 Κδ μπζμφπα ακαθβδηζηά – Κδ 

ζηενμεζδζηά ακηζθθεβιμκχδδ-  

Φάνιαηα ηαηά ηδξ μονζηήξ ανενίηζδαξ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

8 Ακαζιίεξ-Φανιαημθμβία ζζδήνμο ηαζ 

Βζηαιίκδξ Β12-θμθζημφ μλέμξ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

9 Σδιεζμεεναπεία θμζ μζ δζδάζημκηεξ 
10 Σδιεζμεεναπεία θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

11 Σδιεζμεεναπεία θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

12 Σδιεζμεεναπεία θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

13 Σδιεζμεεναπεία θμζ μζ δζδάζημκηεξ 
14 Ακμζμηαηαζηαθηζηά θμζ μζ δζδάζημκηεξ 
15 Ννμί, Διαυθζα, Ακηζζχιαηα θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

16 Κδπακζζιμί πήλδξ αίιαημξ-ακηζπδηηζηά 

θάνιαηα 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

 

 

Β) Δνβαζηήνζα 

 

http://www.e-class.auth.gr/
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Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ 

(νληεο) 

1 Aκηζκεμπθαζιαηζηά 

πδιεζμεεναπεοηζηά Φάνιαηα:  

Δηηίιδζδ ηδξ ακηζκεμπθαζιαηζηήξ 

δνάζδξ θανιάηςκ ζε ηαθθζένβεζεξ 

θεοπαζιζηχκ ηοηηάνςκ in vitro 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

2 Σανημβνάθδζδ ηιδιάηςκ βεκεηζημφ 

οθζημφ βζα θανιαημβμκζδζςιαηζηέξ 

εθανιμβέξ 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

3 Ακηζπδηηζηά θάνιαηα, Κέηνδζδ 

«πνυκμο πνμενμιαίκδξ» ηαζ «πνυκμο 

ιενζηήξ ενμιαμπθαζηίκδξ» ζημ 

πθάζια  

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

4 Ακηζιζηνμαζαηά Σδιεζμεεναπεοηζηά 

θάνιαηα.  Κέεμδμξ πνμζδζμνζζιμφ 

εοαζζεδζίαξ ηαζ ακηίζηαζδξ 

ιζηνμμνβακζζιχκ ζε ακηζαζμηζηά 

(Ακηζαζυβναιια) 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

 

Γ) Φνμκηζζηήνζα 

Φξνληηζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ 

(νληεο) 

1 Φανιαημβμκζδζςιαηζηή ημο 

ηανηίκμο 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
2 Φαενιαημεπαβνφπκδζδ: Ζ 

πενίπηςζδ ηςκ NSAIDs 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

3 Σδιεζμεεναπεία ηςκ ιζηνμαζαηχκ 

ηαζ ζμβεκχκ θμζιχλεςκ 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
4 Δλανηδζζμβυκεξ μοζίεξ ηαζ 

θανιαηεοηζηή ελάνηδζδ 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

 

 

ΒΗΝΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο:  ΛΞ-47 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ, επζθμβήξ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 6μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

Σ πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

 Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 4 

Θεωξία (ώξεο): 2  
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Φξνληηζηήξην (ώξεο): 2  

Δξγαζηήξην (ώξεο): - 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Εαπανίαξ Πημφναξ, Θαεδβδηήξ (Ριήια Βζμθμβίαξ) 

 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

 

1) Εαπανίαξ Πημφναξ, Θαεδβδηήξ 

2) Ζθίαξ Θαππάξ, Ιέηημναξ 

Γναθείμ 7.05, 7μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 10.00-13.00 

Δπζημζκςκία: ιε email (ikappas@bio.auth.gr) 

3) Ππφνμξ Γηέθδξ, Ιέηημναξ 

Γναθείμ 9.21, 9μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11.00-13.00 

Δπζημζκςκία: ιε email (sgkelis@bio.auth.gr) 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: Θαηάνηζζδ ζε εθανιμβέξ ηδξ πθδνμθμνζηήξ πάκς ζηδκ 

μνβάκςζδ ηαζ ηαηακυδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πθδνμθμνίαξ. Δλμζηείςζδ ιε ηδ 

δζαπείνζζδ, ημκ έθεβπμ ηαζ ηδκ ακάθοζδ ηονίςξ ιμνζαηχκ δεδμιέκςκ ιε 

απχηενμ ζημπυ ηδκ ελαβςβή αζμθμβζηχκ ζοιπεναζιάηςκ. 

 

Γεμηόηεηεο: Απυηηδζδ ζηακυηδηαξ πνήζδξ ηςκ πμθοάνζειςκ αάζεςκ 

δεδμιέκςκ αζμθμβζηήξ πθδνμθμνίαξ ιέζς ημο δζαδζηηφμο. Δλμζηείςζδ ιε 

ενβαθεία ακάηηδζδξ, ζφβηνζζδξ ηαζ ακάθοζδξ αζμθμβζηήξ πθδνμθμνίαξ. 

Δλμζηείςζδ ιε ηδ πνήζδ πνμβναιιάηςκ δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ ηαζ 

ελοπδνεηδηχκ δζαδζηηφμο βζα ηδκ εφνεζδ μιμθμβίαξ, ηδκ ακάθοζδ 

αθθδθμοπζχκ ηαζ βμκζδζςιάηςκ, ημκ ηαεμνζζιυ ηνζζδζάζηαηδξ δμιήξ 

ιαηνμιμνίςκ. Δζζαβςβή ζηα ιμκηέθα ιμνζαηήξ ελέθζλδξ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη: Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ, Άζηδζδ, Φνμκηζζηήνζμ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο: Γεκεηζημί δείηηεξ ηαζ ηαηδβμνίεξ ιμνζαηήξ 

πθδνμθμνίαξ. Ννζζιυξ, ζπεδζαζιυξ ηαζ δμιή ιζαξ αάζδξ δεδμιέκςκ. 

Πηναηδβζηέξ ακαγήηδζδξ. Ακάθοζδ ηαζ αλζμθυβδζδ απμηεθεζιάηςκ 

ακαγήηδζδξ. Ξνυαθερδ πνςηεσκζηχκ δμιχκ. Ακάθοζδ ιμηίαςκ. Θαεμνζζιυξ 

ηνζζδζάζηαηδξ δμιήξ. Πημίπζζδ ηαζ εφνεζδ μιμθμβίαξ αθθδθμοπζχκ. Κμκηέθα 

ελέθζλδξ. Φανιαημβμκζδζςιαηζηή. Κμνζαηή δζάβκςζδ. Κεθθμκηζηή 

αζμπθδνμθμνζηή ηαζ ελεθίλεζξ ζηδκ οπμθμβζζηζηή αζμθμβία. 

 

Ξξνηεηλόκελα βηβιία: Baxevanis, A.D. and Ouellette, F. (Δθθδκζηή 

έηδμζδ). 2004. Βζμπθδνμθμνζηή. Δπζζηδιμκζηέξ Δηδυζεζξ Ξανζζζάκμο Α.Δ. 

Αεήκα (Δπζιέθεζα εθθδκζηήξ έηδμζδξ: Δοάββεθμξ Λ. Κμοδνζακάηδξ, Πηαφνμξ 

Η. Σαιυδναηαξ), ISBN 978-960-394-222-1, ΘΥΓ. ΔΓΝΜΝΠ 41233 
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Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο: Ξαναημθμφεδζδ Γζαθέλεςκ, 

Ξναβιαημπμίδζδ Δνβαζζχκ, Ποκενβαζία ζε μιάδεξ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο: Γναπηή Δλέηαζδ, Γναπηέξ Δνβαζίεξ. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: Νζ δζαθέλεζξ ημο 

ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ / Ρμ οθζηυ ημο ιαεήιαημξ δζαηίεεηαζ ζημ 

Blackboard 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ, βναπηέξ αζηήζεζξ ηαζ 

θνμκηζζηήνζμ. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (δίςνεξ) θαιαάκμοκ πχνα ιία θμνά ηδκ εαδμιάδα 

ζηδκ Αίεμοζα Γ12 ηαζ βίκεηαζ πνήζδ δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ βζα ηδκ πνμαμθή 

ηςκ δζαθέλεςκ. Ακηίβναθα ηςκ δζαθέλεςκ ακανηχκηαζ ηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα 

ημο ιαεήιαημξ (Blackboard) ιε εθεφεενδ πνυζααζδ.  
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ 

(νληεο) 

1 Γεκεηζημί δείηηεξ – Κμνζαηή πθδνμθμνία θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

2 Δζζαβςβή ζηδ αζμπθδνμθμνζηή θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

3 Βάζεζξ δεδμιέκςκ – Πηναηδβζηέξ ακαγήηδζδξ (1) θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
4 Βάζεζξ δεδμιέκςκ – Πηναηδβζηέξ ακαγήηδζδξ (2) θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

5 Ακάθοζδ αθθδθμοπζχκ DNA ηαζ αιζκμλέςκ θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
6 Βάζεζξ δεδμιέκςκ πνςηεïκχκ θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

7 Πημίπζζδ αθθδθμοπζχκ θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
8 Κμνζαηή ελέθζλδ (1) θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

9 Κμνζαηή ελέθζλδ (2) θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
10 Ξμθοιμνθζζιμί ιμκχκ κμοηθεμηζδίςκ ηαζ 

θανιαημβμκζδζςιαηζηή 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
11 Κμνζαηή δζαβκςζηζηή θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
12 Δθανιμβέξ ηδξ αζμπθδνμθμνζηήξ θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
13 Κεθθμκηζηή αζμπθδνμθμνζηή ηαζ ελεθίλεζξ ζηδκ 

οπμθμβζζηζηή αζμθμβία 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

 

Γ) Φνμκηζζηήνζα 

 

Φξνληηζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ (ληεο) 

1 Ακαηεθαθαίςζδ θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

 

 

ΔΞΔΗΓΝΠΑ ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΖ 

 

Θωδηθόο καζήκαηνο: ΛΞ-48 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ, επζθμβήξ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 6μ ελάιδκμ 

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

Σ πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

 Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 
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Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 4 

Θεωξία (ώξεο): 2 

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Γ. Βαζζθάημξ, Θαεδβδηήξ 

 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

Γ. Βαζζθάημξ, Θαεδβδηήξ (ζοκημκζζηήξ) 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό:  

Δπζζηδιμκζημί Ποκενβάηεξ ηδξ Θθζκζηήξ Ακαζζεδζζμθμβίαξ ηαζ Δκηαηζηήξ 

Θεναπείαξ, ημο Α.Ξ.Θ. 

Ξζζημπμζδιέκμζ εηπαζδεοηέξ ημο ERC 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη:  

Πηυπμξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα απμηηήζμοκ μζ θμζηδηέξ ηζξ απαναίηδηεξ 

βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ δζαθυνςκ επεζβμοζχκ 

ηαηαζηάζεςκ. 

 

Γεμηόηεηεο:  

Θεςνδηζηή ηαζ πναηηζηή ηαηάνηζζδ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ δζαθυνςκ επεζβμοζχκ 

ηαηαζηάζεςκ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ & ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

∆ζάζςζδ ηαζ ζςζηή ημπμεέηδζδ αζεεκχκ πμο πνεζάγμκηαζ πνχηεξ αμήεεζεξ. 

Δκδμηναπεζαηή δζαζςθήκςζδ. Ρναπεζμημµή ζε πνχηεξ αμήεεζεξ. Shock. 

Ξνχηεξ αμήεεζεξ ζε παεήζεζξ ηανδζάξ - ηοηθμθμνζημφ. Ξνχηεξ αμήεεζεξ ζε 

πμθοηναοµαηίεξ. Αζµυζηαζδ. Ξνχηεξ αμήεεζεξ ζε ηναφµαηα εχναηα. 

Θνακζμεβηεθαθζηέξ ηαηχζεζξ. Ξνχηεξ αμήεεζεξ ζε εβηαοµαηίεξ. 

∆δθδηδνζάζεζξ. Θανδζμπκεοµμκζηή ακαγςμβυκδζδ ζε εκήθζηεξ ηαζ παζδζά. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ζ απυ αιθζεεάηνμο δζδαζηαθία πενζθαιαάκεζ εέιαηα επείβμοζαξ ζαηνζηήξ ηα 

μπμία αθμνμφκ ημοξ θανιαημπμζμφξ, εηπαίδεοζδ ζε ηθζκζηά ζειζκάνζα, 

ηαηεοεοκηήνζεξ μδδβίεξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ δζαθυνςκ επεζβμοζχκ 

ηαηαζηάζεςκ απυ ιδ βζαηνμφξ. 

Ζ πνμαζνεηζηή εηπαίδεοζδ ζηδκ ηανδζμπκεοιμκζηή ακαγςμβυκδζδ ιε ηδκ 

πνήζδ αοηυιαημο ελςηενζημφ απζκζδςηή, εα πζζημπμζδιέκδ απυ ημ 

Δονςπασηυ Ποιαμφθζμ Ακαγςμβυκδζδξ (European Resuscitation Council – 

ERC) ηαζ εα βίκεζ ιε ηδκ ιμνθή ζειζκανίςκ. Πημοξ θμζηδηέξ πμο εα ημ 

παναημθμοεήζμοκ εα δμεεί πζζημπμζδηζηυ ημο ERC. 
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Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Γναπηέξ ελεηάζεζξ. 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ρμ ιάεδια εα πενζθαιαάκεζ: 

Γζδαζηαθία απυ αιθζεεάηνμο 2 χνεξ ηδκ εαδμιάδα. 

Δηπαίδεοζδ ζηδ ααζζηή οπμζηήνζλδ ηδξ γςήξ ηαζ αοηυιαηδ ελςηενζηή 

απζκίδςζδ. 

  
 

7ν ΔΜΑΚΖΛΝ 
 

ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: ΛΞ-35 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 7μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

Σ Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 4 

Θεωξία (ώξεο): 3 

Φξνληηζηήξην (ώξεο):  

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Άββεθμξ Θακεθθήξ, Θαεδβδηήξ 

Γηδάζθνληεο 

Άββεθμξ Θακεθθήξ, Θαεδβδηήξ, http://www.pharm.auth.gr/kanellis/ 

Θευδςνμξ Πηθααζάδδξ, Θαεδβδηήξ  

Σνήζημξ Ξακαβζςηίδδξ, Θαεδβδηήξ 

Ιεοημεέα Ξαπαδμπμφθμο, Ακαπθ. Θαεδβήηνζα 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: Ζ εζζαβςβή ηςκ θμζηδηχκ ζηδκ ηαπεία ακαπηοζζυιεκδ 

ηα ηεθεοηαία πνυκζα «Φανιαηεοηζηή Βζμηεπκμθμβία», χζηε κα απμηηήζμοκ 

βκχζεζξ ζηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ, ηεπκμθμβίεξ ηαζ εθανιμβέξ ηδξ ιμνζαηήξ 

αζμηεπκμθμβίαξ ζηζξ πεζναιαηζηέξ πνμζεββίζεζξ ζηδκ παναβςβή θανιάηςκ 

πνδζζιμπμζχκηαξ, έκγοια, βμκίδζα, GM ιζηνμμνβακζζιμφξ ηαζ θοηά.  

 

http://www.pharm.auth.gr/kanellis/
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Γεμηόηεηεο: Δλμζηείςζδ ιε ααζζηέξ έκκμζεξ ηαζ εθανιμβέξ ζηδ 

θανιαηεοηζηή αζμηεπκμθμβία ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ θανιαηεοηζηχκ 

θοηχκ 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη: 

Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ ηαζ θνμκηζζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

Aζηένζμξ Π. Ρζζθηζυβθμο 

Κμνζαηή Βζμηεπκμθμβία (Ανπέξ ηαζ Δθανιμβέξ) - Θθςκμπμίδζδ, Ραοημπμίδζδ 

ηαζ Έηθναζδ βμκζδίςκ βζα παναβςβή-Ρεπκμθμβία Δκδμηοηηάνζαξ Κεηαθμνάξ 

Ακαζοκδοαζιέκςκ Ξνςηεσκχκ - Κμνθμπμίδζδ Βζμεεναπεοηζηχκ Ξνςηεσκχκ-

Φανιαημηζκδηζηή - Φανιαημδοκαιζηή ηαζ Ακμζμβμκζηυηδηα 

Βζμεεναπεοηζηχκ-Γεκςιζηέξ ηαζ θμζπέξ- ςιζηέξ ηεπκμθμβίεξ-Γμκζδζαηή 

Θεναπεία -Αζιμπμζδηζημί - Αολδηζημί πανάβμκηεξ-Ηκηενθενυκεξ-

Ηκηενθεοηίκεξ-Ηκζμοθίκεξ, Αολδηζηή Ννιυκδ ηαζ Ιμζπέξ Ξεπηζδζηέξ Ννιυκεξ- 

Ακαζοκδζαζιέκμζ πανάβμκηεξ πήλδξ αίιαημξ-Θνμιαμθοηζηά-Βζμ-μιμεζδή 

Βζμεεναπεοηζηά πνμσυκηα-Κμκμηθςκζηά Ακηζζχιαηα (δμιή, ακάπηολδ, 

ηνμπμπμίδζδ, είδδ)- Διαυθζα (DNA ειαυθζα ηαζ βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκα) - 

Ρεπκμθμβίεξ Βθαζημηοηηάνςκ - Θοηηανζηέξ Θεναπείεξ-Ακαβεκκδηζηή Ηαηνζηή-

Οοειζζηζηά εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ πμζυηδηα, παναβςβή ηαζ έβηνζζδ 

αζμεεναπεοηζηχκ. 

 

Άββεθμξ Θακεθθήξ  

Δζζαβςβή ζηδ ιμνζαηή αζμηεπκμθμβία, αζμδζαβκςζηζηέξ ηεπκμθμβίεξ, 

εθανιμβέξ ηεπκζηχκ ιμνζαηήξ αζμθμβίαξ ηαζ αζμηεπκμθμβίαξ ζηδ θοζζμθμβία 

θοηχκ ηαζ ζηδ βεκεηζηή (ιμνζαηή) αεθηίςζδ, αζμπθδνμθμνζηή. Γεκμιζηέξ ηαζ 

ιεηαβεκμιζηέξ επζζηήιεξ. Ηζημηαθθζένβεζα θοηχκ (totipotency, ζςια-

ηθμκζηή παναθθαηηζηυηδηα, ακαβέκκδζδ). 

Βαζζηέξ ανπέξ βεκεηζηήξ ιδπακζηήξ θοηχκ: εθανιμβέξ ηαζ ακαβηαζυηδηα, 

ιέεμδμζ ηαζ θμνείξ βεκεηζηήξ ηνμπμπμίδζδξ θοηχκ ηαζ ιεηαθμνά DNA: 

θμνείξ βεκεηζημφ οθζημφ (Agrobacterium tumefaciens, Agrobacterium 

rhizogenes, αζμθζζηζηή ιέεμδμξ, ειαάπηζζδ ζε ηεκυ ηθπ).  

Γεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκα θοηά:  επζθμβή δζαβμκζδζαηχκ θοηχκ, παναβςβή 

μιμγοβςηχκ ζεζνχκ ηαζ αλζμθυβδζδ. 

Γεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκα θανιαηεοηζηά θοηά ηαζ παναβςβή δεοηενμβεκχκ 

ιεηααμθζηχκ ηαζ αζμθανιαηεοηζηχκ μοζζχκ. 

Ξαναβςβή εοζακςηχκ νζγχκ: εθανιμβέξ βζα ηδκ παναβςβή 

αζμθανιαηεοηζηχκ μοζζχκ. 

Δθανιμβέξ ηδξ θεζημονβζηήξ βμκζδζςιαηζηήξ ζηδκ εκίζποζδ ηδξ παναβςβήξ 

βκςζηχκ ηαζ κέςκ δεοηενμβεκχκ ιεηααμθζηχκ ηαζ αζμθανιαηεοηζηχκ μοζζχκ 

ζηα θοηζηά ηφηηανα. 

Κμνζαηή βεςνβία, ιμνζαηή ζαηνζηή βεςνβία (ειαυθζα ηαζ εδχδζια ειαυθζα, 

ακηζζχιαηα, πνςηεΐκεξ ηθπ). 

Βζμδεζηή ηαζ βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκα θοηά ηαζ ηνυθζια. 
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Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ θνμκηζζηδνζαηχκ αζηήζεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Δλεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Νζ δζαθέλεζξ ηαζ ηα θνμκηζζηήνζα ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ 

(πανμοζίαζδ ιε ιμνθή Powerpoint, δζαδναζηζηέξ θνμκηζζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 

ιε πνήζδ Ζ/,  αίκηεμ ηθπ). 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ, ακαημζκχζεζξ, ααειμθμβίεξ ηθπ. ακανηχκηαζ ζε 

εζδζηυ πχνμ (Γζδαζηαθία) ζηδκ ζζημζεθίδα ημο Άββεθμο Θακεθθή. 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ θνμκηζζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ. 

 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (δίςνεξ) θαιαάκμοκ πχνα 2 θμνέξ ηδκ εαδμιάδα 

ζηδκ Αίεμοζα Πειζκανίςκ ημο 3μο μνυθμο ημο ηηζνίμο Βζμθμβίαξ. 

 

http://users.auth.gr/~pchristo/teaching/teach.html
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 Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ 

(νληεο) 

1 Κμνζαηή Βζμηεπκμθμβία (Ανπέξ ηαζ 

Δθανιμβέξ) 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

 

2 Θθςκμπμίδζδ, ηαοημπμίδζδ ηαζ έηθναζδ 

βμκζδίςκ βζα παναβςβή ακαζοκδοαζιέκςκ 

πνςηεσκχκ. 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

3 Ρεπκμθμβία Δκδμηοηηάνζαξ Κεηαθμνάξ 

Ακαζοκδοαζιέκςκ Ξνςηεσκχκ 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
4 Κμνθμπμίδζδ αζμεεναπεοηζηχκ πνςηεσκχκ θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
5 Φανιαημηζκδηζηή - Φανιαημδοκαιζηή ηαζ 

Ακζμβμκζηυηδηα Βζμεεναπεοηζηχκ- Βζμ-

μιμεζδή Βζεεναπεοηζηά πνμσυκηα 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

6 Κμκμηθςκζηά Ακηζζχιαηα (δμιή, 

ακάπηολδ, ηνμπμπμίδζδ, είδδ) Διαυθζα 

(DNA ειαυθζα ηαζ βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκα) 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

7 Γεκςιζηέξ ηαζ θμζπέξ –ςιζηέξ ηεπκμθμβίεξ θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
8 Γμκζδζαηή Θεναπεία θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

9 Αζιμπμζδηζημί - Αολδηζημί πανάβμκηεξ– 

Ηκηενθενυκεξ - Ηκηενθεοηίκεξ 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
10 Ηκζμοθίκεξ, Αολδηζηή Ννιυκδ ηαζ Ιμζπέξ 

Ξεπηζδζηέξ Ννιυκεξ 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

11 Δζζαβςβή ζηδ ιμνζαηή αζμηεπκμθμβία, 

αζμδζαβκςζηζηέξ ηεπκμθμβίεξ, εθανιμβέξ 

ηεπκζηχκ ιμνζαηήξ αζμθμβίαξ ηαζ 

αζμηεπκμθμβίαξ ζηδ θοζζμθμβία θοηχκ ηαζ 

ζηδ βεκεηζηή (ιμνζαηή) αεθηίςζδ, 

αζμπθδνμθμνζηή. 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

12 Οοειζζηζηά εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδ 

πμζυηδηα, παναβςβή ηαζ έβηνζζδ 

αζμεεναπεοηζηχκ 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

13 Ακαζοκδοαζιέκμζ πανάβμκηεξ πήλδ 

αίιαημξ-Θνμιαμθοηζηά- Ρεπκμθμβίεξ 

Βθαζημηοηηάνςκ 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

14 Θοηηανζηέξ Θεναπείεξ –Ακαβεκκδηζηή 

Ηαηνζηή 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
15-16 Γεκμιζηέξ ηαζ ιεηαβεκμιζηέξ επζζηήιεξ, 

ζζημηαθθζένβεζα θοηχκ (totipotency, ζςια-

ηθμκζηή παναθθαηηζηυηδηα, ακαβέκκδζδ). 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

17-18 Βαζζηέξ ανπέξ βεκεηζηήξ ιδπακζηήξ θοηχκ: 

εθανιμβέξ ηαζ ακαβηαζυηδηα, ιέεμδμζ ηαζ 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
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θμνείξ βεκεηζηήξ ηνμπμπμίδζδξ θοηχκ ηαζ 

ιεηαθμνά DNA: θμνείξ βεκεηζημφ οθζημφ 

(Agrobacterium tumefaciens, 

Agrobacterium rhizogenes, αζμθζζηζηή 

ιέεμδμξ, ειαάπηζζδ ζε ηεκυ ηθπ).  

19-20 Γεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκα θοηά:  επζθμβή 

δζαβμκζδζαηχκ θοηχκ, παναβςβή 

μιμγοβςηχκ ζεζνχκ ηαζ αλζμθυβδζδ. 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

21-22 Γεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκα θανιαηεοηζηά 

θοηά ηαζ παναβςβή δεοηενμβεκχκ 

ιεηααμθζηχκ ηαζ αζμθανιαηεοηζηχκ 

μοζζχκ. 

Ξαναβςβή εοζακςηχκ νζγχκ: εθανιμβέξ 

βζα ηδκ παναβςβή αζμθανιαηεοηζηχκ 

μοζζχκ. 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

23-24 Δθανιμβέξ ηδξ θεζημονβζηήξ 

βμκζδζςιαηζηήξ ζηδκ εκίζποζδ ηδξ 

παναβςβήξ βκςζηχκ ηαζ κέςκ 

δεοηενμβεκχκ ιεηααμθζηχκ ηαζ 

αζμθανιαηεοηζηχκ μοζζχκ ζηα θοηζηά 

ηφηηανα. 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

25-26 Κμνζαηή βεςνβία, ιμνζαηή ζαηνζηή βεςνβία 

(ειαυθζα ηαζ εδχδζια ειαυθζα, ακηζζχιαηα, 

πνςηεΐκεξ ηθπ). 

Βζμδεζηή ηαζ βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκα θοηά 

ηαζ ηνυθζια 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

 

 

Β) Δνβαζηήνζα 
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Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ 

(νληεο) 

 

1 Γμκζδζαηή εεναπεία ηδξ α°-εαθαζζαζιίαξ θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
2 Ξνςηεσκζηή εεναπεία ηδξ α°-

εαθαζζαζιίαξ 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

3 Ακαζοκδοαζιέκα βεκεηζηά ηνμπμζδιέκα 

ειαυθζα 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
4 Θεναπεοηζηά ακηζζχιαηα έκακηζ 

κεμπθαζζχκ 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

5 Κμκμηθςκζηά ακηζζχιαηα 

ακηζθθεβιμκχδμοξ δνάζδξ 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
6 Θοηηανζηή εεναπεία ημο Διθνάβιαημξ 

Κομηανδίμο 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
7 Κεζεβποιαηζηά Βθαζημηφηηανα: 

Σαναηηδνζζηζηά ηαζ Θεναπεοηζηέξ 

Δθανιμβέξ 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

8 Κμνθμπμίδζδ ηαζ Έθεβπμξ Ξμζυηδηαξ 

Βζμεεναπεοηζηχκ Ξνςηεσκχκ 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
9 Αθθμβεκήξ Κεηαιυζπεοζδ 

Βθαζημηοηηάνςκ 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

10 Ξνμσυκηα Κδπακζηήξ ηςκ ζζηχκ βζα 

Ακαβεκκδηζηή Ηαηνζηή:Βαζζηέξ Ανπέξ ηαζ 

Ρεπκμθμβίεξ 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

11 Φανιαημηζκδηζηή ηαζ Φανιαημδοκαιζηή 

αλζμθυβδζδ ηςκ Ηκηενθεοηζκχκ 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
12 Δθανιμβέξ ηδξ Βζμηεπκμθμβίαξ ζηδκ 

Ξαναβςβή  Σδιεζμπνμθδπηζηχκ Νοζζχκ 

(ακηζμλεζδςηζηά, αζηαιίκεξ ηθπ) 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

13  Δθανιμβέξ ηδξ Βζμηεπκμθμβίαξ ζηδκ 

Ξαναβςβή Ιεζημονβζηχκ Ρνμθίιςκ 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

14 Ηαηνζηή Κμνζαηή Γεςνβία (medical 

molecular farming): Δθανιμβέξ ηαζ 

Νθέθδ: Ξαναβςβή Δδχδζιςκ Διαμθίςκ 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

15 Δζζαβςβή ζηδκ Ηαηνζηή Κμνζαηή Γεςνβία 

(medical molecular farming): Ξαναβςβή 

Ακηζζςιάηςκ, Ξεπηζδίςκ ηαζ Ξνςηεσκχκ 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

16 Δνβμζηάζζα ημο Κέθθμκημξ: Κεηααμθζηή 

ηαζ Βζμπδιζηή Κδπακζηή Φοηχκ, δ 

Ξενίπηςζδ ηςκ Αθηαθμεζδχκ 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

17 Κεηααμθζηή ηαζ Βζμπδιζηή 

Κδπακζηή:Ξαναβςβή Ακεεθμκμζζαηχκ 

Νοζζχκ απυ ηα Φοηά 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

18 Κεηααμθζηή ηαζ Βζμπδιζηή Κδπακζηή θμζ μζ 
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Φοηχκ: Ξαναβςβή Φοηζηχκ 

Ακηζηανηζκζηχκ Νοζζχκ 

δζδάζημκηεξ 

19 Δπίδναζδ ζηδκ Ακενχπζκδ βεία ηαζ ζηδκ 

Θαθθζένβεζα Γεκεηζηά Ρνμπμζδιέκςκ 

Φοηχκ 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

20 Βζμδεζηή ηαζ Γεκεηζηά Ρνμπμζδιέκα Φοηά 

ηαζ Ρνυθζια 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

21 Αλζμθυβδζδ ηδξ Αθθενβζηήξ 

Γοκαιζηυηδηαξ ηςκ Γεκεηζηχξ 

Ρνμπμπμζδιέκςκ Ρνμθίιςκ 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

22 Κπμνεί δ Βζμηεπκμθμβία κα Ποκεζζθένεζ 

ζηδκ Έθθεζρδ Ρνμθίιςκ ηαζ Δκένβεζαξ 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
 

  

ΦΑΟΘΑΘΝΓΛΥΠΗΑ ΗΗΗ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: ΛΞ-36 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 7μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

Σ Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS):  7 

Θεωξία (ώξεο): 3  

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Δοβέκζμξ-Θςκζηακηίκμξ Θμηηάθμο, Θαεδβδηήξ 

 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

1) Δοβέκζμξ-Θςκζηακηίκμξ Θμηηάθμο, Θαεδβδηήξ (Ποκημκζζηήξ) 

Γναθείμ 316Β, 3μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (kokkalou@pharm.auth.gr)  

 

2) Γζαιάκης Ιάγανδ, Δπίη. Θαεδβήηνζα 

Γναθείμ 317α, 3μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (dlazari@pharm.auth.gr)  

 

2) Ακαζηαζία Θανζχηδ, Ιέηημναξ 

Γναθείμ 317α, 3μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

mailto:kokkalou@pharm.auth.gr
mailto:dlazari@pharm.auth.gr
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Δπζημζκςκία: ιε e-mail (karioti@pharm.auth.gr)  

 

3) Σνοζή Γαανζέθδ, ΔΓΗΞ  

Γναθείμ 316Α, 3μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (gabrieli@pharm.auth.gr)  

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: Ζ ηαηακυδζδ, απυ ηδ ιενζά ηςκ θμζηδηχκ, ηςκ μοζζχκ 

πμο ακήημοκ ζηζξ μιάδεξ ηςκ αθηαθμεζδχκ ηαζ ηςκ ζοκαθχκ εκχζεςκ. Γζα 

ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ αοηχκ πανμοζζάγμκηαζ μζ θοζζηέξ, πδιζηέξ ηαζ 

αζμθμβζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ παναπάκς μοζζχκ, δ πδιζηή ημοξ ηαηάηαλδ, δ 

αζμζφκεεζή ημοξ ηαζ μζ δνυβεξ ζηζξ μπμίεξ πενζέπμκηαζ. Δπίζδξ, εα 

ζογδηδεμφκ μζ πνήζεζξ ηςκ δνμβχκ ηςκ μπμίςκ ηα ηφνζα δναζηζηά ζοζηαηζηά 

ακήημοκ ζηζξ παναπάκς ηαηδβμνίεξ θοζζηχκ πνμσυκηςκ. Δπζπθέμκ, ζηα 

πθαίζζα ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ μζ θμζηδηέξ εα βκςνίζμοκ ηαζ εα 

ακαθφζμοκ δνυβεξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ Δονςπασηή Φανιαημπμζία 5, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ εκδεζηκουιεκεξ ιεευδμοξ ακάθοζδξ (ιζηνμζημπζηυξ ηαζ 

θοημπδιζηυξ έθεβπμξ). 

 

Γεμηόηεηεο: Δλμζηείςζδ ηαζ ααεφηενδ βκχζδ ηςκ θοημπδιζηχκ μιάδςκ ηςκ 

αθηαθμεζδχκ ηαζ ηςκ ζοκαθχκ εκχζεςκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ δνμβχκ πμο ηζξ 

ειπενζέπμοκ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ & ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

ΑΙΘΑΙΝΔΗΓΖ ΘΑΗ ΠΛΑΦΔΗΠ ΔΛΥΠΔΗΠ 

Φπζηθά πξνϊόληα πξνεξρόκελα βηνζπλζεηηθά από ακηλνμέα (κε αιθαινεηδηθά) 

Ξαπαΐκδ, Φζηίκδ, Βνςιεθαΐκδ, Αανίκδ ηαζ Οζηίκδ. 

Ιεηηίκεξ, Ρμλίκεξ Κακζηανζχκ Amanita, Αιαημλίκεξ, Φαθθαημλίκεξ, 

Ακηαιακίκδ, Φαθθμθοζίκδ. Έκγοια ηςκ Γδθδηδνίςκ θζδζχκ. Λεονμημλίκεξ, 

Θανδζμημλίκεξ. Ρμλίκεξ ημο Viscum album L. 

ΑΛΚΑΛΟΔΙΓΗ. Ννζζιυξ ηαηά Pelletier. Θαηακμιή ζημ θοηζηυ ααζίθεζμ, ζημ 

θοηυ, νυθμξ ημοξ, βεκζηυξ ηνυπμξ απμιυκςζδξ. Τεοδμαθηαθμεζδή, 

Ξνςημαθηαθμεζδή. Ηζημνζηυ ηςκ αθηαθμεζδχκ, Δηενμηοηθζηέξ δμιέξ, Γεκζηέξ 

δμιέξ μιάδςκ αθηαθμεζδχκ, Φοζζηή ηαηάζηαζδ, Θαηακμιή-Κεηαηίκδζδ ζημ 

θοηυ, Φοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ αθηαθμεζδχκ, Ακίπκεοζδ, παναηηδνζζιυξ. 

Δηπφθζζδ, Ξαναθααή απυ ημ θοηζηυ οθζηυ (αθηαθζηή ηαζ υλζκδ). Απμιυκςζδ. 

Ξμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ. Βζμζοκεεηζηή πνμέθεοζδ. Ππεδζάβναιια 

εηενμηοηθζηχκ δαηηοθίςκ ηαε΄μιάδαξ αθηαθμεζδχκ ακαθυβςξ πνμδνυιςκ 

αιζκμλέςκ ηαζ πνμζεεηζηχκ πνμδνυιςκ. Φανιαημθμβζηή δνάζδ ηαζ πνήζεζξ 

(βεκζηυηδηεξ). 

mailto:dlazari@pharm.auth.gr


 

 

205 

Αθηαθμεζδή πανάβςβα θοζίκδξ ηαζ μνκζείκδξ. Ακκηζδνάζεζξ ηαεμνζζηζηέξ 

ηαηά ηζξ αζμζοκεέζεζξ. Ακνίδναζδ ηφπμο Mannich ηαζ αθδυθδξ, Ακηίδναζδ 

Βάζεςκ ημο Schiff. 

Αθηαθμεζδή ημο Ρνμπακίμο: Γμιέξ Ρνμπακζηχκ αθημμθχκ ηαζ ζοιιεηέπμοζεξ 

δμιέξ μλέςκ ζημοξ ηεθζημφξ αθηαθμεζδζημφξ εζηένεξ. Βζμζφκεεζδ ημο 

ηνμπακζημφ δαηηοθίμο ηαεχξ ηαζ ημο ηνμπζημφ μλέμξ. Φανιαηεοηζηά θοηά: 

Atropa belladonna L., Datura stramonium L., Hyoscyamus niger. Xδιζηή 

ζφζηαζδ, πμζμηζημί ηαζ πμζμηζημί έθεβπμζ. Γνάζδ- Ρμλζηυηδηα. Solanaceae: 

Βζμιδπακζηέξ πδβέξ ηςκ Αθηαθμεζδχκ ημο Ρνμπακίμο: Φοηά (Datura 

sanguinea, Datura metel, Hyoscyamus muticus, Duboisia myoporoides, D. 

leichhardtii)  

Αθηαθμεζδή ηςκ Erythroxylaceae: Θυηηα. Δίδδ πανάβμκηα Θμηηαΐκδ. Σδιζηή 

ζφζηαζδ. Φανιαημθμβζηή δνάζδ-Σνήζεζξ. Ξαναδμζζαηή πνήζδ θφθθςκ 

ηυηηαξ. Σνήζδ ηδξ ηυηηαξ απυ ημοξ ημηασκμιακείξ. 

Ξοννμθζγζδζκζηά αθηαθμεζδή. Γεκζηέξ δμιέξ ηαζ ηαηδβμνίεξ. Βζμζφκεεζδ. 

Ρμλζηυηδηα ζηα γχα ηαζ ημκ άκενςπμ. Ηδζαίηενα ημλζηέξ πδιζηέξ δμιέξ. 

Θονζυηενεξ δνυβεξ ιε ποννμθζγζδζκά αθηαθμεζδή. Borago officinalis, 

Symphytum officinale, Tussilago farfara, Eupatorium cannabinum, Senecio 

vulgaris. Πηα παναπάκς πδιζηή ζφζηαζδ, θανιαημθμβζηή δνάζδ, πνήζδ ακ 

οπάνπεζ.  

Θζκμθζγζδζκζηά αθηαθμεζδή. Γμιέξ, αζμζφκεεζδ Θζκμθζγζδζκχκ. Γνυβεξ: Cytisus 

scoparius. Σδιζηή ζφζηαζδ, πνήζεζξ-δνάζεζξ. Σνήζδ Ππανηεΐκδξ Laburnus 

anagyroides, Lupinus spp. 

Ηκδμθζγζδζκζηά αθηαθμεζδή. Γμιέξ- (-) – Παασκζμΐκδ ηαζ (+) –

Θαζηακμζπενιίκδ: Γμιέξ, ζδζυηδηεξ, θανιαημθμβζηέξ πνήζεζξ. 

Ξζπενζδζκζηά αθηαθμεζδή. Γμιέξ, αζμζφκεεζδ, Γνυβεξ: Lobelia inflata. Σδιζηή 

ζφζηαζδ ηαζ θανιαημθμβζηή δνάζδ-Σνήζδ. Punica granatum. 

Ξζπενζδζκζηά αιίδζα ηαζ πζπενζδζκζηά αθηαθμεζδή (ιδ πνμενπυιεκα απυ ημκ 

ιεηααμθζζιυ ηδξ θοζίκδξ).  

Γνυβεξ: Piper nigrum L. (Ξζπενίκδ), Conium maculatum, Βζμζφκεεζδ (+)-

ηςκεζΐκδξ, ηςκεζδνζκυκδξ, ηςκεζδνίκδξ. Ρμλζηυηδηα. 

Αθηαθμεζδή πανάβςβα ημο Λζημηζκζημφ μλέμξ. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ  πδιζηέξ 

δμιέξ. Γνυβεξ: Nicotiana tabacum. Βζμζφκεεζδ κζημηίκδξ, ακαααζίκδξ ηαζ 

ηζκμθζκζημφ μλέμξ. Φανιαημθμβζηή δνάζδ-Σνήζεζξ. 

Areca catechu L. Γνυβδ, ζφζηαζδ ηαζ ζδζυηδηεξ. Ξαναδμζζαηή πνήζδ. 

Αθηαθμεζδή ιε πνυδνμιμ ηδ θαζκοθαθακίκδ ηαζ ηδκ ηονμζίκδ. 

Απθέξ ηεηνατδνμσζμηζκμθίκεξ (ηονζυηενεξ δμιέξ ηςκ ζζμηζκμθζκζηχκ 

αθηαθμεζδχκ). 

Φαζκοθαζεοθαιίκεξ. Γνυβεξ Ephedra spp. Σδιζηή ζφζηαζδ, ζηενεμπδιζηέξ 

δμιέξ εθεδνίκδξ. Σνήζδ ρεοδμεθεδνίκδξ. Catha edulis. Σδιζηή ζφζηαζδ, 

θανιαημθμβζηή δνάζδ-Ρμλζηυηδηα. Σνήζδ παναδμζζαηή ηδξ Khat. 

Aθηαθμεζδή ζζμηζκμθίκδξ (ηεηνατδνμσζμηζκμθίκεξ απθέξ) 

Γνυβεξ: Lophophora williamsii (Peyotl). Βζμζφκεεζδ, δμιέξ, 

παναζζεδζζμβυκμξ δνάζδ. 

Αθηαθμεζδή αεκγοθμηεηνατδνμσζμηζκμθζηά. Δζζαβςβή. Ππδιαηζζιυξ θαζκμλο-

νζγχκ, ιεζμιένζα. Νλεζδςηζηυξ δζιενζζιυξ. Κεηάεεζδ δζεκυθδξ-αεκγμθίμο ηαζ 
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ιεηάεεζδ δζεκυκδξ-θαζκυθδξ. Βζμζοκεεηζηή πνμέθεοζδ νεηζημοθίκδξ, 

ημηθαμονίκδξ. Θφνζεξ δμιέξ ηαζ αζμζφκεεζδ αεκγοθμηεηνατδνμσζμηζκμθζκχκ. 

Ξαπααενίκδ. Βζμζοκεεηζηέξ ακηζδνάζεζξ, ζφκεεζδ αζμιδπακζηή, 

θανιαημθμβζηή δνάζδ, πνήζεζξ. 

Γζξ-αεκγοθμσζμηζκμθίκεξ. Γεκζηά. Θαηάηαλδ βεκζηχκ δμιχκ. Γζιενή ηφπμο 

ηεθαθή-απυθδλδ ή απυθδλδ-απυθδλδ. Ακάθμβα ιε ημκ ανζειυ ζοκδέζεςκ 

(ιμκμ- δζ ηαζ ηνζζοκδεδειέκα). Ακάθμβα ιε ημ είδμξ δεζιμφ ιεηαλφ ηςκ δφμ 

ηιδιάηςκ ημο ιμνίμο (δζθαζκοθζηυξ ή αζεενζηυξ). Ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ ηδξ 

οπμηαηάζηαζδξ. Γίδμκηαζ μζ ακηίζημζπεξ δμιέξ ηςκ παναπάκς. 

Θμονάνζα. Ραλζκυιδζδ ηςκ ημονανίςκ ζε ζπέζδ ιε ηδ αμηακζηή πνμέθεοζδ. 

(Θμονάνζα ηςκ Menispermaceae, Loganiaceae). Φανιαημθμβζηέξ δνάζεζξ-

Σνήζεζξ. Γζάηνζζδ ζε παποημονάνζα ηαζ θεπημημονάνζα ζε ζπέζδ ιε δμιέξ-

δνάζεζξ. Γεκζηέξ δμιέξ ακηζζημίπςξ πάπο- ηαζ θέπημ-. Άθθα ημονάνζα 

θοζζηήξ πνμέθεοζδξ. Αθηαθμεζδή ηςκ Erythrina. 

Απμνθζκμεζδή. Γεκζηή πδιζηή δμιή ηςκ απμνθζκμεζδχκ, αζμζφκεεζδ ηαζ 

εειεθζχδεζξ ηαηαθδηηζηέξ δμιέξ. 

Απμιμνθίκδ. Κεηάεεζδ ηαζ παναβςβή ηδξ απυ ιμνθίκδ, πνήζεζξ. 

Βμθδίκδ, Ηζμαμθδίκδ απυ Reunus boldus. Δθεβπμζ, θανιαημθμβζηή δνάζδ-

πνήζεζξ. 

Ξνςημαεναενίκεξ ηαζ πανάβςβα. Γεκζηυηδηεξ ηαζ ηφνζεξ πδιζηέξ δμιέξ. 

Γνυβεξ: Hydrastis canadensis (Πφζηαζδ, έθεβπμζ, δνάζδ, πνήζεζξ 

δναζηίκδξ, Βεναενίκδξ). 

Fumaria officinalis. Σδιζηή ζφζηαζδ, πνήζεζξ, θανιαημθμβζηή δνάζδ. 

Chelidonium majius. Βζμζφκεεζδ Βεκγμθαζκακακενζκχκ (πεθζδμκίκδ, 

Παβημοσκανίκδ) απυ ηδ Πηζθμπίκδ. 

Sanguinara canadensis. Φανιαημθμβζηέξ πνήζεζξ. Ρμλζηή δνάζδ ηδξ 

Παβημοσκανίκδξ ηαζ ηδξ Σεθενοενίκδξ. 

Eschscholtzia californica (Ξαπανμφκα ηδξ Θαθζθυνκζαξ) - Σδιζηά ζοζηαηζηά, 

έθεβπμζ, θανιαημθμβζηή δνάζδ-πνήζεζξ. 

Papaver roeas (Ξαπανμφκα). Σνήζεζξ ηδξ Ομεαδίκδξ. 

Κμνθζκάκζα. Δζζαβςβή, ακ/ηεξ  πδιζηέξ δμιέξ, αζμζφκεεζδ ιμνθίκδξ ζημ 

Papaver somniferum. Ηζημνζηή ακαζηυπδζδ ημο Νπίμο. Ξαναβςβή ημο 

Νπίμο, παναθααή ηςκ αθηαθμεζδχκ. Ξμζμηζηά παβηυζιζα δεδμιέκα. 

Σαναηηδνζζηζηά ηδξ δνυβδξ «πζμ». Σδιζηή ζφζηαζδ ηδξ δνυβδξ. 

Βζμιδπακζηή παναθααή Κμνθίκδξ-Θςδεΐκδξ. Άθθεξ πδιζηέξ δμιέξ ηςκ 

αθηαθμεζδχκ ημο μπίμο. Έθεβπμζ, πμζμηζημί πνμζδζμνζζιμί. Φανιαημθμβζηή 

δνάζδ ηδξ Κμνθίκδξ ζημ ΘΛΠ. Κδπακζζιυξ ελάνηδζδξ (ροπζηήξ, ζςιαηζηήξ). 

Πφκδνμιμ ζηένδζδξ, εηδδθχζεζξ, Ξενζθενεζαηά θανιαημθμβζηά θαζκυιεκα. 

Φανιαημθμβζηή δνάζδ Θςδεΐκδξ, Λμζηαπίκδξ, Ξαπααενίκδξ. 

Δηπφθζζδ, παναθααή αθηαθμεζδχκ μπίμο, δζαπςνζζιυξ. Φανιαημηεπκζηέξ 

ιμνθέξ πνήζεςξ ημο Νπίμο. Θακυκεξ ηαζ δυζεζξ ζοκηαβμβναθίαξ. 

Ακηεκδείλεζξ ηαζ πανεκένβεζεξ ιεηά πνήζδ ζοκηαβμβναθμοιέκμο βζα 

εεναπεοηζημφξ ζημπμφξ μπίμο. 

Θςδεΐκδ. Ηδζυηδηεξ ηαζ εεναπεοηζηή πνδζζιυηδηα. 

Αθηαθμεζδή πνδζζιμπμζμφιεκα ιεηά απυ διζζφκεεζδ (Codethriline, 

Pholcodine, Dihydrocodeine, N-allyl-normorphine (nalorphine), N-
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cyclopropylmethyl-14-hydroxynordihydromorphinone (nalthrexone), N-allyl-

14-hydroxynordihydromorphinone (naloxone). 

Aκηζδνάζεζξ διζζοκεέζεςκ. Αβςκζζηέξ ηαζ ακηαβςβζζηέξ ιμνθζκζημί. Γμιέξ 

ηαζ ααζζηέξ διζζοκεεηζηέξ ιέεμδμζ. 

Ζνςΐκδ: Ξαναζηεοή απυ ιμνθίκδ. πζμ ηαπκίζιαημξ. 

Αθηαθμεζδή Ηζμηζκμθίκδξ. 

Φαζκεεοθζζμηζκμθίκεξ. 

Colchicum autumnale. Σδιζηή ζφζηαζδ, εηπφθζζδ ημθπζηίκδξ. Βζμζφκεεζδ 

ηνμπμθμκζημφ δαηηοθίμο ηαζ ημθπζηίκδξ. Φανιαημθμβζηή δνάζδ, 

ακηζιζηςηζηέξ ζδζυηδηεξ, Ακηζθθεβιμκχδεζξ ζδζυηδηεξ, ημλζηυηδηα ημο 

δναζηζημφ ημθπζηίκδ, δειεημθπζηίκδ, ηαεχξ ηαζ ζοββεκμφξ δμιήξ 

(εεζμημθπζημγίηδξ). Ποκηαβμβνάθδζδ, δυζεζξ θήρεςξ ζε μλεία, οπμλεία 

μονζηή ανενίηζδα ιε ημ ιδπακζζιυ δνάζδξ. 

Αθηαθμεζδή ηςκ Amaryllidaceae. Ακ/ηεξ πδιζηέξ δμιέξ ηαζ αζμζοκεεηζηυξ 

ιδπακζζιυξ δμιχκ ιεηά απυ μλεζδςηζηή ζφγεολδ νζγχκ. Ρμλζηυηδηα ηονίςξ 

θοημνίκδξ. 

Γηαθακεαιίκδ. Σνήζεζξ. 

Αθηαθμεζδή ζζμηζκμθεσκμ-ιμκμηενπεκζηά  

Cephaelis spp. (Ipeca). Γνυβεξ, πδιζηή ζφζηαζδ. Βζμζφκεεζδ ηςκ 

αθηαθμεζδχκ ηαζ πνμηφπημοζεξ πδιζηέξ δμιέξ. Έθεβπμζ, θανιαημθμβζηή 

δνάζδ-πνήζεζξ. Ρμλζηυηδηα ειεηίκδξ, ηεθαζθίκδξ. 

Αθηαθμεζδή ιε πνυδνμιμ ενοπημθάκδ. 

Αιίκεξ απθέξ ηαζ ηαναμθίκεξ 

Ηκδμθίκεξ πνμενπυιεκεξ απυ ηοηθμπμίδζδ ηδξ ενοπηαιίκδξ. 

Δνβμθίκεξ. 

Αθηαθμεζδή Ηκδμθμιμκμηενπεκζηά. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ πδιζηέξ δμιέξ. 

α-ηαναμθίκεξ (ζκδμθζηά παναζζεδζζμβυκα αθηαθμεζδή –Agaricaceae 

παναζζεδζζμβυκα Θ. Αιενζηήξ (ρζθμηίκδ, ρζθμηοαίκδ. Γμιέξ, 

παναζζεδζζμβυκμξ δνάζδ) 

Myristicaceae Λ. Αιενζηήξ-Mimosaceae Λ. Αιενζηήξ-Malpighiaceae N. 

Αιενζηήξ-Peganum harmala L. Ακ/ηεξ πδιζηέξ δμιέξ. 

Αθηαθμεζδή ιε πνυδνμιμ ηδκ 5-οδνμλοηνοπημθάκδ. Γνυβδ Physostigma 

venenosum. Βζμζφκεεζδ θοζμζηζβιίκδξ. Γμιή εζενζδίκδξ, διζζοκεεηζηχκ 

παναβχβςκ κεμζηζβιίκδξ ηαζ πονζδμζηζβιίκδξ. Ηδζυηδηεξ ηαζ πνήζεζξ. 

Γοκαηυηδηεξ εεναπεοηζηέξ ηδξ θοζμζηζβιίκδξ. 

Θαθααάνεζμζ ηφαιμζ (Physostigmatis semen ή Calabar semen). 

Αθηαθμεζδή μηηατδνμσκδμθμηζκμθίκδξ (Δνβμθίκεξ) ή αθηαθμεζδή ημο Ergot. 

Kαηάηαλδ απαζημφιεκςκ πδιζηχκ δμιχκ. Βζμζοκεεηζηή πνμέθεοζδ 

θοζενβζημφ, παζπαθζημφ, μλοαιζδμφπςκ ηαζ πμθοπεπηζδζηχκ αθηαθμεζδχκ. 

Ηζημνζηυ ημο ενβμηζζιμφ. Ζ δνυβδ ηαζ μ ηφηθμξ γςήξ ημο ιφηδηα Claviceps 

purpurea. Ξαναβςβή ηςκ αθηαθμεζδχκ. Ιήρδ απυ ηαθθζένβεζεξ ζημοξ 

αβνμφξ. Ιήρδ απυ αζμιδπακζηή γφιςζδ. Σδιζηή ζφζηαζδ, παναθααή απθχκ 

αιζδίςκ ηαζ ενβμπεπηζκχκ. Θαηδβμνίεξ-δμιέξ ενβμπεπηζκχκ. Ακηίδναζδ 

πμζμηζημφ ηαζ πμζμηζημφ ζοκμθζημφ πνμζδζμνζζιμφ. Φανιαημθμβζηή δνάζδ 

ηαζ δμιζηή ζοζπέηζζδ κμν-αδνεκαθίκδξ, κημπαιίκδξ, ζενμημκίκδξ. Γνάζδ 

Δνβμιεηνίκδξ, Δνβμηαιίκδξ, οδνμβμκςιέκςκ πνμσυκηςκ ζηδκ 9,10-εέζδ ημο 
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θοζενβζημφ ηθπ., διζζοκεεηζηά ηνμπμπμζδιέκα πανάβςβα. Σνήζεζξ ηςκ 

αθηαθμεζδχκ ημο Ergot (θοζζηχκ ηνμπμπμζδιέκςκ, διζζοκεεηζηχκ ηαζ 

ακαθυβςκ ζοκεεηζηχκ) 

Αθηαθμεζδή Ηκδμθμιμκμηενπεκζηά 

Δζζαβςβή-Βζμζοκεεηζηή πνμέθεοζδ-Πηνζηημζζδίκδ 

Αθηαθμεζδή (ηφνζμζ δμιζημί ηφπμζ) 

Βζμζφκεεζδ αθηαθμεζδχκ ζκδμθίμο ηφπμο Η. Ηα Θμνοκακεεάκζα ηαζ ζοββεκείξ 

πδιζηέξ δμιέξ. Ηα Πηνοπκάκζα. Βζμζφκεεζδ ηςκ ΗΗ ηαζ ΗΗΗ μιάδςκ 

αθηαθμεζδχκ. Γζιενή αθηαθμεζδή ημο Catharanthus, Αθηαθμεζδή ηζκμθίκδξ 

ηδξ Θζβπυκδξ. Θαηακμιή (Loganiaceae, Rubiaceae, Apocynaceae). Φοηά-

δμιέξ-ζηενεμπδιεία-ακηζδνάζεζξ ακίπκεοζδξ-έθεβπμζ πενζεηηζηυηδηαξ-δνάζδ-

ημλζηυηδηα. Ζιζζοκεέζεζξ δναζηζηχκ παναβχβςκ. Δλεηάγμκηαζ δνυβεξ ηςκ 

ακςηένς μζημβεκεζχκ ιε ηα ζοζηαηζηά ημοξ ηαζ ηζξ δνάζεζξ. 

Αθηαθμεζδή πανάβςβα ημο ακενακζθζημφ μλέμξ (ηζκμθίκεξ, αηνζδυκεξ, 

ηζκαγμθίκεξ). 

Αθηαθμεζδή πνμενπυιεκα απυ ζζηζδίκδ-Ηιζδαγυθζα. Γνυβεξ-ζφζηαζδ-δνάζδ-

πνήζεζξ. Αθηαθμεζδή πανάβςβα ημο ιεηααμθζζιμφ ηςκ ηενπεκμεζδχκ. Κμκμ- 

ηαζ ζεζηζηενπεκζηά αθηαθμεζδή. Γζηενπεκζηά αθηαθμεζδή, πδιζηέξ δμιέξ, 

Aconitum spp. ηαζ άθθα ημλζηά. Ranunculaceae-Πηενεμεζδζηά αθηαθμεζδή, 

πδιζηέξ δμιέξ, Aconitum spp. ηαζ άθθα ημλζηά Ranunculaceae.-Πηενεμεζδζηά 

αθηαθμεζδή, πδιζηέξ δμιέξ-Apocynaceae, Liliaceae, Solanaceae-Πφζηαζδ, 

ημλζηυηδηα-θανιαημθμβζηέξ δνάζεζξ. 

Αθηαθμεζδή δζαθυνςκ πδιζηχκ δμιχκ (Πενιίκδ, Ππενιζδίκδ, ιαηνμηοηθζηά 

πεπηίδζα, πεπηζδζηά αθηαθμεζδή, ιατηακζζκμεζδή) 

Ξμονζκζηέξ αάζεζξ: Γεκζηά, πδιζηέξ δμιέξ, δμηζιαζίεξ, θανιαημθμβζηέξ 

δνάζεζξ. Θαθεΐκδ, Θεμθοθθίκδ, Θεμανςιίκδ, Γνυβεξ.    

 

ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΔΠ ΑΠΘΖΠΔΗΠ: 

Κζηνμζημπζηυξ ηαζ Φοημπδιζηυξ έθεβπμξ δνμβχκ ιε αθηαθμεζδή. 

  

Κζηνμζημπζηυξ έθεβπμξ: Folia Hyoscyami, Folia Belladonnae, Folia Stramonii, 

Radix Ipecacuanhae, Rhizoma Hydrastis, Semen Colae, Cortex Cinchonae, 

Semen Colchici, Herba Chelidonii, Herba Lobelia, Folia Jaborantii, Folia Boldi 

 

Φοημπδιζηυξ έθεβπμξ: Ξμζμηζηυξ  ηαζ πμζμηζηυξ έθεβπμξ θφθθςκ 

Hyoscyamus niger, Απμιυκςζδ ηαθεΐκδξ απυ θφθθα ηεΐμο (Camelia 

sinensis) ηαηά E. Stahl, Ξμζμηζηυξ ηαζ πμζμηζηυξ έθεβπμξ ζηδ δνυβδ Radix 

Ipecacuanha ηςκ αθηαθμεζδχκ Διεηίκδ ηαζ Θεθαζθίκδ, Ξμζμηζηυξ έθεβπμξ 

(πνςιαημβναθζηυξ) ηαζ πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ (θαζιαημθςημιεηνζηά) 

ηςκ αθηαθμεζδχκ ηζκίκδξ ηαζ ηζκζδίκδξ. 

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

1. European Pharmacopoeia 5. 

2. Gunnar Samuelson, ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ ΦΠΗΘΖΠ ΞΟΝΔΙΔΠΖΠ, 

Απυδμζδ ζηδκ Δθθδκζηή: Ξ. Θμνδμπάηδξ, Δ. Κάκεζδ-Εμφπα, Γ. Ξάζναξ, 

Ξακεπζζηδιζαηέξ Δηδυζεζξ Θνήηδξ, Ζνάηθεζμ 1996  
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3. J. Bruneton. Pharmacognosie, Phytochimie, Plantes médicinales 3th  

édition  Ed. TEC/DOC Paris 1999. 

4. R. Hansel, O. Sticher. Pharmacognosie-Phytopharmazie. 7 Auflage, 

Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2004. 

5. Πδιείςζεζξ  πμο δζακέιμκηαζ απυ ημοξ δζδάζημκηεξ 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Γναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο. Ζ ααειμθμβία είκαζ ζζμδφκαιδ ακά 

δζδάζημκηα  ηαζ ακηζζημζπεί ζε  5 ιμκάδεξ. 

Νζ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο βίκμκηαζ ζηζξ διενμιδκίεξ ηαζ πχνμοξ 

πμο ακαημζκχκεζ ημ Ριήια. 

Ν πνυκμξ ελέηαζδξ είκαζ 3 χνεξ ζοκμθζηά  βζα ημοξ δφμ δζδάζημκηεξ. 

 

Ζ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ααζίγεηαζ ζε 10 ενςηήζεζξ (5 ενςηήζεζξ ακά 

δζδάζημκηα) υπμο μζ θμζηδηέξ ηαθμφκηαζ κα απακηήζμοκ ηαζ κα 

αζηζμθμβήζμοκ ηδκ απάκηδζή ημοξ (ακ είκαζ γδημφιεκμ). 'Νθα ηα εέιαηα είκαζ 

ζζμδφκαια ηαζ ημ ηάεε εέια θαιαάκεζ ζοκμθζηά 10 ιμκάδεξ ζηα 100. Πε 

πενίπηςζδ πμο έκα εέια δεκ απακηδεεί απυ ηακέκα θμζηδηή, ηυηε ημ 

ζοβηεηνζιέκμ εέια απμζφνεηαζ ηαζ μ ηεθζηυξ ααειυξ ααζίγεηαζ ζηζξ οπυθμζπεξ 

απακηήζεζξ). 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ (πανμοζίαζδ ιε ιμνθή 

Powerpoint, ηθπ). 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ, ακαημζκχζεζξ, ααειμθμβίεξ ηθπ. ακανηχκηαζ ζε 

εζδζηυ πχνμ (Ακαημζκχζεζξ – Καεήιαηα) ζηδκ ζζημζεθίδα ημο ηιήιαημξ. 

Γηδαζθαιία  

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ιε ενβαζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (ηνεζξ χνεξ ζοκμθζηά εαδμιαδζαίςξ) θαιαάκμοκ 

πχνα δφμ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα ζηδκ Αίεμοζα Πειζκανίςκ ημο 3μο μνυθμο 

ημο ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ .  
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ 

(νληεο) 

1-2 Φοζζηά πνμσυκηα πνμενπυιεκα αζμζοκεεηζηά απυ 

αιζκμλέα (ιδ αθηαθμεζδζηά) 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

3-4 Αθηαθμεζδή. Δζζαβςβή, Βζμζφκεεζδ θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

5-6 Αθηαθμεζδή πανάβςβα θοζίκδξ ηαζ μνκζείκδξ, 

Αθηαθμεζδή ημο Ρνμπακίμο 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
7-8 Αθηαθμεζδή ηςκ Erythroxylaceae, Αθηαθμεζδή 

Ξοννμθζγζδίκδξ, Θζκμθζγζδίκδξ, Ηκδμθζγζδίκδξ, 

Ξζπενζδίκδξ, Λζημηζκζημφ μλέμξ.  

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

9-10 Αθηαθμεζδή ιε πνυδνμιμ ηδ θαζκοθαθακίκδ ηαζ 

ηδκ ηονμζίκδ, Απθέξ ηεηνατδνμσζμηζκμθίκεξ,  

Φαζκοθαζεοθαιίκεξ  

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

11-12 Aθηαθμεζδή ζζμηζκμθίκδξ, 

αεκγοθμηεηνατδνμσζμηζ-κμθίκδξ, Γζξ-

αεκγοθμσζμηζκμθίκεξ. 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

13-14 Θμονάνζα, Απμνθζκμεζδή, Ξνςημαεναενίκεξ ηαζ 

πανάβςβα  

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

15-17 Κμνθζκάκζα, Αθηαθμεζδή πνδζζιμπμζμφιεκα ιεηά 

απυ διζζφκεεζδ   

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
18-20 Αθηαθμεζδή Ηζμηζκμθίκδξ, Φαζκεεοθζζμηζκμθίκεξ. 

Αθηαθμεζδή ηςκ Amaryllidaceae, Αθηαθμεζδή 

ζζμηζκμθεσκμ-ιμκμηενπεκζηά  

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

21-22 Αθηαθμεζδή ιε πνυδνμιμ ενοπημθάκδ, Αιίκεξ 

απθέξ ηαζ ηαναμθίκεξ, Ηκδμθίκεξ πνμενπυιεκεξ 

απυ ηοηθμπμίδζδ ηδξ ενοπηαιίκδξ 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

23-24 Αθηαθμεζδή Ηκδμθμιμκμηενπεκζηά. Αθηαθμεζδή ιε 

πνυδνμιμ ηδκ 5-οδνμλοηνοπημθάκδ.  

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
25-27 Αθηαθμεζδή μηηατδνμσκδμθμηζκμθίκδξ 

(Δνβμθίκεξ) ή αθηαθμεζδή ημο Ergot, Αθηαθμεζδή 

Ηκδμθμιμκμηενπεκζηά 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

28-30 Βζμζφκεεζδ αθηαθμεζδχκ ζκδμθίμο ηφπμο Η. Ηα 

Θμνοκακεεάκζα ηαζ ζοββεκείξ πδιζηέξ δμιέξ. Ηα 

Πηνοπκάκζα.  

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

31-33 Αθηαθμεζδή πανάβςβα ημο ακενακζθζημφ μλέμξ 

(ηζκμθίκεξ, αηνζδυκεξ, ηζκαγμθίκεξ). 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
34-35 Αθηαθμεζδή πνμενπυιεκα απυ ζζηζδίκδ-

Ηιζδαγυθζα.  

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
36-37 Αθηαθμεζδή πανάβςβα ημο ιεηααμθζζιμφ ηςκ 

ηενπεκμεζδχκ. Κμκμ- ηαζ ζεζηζηενπεκζηά 

αθηαθμεζδή. 

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 

38-39 Γζηενπεκζηά αθηαθμεζδή, Πηενεμεζδζηά 

αθηαθμεζδή, Αθηαθμεζδή δζαθυνςκ πδιζηχκ 

δμιχκ  

θμζ μζ 

δζδάζημκηεξ 
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Ξμονζκζηέξ αάζεζξ    

 

Β) Δνβαζηήνζα 

Ζ παναημθμφεδζδ ηςκ ενβαζηδνίςκ είκαζ οπμπνεςηζηή (δφμ χνεξ 

εαδμιαδζαίςξ) ηαζ θαιαάκμοκ πχνα α) ζηδκ Αίεμοζα Κζηνμζημπίςκ ημο 3μο 

μνυθμο ημο ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ ηαζ α) ζηδκ Αίεμοζα 

Γνμβμπδιείαξ ημο 3μο μνυθμο ημο ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

 

Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ 

(νληεο) 

1 Κζηνμζημπζηυξ έθεβπμξ: Folia Hyoscyami, 

Folia Belladonnae, Folia Stramonii 

Γ. Ιάγανδ 

Α. Καριϊτθ 
2 Κζηνμζημπζηυξ έθεβπμξ: Radix 

Ipecacuanhae, Rhizoma Hydrastis, Semen 

Colae 

Γ. Ιάγανδ  
Α. Καριϊτθ 

3 Κζηνμζημπζηυξ έθεβπμξ: Cortex Cinchonae, 

Semen Colchici 

Γ. Ιάγανδ 

Α. Καριϊτθ 
4 Κζηνμζημπζηυξ έθεβπμξ: Herba Chelidonii, 

Herba Lobelia  

Γ. Ιάγανδ 

Α. Καριϊτθ 
5 Κζηνμζημπζηυξ έθεβπμξ: Folia Jaborantii, 

Folia Boldi 

Γ. Ιάγανδ 

Α. Καριϊτθ 
6-7 Φοημπδιζηυξ έθεβπμξ: Ξμζμηζηυξ ηαζ 

πμζμηζηυξ  έθεβπμξ θφθθςκ Hyoscyamus 

niger 

Σ. Γαανζέθδ 

8-9 Φοημπδιζηυξ έθεβπμξ: Απμιυκςζδ ηαθεΐκδξ 

απυ θφθθα ηεΐμο (Camelia sinensis) ηαηά E. 

Stahl 

Σ. Γαανζέθδ 

10-11 Φοημπδιζηυξ έθεβπμξ: Ξμζμηζηυξ ηαζ 

πμζμηζηυξ έθεβπμξ ζηδ δνυβδ Radix 

Ipecacuanha ηςκ αθηαθμεζδχκ Διεηίκδ ηαζ 

Θεθαζθίκδ   

Σ. Γαανζέθδ 

12-13 Φοημπδιζηυξ έθεβπμξ: Ξμζμηζηυξ έθεβπμξ 

(πνςιαημβναθζηυξ) ηαζ πμζμηζηυξ 

πνμζδζμνζζιυξ (θαζιαημθςημιεηνζηά) ηςκ 

αθηαθμεζδχκ ηζκίκδξ ηαζ ηζκζδίκδξ. 

Σ. Γαανζέθδ 
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ΔΗΓΗΘΖ ΦΑΟΚ.ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΗΗ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: 66 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 7μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

x Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 6 

Θεωξία (ώξεο):  3  

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 6 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Ηςάκκδξ Λζημθαηάηδξ, Ακαπθδνςηήξ Θαεδβδηήξ 

 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

1) Ηςάκκδξ Λζημθαηάηδξ, Ακαπθδνςηήξ Θαεδβδηήξ 

2) Θονζάημξ Θαπνζιάκδξ, Ακαπθδνςηήξ Θαεδβδηήξ 

3) Αεακαζία Ξακαβμπμφθμο, Ιέηημναξ  

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη:  

Θαηάνηζζδ ηςκ θμζηδηχκ επζ ηςκ ζηείνςκ θανιαημηεπκζηχκ ιμνθχκ ηαζ ηςκ 

οβνχκ ιδ ζηείνςκ θανιαημιμνθχκ.  

 

Γεμηόηεηεο:  

Δλμζηείςζδ ιε υνβακα ηαζ ζοζηεοέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ 

παναζηεοή  ηαζ ημκ έθεβπμ ζηείνςκ θανιαημηεπκζηχκ ιμνθχκ ηαεχξ ηαζ 

οβνχκ ιδ ζηείνςκ θανιαημιμνθχκ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ.  

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

Α. Πηείνεξ ιμνθέξ. Γεκζηά πενί ιζηνμαίςκ. Κζηνμαζαηή επζιυθοκζδ 

θανιαηεοηζηχκ ζηεοαζιάηςκ. Ακηζιμηνμαζαηή δνάζδ πδιζηχκ θοζζχκ. 

Απμζηείνςζδ θανιαηεοηζηχκ ζηεοαζιάηςκ. Νθεαθιζηά ζηεοάζιαηα. 

Δκέζζιά (πανεκηενζηά) ζηεοάζιαηα. Ξαναβςβή φδαημξ θανιαηεοηζηήξ 

ηαεανυηδηαξ . 
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Β. βνέξ ιμνθέξ. Γζαθφιαηα θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ πμο πμνδβμφκηαζ απυ ημ 

ζηυια.βεκζηέξ απυρεζξ. δςν ηαζ θμζπμί δζαθφηεξ. Βμδεδηζηέξ μοζίεξ. 

Ξαναζηεοή θανιαηεοηζηχκ δζαθοιάηςκ- ζζνμπίςκ –εθζλζνίςκ –ααιιάηςκ. 

Φανιαηεοηζηά δζαθφιαηα πμο παναζηεοάγμκηαζ απυ εηποθίζιαηα θοηζηχκ 

δνμβχκ. 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

Π.Καθαιαηάνδ, Ρεπκμθμβία οβνχκ ηαζ ζηείνςκ θανιαηεοηζηχκ ιμνθχκ. 

Θ.Κπνμφζαθδ, Κδ ζηείνεξ οβνέξ θανιαημιμνθέξ (ζδιεζχζεζξ). 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ. 

  

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Ξαναημθμφεδζδ υθςκ ηςκ ενβαζηδνίςκ ακεθθζπχξ ηαζ πανάδμζδ ενβαζηδ-

νζαηχκ εηεέζεςκ. 

Γναπηέξ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο. Ρα εέιαηα ηςκ ελεηάζεςκ είκαζ 

ζζυηζια. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο 

Oζ δζαθέλεζξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ power point. 

 

Γηδαζθαιία  

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ιε θνμκηζζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (ιία 2ςνδ ηαζ ιία 1ςνδ) θαιαάκμοκ πχνα δφμ 

θμνέξ  ηδκ εαδμιάδα ζηδκ Αίεμοζα Πειζκανίςκ ημο 2μο μνυθμο ιε πνήζδ 

δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ βζα ηδκ πνμαμθή ηςκ δζαθέλεςκ. Ακηίβναθα ηςκ 

δζαθέλεςκ ακανηχκηαζ ηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο ιαεήιαημξ ιε πνυζααζδ 

ηάκμκηαξ πνήζδ ηςδζημφ.  
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Γεκζηά πενί ιζηνμαίςκ (1) 

Γεκζηά πενί δζαθοηυηδηαξ ηαζ δζαθοηχκ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

2 Γεκζηά πενί ιζηνμαίςκ (2) 

Ποκδζαθφηεξ -ζοκδζαθοηυηδηα 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

3 Κζηνμαζαηή επζιυθοκζδ θανιαηεοηζηχκ 

ζηεοαζιάηςκ. 

Φοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ θανιαηεοηζηχκ 

μοζζχκ. Αζεεκείξ δθεηηνμθφηεξ. 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

4 Ακηζιζηνμαζαηή δνάζδ πδιζηχκ μοζζχκ. 

Οοειζζηζηά δζαθφιαηα 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

5 Απμζηείνςζδ θανιαηεοηζηχκ 

ζηεοαζιάηςκ 

Γζαθφηεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα 

Ξαναζηεοή οβνχκ θανιαημιμνθχκ. 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

6 Απμζηείνςζδ θανιαηεοηζηχκ 

ζηεοαζιάηςκ (2). 

Γθοηακηζηέξ αμδεδηζηέξ μοζίεξ. 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

7 Ππεδζαζιυξ ηαζ θεζημονβία ηαεανχκ 

πχνςκ 

Σνςζηζηέξ αμδεδηζηέξ μοζίεξ. 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

8 Ππεδζαζιυξ ηαζ θεζημονβία ηαεανχκ 

πχνςκ (2). 

Βεθηζςηζηά μζιήξ ηαζ βεφζεςξ. 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

9 Ποκηήνδζδ θανιαηεοηζηχκ 

ζηεοαζιάηςκ. 

Ξαναζηεοή δζαθοιάηςκ πμο 

πμνδβμφκηαζ απυ ημο ζηυιαημξ. 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

10 Νθεαθιζηά ζηεοάζιαηα. 

Πζνυπζα. 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

11 Δκέζζια (1). 

Δθζλίνζα. 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

12 Δκέζζια (2). 

Βάιιαηα. 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

13 Ξαναβςβή φδαημξ θανιαηεοηζηήξ 

ηαεανυηδηαξ. 

Ομχδδ εηποθίζιαηα. 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

 

Β) Δνβαζηήνζα 

Ρα ενβαζηήνζα είκαζ δίςνα ηαζ βίκμκηαζ ηνεζξ θμνέξ εαδμιαδζαίςξ ζημ  

Δνβαζηήνζμ ημο Ρμιέα Φανιαηεοηζηήξ Ρεπκμθμβίαξ. 
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Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ 

(νληεο) 

1 Κέβεεμξ ζςιαηζδίςκ μθεαθιζηχκ ηαζ 

εκέζζιςκ ζηεοαζιάηςκ 

Θ. Θαπνζιάκδξ 

2 Οφειζζδ ημκζηυηδηαξ εκέζζιςκ ηαζ 

μθεαθιζηχκ ζηεοαζιάηςκ 

Α.Ξακαβμπμφθμο 

3 Απμζηείνςζδ ζε ενβαζηδνζαηυ 

αοηυηαοζημ ηαζ ελέηαζδ πζεακχκ πδβχκ 

ιυθοκζδξ ζηεοαζιάηςκ 

Η. Λζημθαηάηδξ 

 

 

ΝΟΓΑΛΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ III 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο:  70 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 7μ 

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

Σ Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 8 

Θεωξία (ώξεο): 3 

Φξνληηζηήξην (ώξεο):  

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2  

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Γήιδηνα Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα, Θαεδβήηνζα 

 

Γηδάζθνληεο:  

1) Δθέκδ Οέηηα, Θαεδβήηνζα 

Γναθείμ 409, 4μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (rekka@pharm.auth.gr) 

 

2) Ηςάκκδξ Λζημθάμο, Δπίημονμξ Θαεδβδηήξ 

 Γναθείμ 404, 4μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 12-1 ι.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (inikolao@pharm.auth.gr) 

 

3) Γήιδηνα Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα, Θαεδβήηνζα 

Γναθείμ 408Β & 410, 4μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (hadjipav@pharm.auth.gr) 
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Βνεζεηηθό πξνζωπηθό:  

Γν Α. Γαααθάξ, ΔΡΔΞ 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη:  Ρμ ιάεδια αζπμθείηαζ ιε ηδκ ακαηάθορδ, ζπεδζαζιυ, 

ζφκεεζδ ηαζ ηαοημπμίδζδ αζμθμβζηχξ δναζηζηχκ εκχζεςκ πμο δνμοκ ζημ 

ηεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια, ακηζεπζθδπηζηά, θάνιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ζηδ κυζμ ημο Parkinson & ζηδ κυζμ ημο Alzheimer, θάνιαηα ηαηά ηδξ 

διζηνακίαξ, Ακαθδπηζηά -Aβςκζζηέξ/ακηαβςκζζηέξ  ηδξ Αδεκμζίκδξ,  

Ακαζημθείξ αδεκοθμ ηοηθάζδξ, Ακαζημθείξ PDEs , Κεεοθμθαζκοδάηδ ηαζ 

ακάθμβα, Ακαζημθείξ ζενζκμπνςηεαζχκ, Πηαηίκεξ, Αβςκζζηέξ/Ακηαβςκζζηέξ 

CCK.  Ρέθμξ, ιεθεηχκηαζ ηαζ εκχζεζξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ιδ 

εεναπεοηζημφξ ζημπμφξ, υπςξ μπζμεζδή, ηακκααζκμεζδή ηαζ άθθεξ 

ελανηδζζμβυκεξ εκχζεζξ ιε ζδζαίηενμ θανιαημ-ημζκςκζηυ εκδζαθένμκ. 

Πημπυξ ημο είκαζ δ βκχζδ ηαζ ειπέδςζδ ηδξ ζφκεεζδξ, δμιήξ, ζοζπέηζζδξ 

δμιήξ ιε δνάζδ, ηφπδξ ζημκ μνβακζζιυ, άνα ηαζ δζάνηεζαξ δνάζδξ. Άθθμξ 

ζηυπμξ είκαζ δ ηαηακυδζδ ηςκ ιμνζαηχκ ιδπακζζιχκ δνάζδξ υθςκ ηςκ 

παναπάκς ηαηδβμνζχκ θανιάηςκ ηαεχξ ηαζ δ εηπαίδεοζδ ηςκ ιεθθμκηζηχκ 

θανιαημπμζχκ ζημ ακηζηείιεκυ ηδξ θανιαημπδιείαξ πμο ζοκδοάγεζ ανιμκζηά 

ηαζ ιε ζοβηεηνζιέκμ ζηυπμ, ηδ πδιεία ιε ηδ αζμθμβία, δδθαδή ηδ πδιζηή 

έκςζδ ιε ημ αζμθμβζηυ, γςκηακυ ζφζηδια, άνα ηαζ ιε ηδκ ίδζα ηδ γςή  

 

Γεμηόηεηεο: Δλμζηείςζδ ιε : ηδ ζφκεεζδ ζδιακηζηχκ θανιαημιμνίςκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε παεμθμβζηέξ ηαηαζηάζεζξ πμο αθμνμφκ ημ ηεκηνζηυ 

κεονζηυ ζφζηδια αθθά ηαζ ημ ηοηθμθμνζαηυ, ιε ηζξ θοζζηέξ ηαζ πδιζηέξ 

ζδζυηδηεξ ημοξ, ιε ηζξ αζμθμβζηέξ ζδζυηδηεξ πμο είκαζ οπεφεοκεξ βζα ηζξ  

εεναπεοηζηέξ δνάζεζξ  ηςκ παναπάκς  θανιάηςκ, ιε ηζξ δμιζηέξ αθθαβέξ, 

δδθ. ημ ιεηααμθζζιυ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ηφπδ αοηχκ ηςκ θανιάηςκ ζημκ 

μνβακζζιυ, ηδ δζάνηεζα δνάζδξ, ηζξ πζεακυηδηεξ αζμαπμημλίκςζδξ ή 

αζμημλίκςζδξ.  Γίκμκηαζ ζοιπενάζιαηα ζπεηζηά ιε ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ δνάζδξ 

ηαζ δμιζηχκ ηαζ θοζζημπδιζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ παναδείβιαηα ιμνίςκ  

ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ιδ εεναπεοηζημφξ ζημπμφξ, ςξ κανηςηζηά ηαζ 

ελανηδζζμβυκα ιέζα, απυ ηδκ θανιαημπδιζηή άπμρδ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ & ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. Γζαηίεεκηαζ δζδαηηζηυ αζαθίμ, 

ζοιπθδνςιαηζηέξ δζδαηηζηέξ ζδιεζχζεζξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ ζδιεζχζεζξ. 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

1) Δθέκδ Οέηηα, Θαεδβήηνζα 

Ρμ ιάεδια ακαθφεζ ζοκεεηζηέξ μδμφξ, παναθααή - απμιυκςζδ, θοζζηέξ, 

πδιζηέξ, αζμθμβζηέξ ζδζυηδηεξ, έθεβπμ πμζυηδηαξ ηαζ ηαεανυηδηαξ, 

ηαοημπμίδζδ, πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ, ιμνζαηυ ιδπακζζιυ δνάζδξ, 

δεοηενεφμοζεξ δνάζεζξ, ηφπδ ζημκ μνβακζζιυ - ιεηααμθζζιυ-, ζπέζεζξ 

δμιήξ-δναζηζηυηδηαξ, εεναπεοηζηέξ πνήζεζξ, ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ ηαζ 

δυζεζξ θανιάηςκ πμο δνμοκ ζημ ηεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια, δδθαδή 

ελεηάγμκηαζ: 
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οπκςηζηά, αβπμθοηζηά, κεονμθδπηζηά (θάνιαηα ηαηά ιακίαξ ηαζ ροπχζεςκ), 

ακηζηαηαεθζπηζηά. Δπίζδξ, μπζμεζδή ηαζ άθθα ηεκηνζηχξ δνχκηα ακαθβδηζηά 

ηαζ ακηζαδπζηά θάνιαηα. Νπζμεζδείξ ακηαβςκζζηέξ. Δζζαβςβή ζηδκ έκκμζα ηδξ 

ελάνηδζδξ. Δκχζεζξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ απμημλίκςζδ ηαζ ζηδκ αβςβή 

απελάνηδζδξ. Νπζμεζδή, ηακκααζκμεζδή, ροπμηνυπεξ ηαζ ροπδδεθζηέξ 

εκχζεζξ. 

 

2) Ηςάκκδξ Λζημθάμο, Δπίημονμξ Θαεδβδηήξ 

Φανιαημπδιζηή πνμζέββζζδ (υπςξ ζπεδζαζιυξ, ζφκεεζδ, θοζζημπδιζηέξ 

ζδζυηδηεξ, αθθδθεπζδνάζεζξ ιε ηα ηφηηανα ζηυπμοξ, ζπέζδ δμιήξ δνάζδξ, 

θανιαημπδιζηή ελήβδζδ ημλζηυηδηαξ, ιεηααμθζζιυξ) ηςκ ελήξ μιάδςκ 

θανιάηςκ: Ακηζεπζθδπηζηά, θάνιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ κυζμ ημο 

Parkinson & ζηδ κυζμ ημο Alzheimer, θάνιαηα ηαηά ηδξ διζηνακίαξ.   

 

3) Γήιδηνα Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα, Θαεδβήηνζα 

Γζεβενηζηά ΘΛΠ, Ακαθδπηζηά -Aβςκζζηέξ/ακηαβςκζζηέξ Αδεκμζίκδξ,  

Ακαζημθείξ αδεκοθμ ηοηθάζδξ, Ακαζημθείξ PDEs , Κεεοθμθαζκοδάηδ ηαζ 

ακάθμβα, Ακαζημθείξ ζενζκμπνςηεαζχκ, Πηαηίκεξ, Αβςκζζηέξ/Ακηαβςκζζηέξ 

CCK.  Βαζζηέξ ανπέξ ζοζπεηζζιμφ δμιήξ/δνάζδξ (SAR). Ξαναδείβιαηα 

πμζμηζημφ πνμζδζμνζζιμφ  ηαζ πδιζηήξ ηαοημπμίδζδξ. 

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία: 

1) Δθέκδ Οέηηα 

 Korolkovas, ―Essentials of Medicinal Chemistry‖, Wiley International 

Publications, John Wiley & Sons, 2003. 

 J.M. Beale, J. Block, ―Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal 

and Pharmaceutical Chemistry‖, Lippincott Williams & Wilkins; 12th ed., 

2010 

 

2) Ηςάκκδξ Λζημθάμο 

 Journal of Medicinal Chemistry (ACS Publications) 

 Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters - Elsevier 

  Bioorganic & Medicinal Chemistry (ISSN 0968-0896) 

 The Journal of Biological Chemistry 

 Chemical Research in Toxicology (ACS Publications) 

 Drug Metabolism and Disposition 

  

3) Γήιδηνα Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα 

 Medicinal Chemistry Principles and Practice, Ed. F.D.King. 1994, The 

Royal Society of Chemistry, ISBN 0-85186-494-5 

 Contemporary Drug Synthesis Li J.J, Johnson D., Sliskovic D., Roth B. 

Wiley-Interscience,2004, ISBN 0-471-21480-9 

 New Trends in Synthetic Medicinal Chemistry, Ed. F. Gualtieri, Wiley –

VCH, Vol. 7, 2000 

 Annual Reports in Medicinal Chemistry, Academic Press 

 Journal of Medicinal Chemistry (ACS Publications) 

http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpubs.acs.org%2Fjournal%2Fjmcmar&rct=j&q=J%20med%20chem&ei=a0JzToeFMeXc4QSywMiZDQ&usg=AFQjCNHK8TsUD2qxGxRyXJLG5r6NwostGQ&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elsevier.com%2Fwps%2Ffind%2Fjournaldescription.cws_home%2F972%2Fdescription&rct=j&q=bioorganic%20%26%20medicinal%20chemistry%20letters&ei=9UJzTovTNImUOq--6aEM&usg=AFQjCNGVPPyq6cZTUeAfKwZN3ENfHqc8ag&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fjournals.elsevier.com%2F09680896%2Fbioorganic-and-medicinal-chemistry%2F&rct=j&q=bioorganic%20%26%20medicinal%20chemistry%20&ei=OENzTvm9F4GWOprBkKIM&usg=AFQjCNE5_rdNFUcboIX-vsWYSa82_1g0TA&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jbc.org%2F&rct=j&q=J.%20Biol.%20chem&ei=jkVzTv_oEYb44QSDlOyRDQ&usg=AFQjCNGAYeOWntnQo_IZ5z6idmvtnhu-UA&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpubs.acs.org%2Fjournal%2Fcrtoec&rct=j&q=chem%20res%20toxicol&ei=3UVzTqf8C5T64QSEiaGODQ&usg=AFQjCNE39ssuso-fsLCyBov90mGZTZ27Nw&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDrug_Metabolism_and_Disposition&rct=j&q=drug%20metabolism%20and%20disposition%20impact%20factor&ei=XUZzTpqEAcScOtXtyMMM&usg=AFQjCNHlDf4nJxO1rvrhAQw8kDizjnun5w&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpubs.acs.org%2Fjournal%2Fjmcmar&rct=j&q=J%20med%20chem&ei=a0JzToeFMeXc4QSywMiZDQ&usg=AFQjCNHK8TsUD2qxGxRyXJLG5r6NwostGQ&cad=rja
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Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ, ενβαζηδνζαηχκ ηαζ θνμκηζζηδνζαηχκ αζηήζεςκ. 

Πογήηδζδ ιε ημοξ θμζηδηέξ ζε ηάεε δζάθελδ, δζεοηνίκζζδ απμνζχκ, ακάεεζδ 

ενβαζίαξ ζημ ζπίηζ ηαζ απακηήζεζξ ζηδκ αίεμοζα, επίθοζδ πνμαθδιάηςκ, 

οπεκεφιζζδ απαναζηήηςκ βκχζεςκ ζε ιαεήιαηα οπμδμιήξ.  

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Ζ αλζμθυβδζδ ηςκ βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ πμο απέηηδζακ μζ θμζηδηέξ απυ 

ηδ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ: 

Α) Δλεηάζεζξ πνμυδμο 

Γζηαίςια ζοιιεημπήξ έπμοκ υθμζ μζ θμζηδηέξ ημο 7μο ηαζ ακςηένςκ  

ελαιήκςκ ζπμοδχκ . Νζ ελεηάζεζξ πνμυδμο είκαζ δφμ, ιία εκδζάιεζδ ηαζ ιία 

ηεθζηή. Κυκμ μζ θμζηδηέξ πμο θαιαάκμοκ πνμαζαάζζιμ ααειυ (5 ή 

ιεβαθφηενμ) ζηδκ εκδζάιεζδ πνυμδμ έπμοκ δζηαίςια ζοιιεημπήξ ζηδκ 

ηεθζηή πνυμδμ. Νζ θμζηδηέξ πμο ελεηάγμκηαζ επζηοπχξ ζηζξ πνμυδμοξ 

απαθθάζζμκηαζ απυ πεναζηένς ελέηαζδ ηαζ μ ηεθζηυξ ααειυξ ημο ιαεήιαημξ 

ακηζζημζπεί ζημκ ιέζμ υνμ ηςκ ααειχκ ηςκ δφμ πνμυδςκ. 

Β) Νζ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο βίκμκηαζ ζηζξ διενμιδκίεξ ηαζ 

πχνμοξ πμο ακαημζκχκεζ ημ Ριήια. 

Νζ βναπηέξ ελεηάζεζξ πενζθαιαάκμοκ ανζειυ  εειάηςκ, πμο ακηζζημζπμφκ ζημ 

ζφκμθμ ηδξ φθδξ πμο ζοκεέηεζ ημ ιάεδια. 

http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elsevier.com%2Fwps%2Ffind%2Fjournaldescription.cws_home%2F972%2Fdescription&rct=j&q=bioorganic%20%26%20medicinal%20chemistry%20letters&ei=9UJzTovTNImUOq--6aEM&usg=AFQjCNGVPPyq6cZTUeAfKwZN3ENfHqc8ag&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fjournals.elsevier.com%2F09680896%2Fbioorganic-and-medicinal-chemistry%2F&rct=j&q=bioorganic%20%26%20medicinal%20chemistry%20&ei=OENzTvm9F4GWOprBkKIM&usg=AFQjCNE5_rdNFUcboIX-vsWYSa82_1g0TA&cad=rja
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Arch%20Pharm%20(Weinheim).');
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Ζ ααειμθμβία μνίγεηαζ ιε ακαθμβία ααειμθμβίαξ ακά δζδάζημκηα 4,5 

(Δ.Οέηηα), 3,5 (Γ.Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα, 2 (Η.Λζημθάμο), δ μπμία αενμίγεηαζ. 

ηακ ημ άενμζζια είκαζ ιεβαθφηενμ ημο 4,5, ζοκοπμθμβίγεηαζ ηαζ μ 

ενβαζηδνζαηυξ ααειυξ (80% ημο ηεθζημφ ααειμφ + 20% μ ααειυξ ημο 

ενβαζηδνίμο).   

Νζ ελεηάζεζξ βίκμκηαζ ζηζξ διενμιδκίεξ ηαζ πχνμοξ πμο ακαημζκχκεζ ημ 

Ριήια. 

Ν πνυκμξ ελέηαζδξ είκαζ 4 χνεξ ζοκμθζηά βζα ημοξ ηνεζξ δζδάζημκηεξ. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Γηδάζθνληεο:  

1) Δθέκδ Οέηηα, Ακαπθδνχηνζα ηαεδβήηνζα 

 

2) Ηςάκκδξ Λζημθάμο, Δπίημονμξ Θαεδβδηήξ 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ, ζδιεζχζεζξ, ακαημζκχζεζξ, ηθπ. ακανηχκηαζ ζε 

εζδζηυ πχνμ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο ηιήιαημξ (ακαημζκχζεζξ-ιαεήιαηα). 

 

3) Γήιδηνα Σαηγδπαφθμο, Θαεδβήηνζα 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ, ζδιεζχζεζξ, ακαημζκχζεζξ, ηθπ. ακανηχκηαζ ζε 

εζδζηυ πχνμ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο ηιήιαημξ (ακαημζκχζεζξ-ιαεήιαηα). 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ (εκζζπφεηαζ  ιε επί πθέμκ 

δζδαζηαθία υπμο πνεζάγεηαζ) ηαζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

Νζ 39 δζαθέλεζξ (13 εαδμιάδεξ Σ 3 χνεξ) βίκμκηαζ ζηδκ Αίεμοζα Γ12 ή ζε 

άθθεξ αίεμοζεξ (πμο ακαημζκχκμκηαζ) ιε ηδ πνήζδ α) δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ 

βζα ηδκ πνμαμθή ηςκ δζαθέλεςκ, α) δζαθακεζχκ ηαζ επζδζαζημπίμο ηαζ β) 

ηθαζζημφ πίκαηα. 

α) Γζαθέλεζξ. 
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 πκςηζηά, Αζεακυθδ, Κεεακυθδ Δ. Οέηηα 

2-4 Λεονμθδπηζηά-Φαζκμεεζαγίκεξ, 

Βμοηονμθαζκυκεξ ηαζ κευηενα 

Δ. Οέηηα 

5-7 Αβπμθοηζηά - Βεκγμδζαγεπίκεξ - Λευηενα Δ. Οέηηα 

8-10 Ακηζηαηαεθζπηζηά-Ρνζηοηθζηά, Δηθεηηζημί 

Ακαζημθείξ Δπακαπνυζθδρδξ 

Πενμημκίκδξ, Λευηενα 

Δ. Οέηηα 

11-13 Κμνθζκμιζιδηζηά, Φοζζηά-Ζιζζοκεεηζηά-

Ποκεεηζηά 

Δ. Οέηηα 

14 Θεκηνζηχξ δνχκηα ακηζαδπζηά- 

Ακηαβςκζζηέξ μπζμεζδχκ 

Δ. Οέηηα 

15-16 Θακκααζκμεζδή - Τοπςζμιζιδηζηά  Δ. Οέηηα 

17 Κδ εεναπεοηζηή πνήζδ θανιάηςκ 

(μπζμεζδχκ, ηακκααζκμιζιδηζηχκ, 

ροπμηνυπςκ) - ελάνηδζδ - θάνιαηα 

πνδζζιμπμζμφιεκα πνμξ απελάνηδζδ 

Δ. Οέηηα 

18-19 Γζεβενηζηά ΘΛΠ- ζοκεεηζηή ζηναηδβζηή & 

ζπέζεζξ ιμνζαηήξ δμιήξ-δνάζδξ 

Γ. Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα 

20-22 Ακαθδπηζηά -Aβςκζζηέξ/ακηαβςκζζηέξ 

Αδεκμζίκδξ- ζοκεεηζηή ζηναηδβζηή & 

ζπέζεζξ ιμνζαηήξ δμιήξ-δνάζδξ 

Γ. Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα 

23-24 Ακαθδπηζηά -Aβςκζζηέξ/ακηαβςκζζηέξ 

Αδεκμζίκδξ – Ακαζημθείξ αδεκοθμ-

ηοηθάζδξ- ζοκεεηζηή ζηναηδβζηή & 

ζπέζεζξ ιμνζαηήξ δμιήξ-δνάζδξ 

Γ. Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα 

25-26 Ακαζημθείξ PDEs- ζοκεεηζηή ζηναηδβζηή & 

ζπέζεζξ ιμνζαηήξ δμιήξ-δνάζδξ 

Γ. Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα 

27 Κεεοθμθαζκοδάηδ ηαζ ακάθμβα ζοκεεηζηή 

ζηναηδβζηή & ζπέζεζξ ιμνζαηήξ δμιήξ-

δνάζδξ 

Γ. Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα 

28 Ακαζημθείξ ζενζκμπνςηεαζχκ- ζοκεεηζηή 

ζηναηδβζηή & ζπέζεζξ ιμνζαηήξ δμιήξ-

δνάζδξ 

Γ. Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα 

29 Πηαηίκεξ- ζοκεεηζηή ζηναηδβζηή & ζπέζεζξ 

ιμνζαηήξ δμιήξ-δνάζδξ 

Γ. Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα 

30-31 Αβςκζζηέξ/ακηαβςκζζηέξ CCK- ζοκεεηζηή 

ζηναηδβζηή & ζπέζεζξ ιμνζαηήξ δμιήξ-

δνάζδξ 

Γ. Σαηγδπαφθμο-

Ιίηζκα 

32-35 Ακηζεπζθδπηζηά θάνιαηα Η. Λζημθάμο  

36-38 Θεναπεία ηςκ κεονμεηθοθζζηζηχκ 

κoζδιάηςκ: Φάνιαηα πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ κυζμ ημο Parkinson 

& ζηδ κυζμ ημο Alzheimer    

Η. Λζημθάμο  

39 Φάνιαηα ηαηά ηδξ διζηνακίαξ   Η. Λζημθάμο 
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Β) Δνβαζηήνζα 

Θαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ, μζ θμζηδηέξ παναδίδμοκ 

έηεεζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημοξ ηαζ αλζμθμβμφκηαζ. Κεηά ημ ηέθμξ ηςκ 

ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ, μζ θμζηδηέξ ελεηάγμκηαζ βναπηχξ επ‘ αοηχκ. 

Δπζηοπήξ πεναίςζδ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ επζηνέπεζ ηδ ζοιιεημπή 

ηςκ θμζηδηχκ ζηζξ ηεθζηέξ ελεηάζεζξ. 

Ν ααειυξ ημο ενβαζηδνίμο (ιέζμξ υνμξ επίδμζδξ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ 

ηαζ βναπηήξ ελέηαζδξ ιε ημ ηέθμξ ηςκ ενβαζηδνίςκ), απμηεθεί ημ 20% ημο 

ααειμφ ημο ιαεήιαημξ.  

 

Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1-4 Πφκεεζδ αεκγμηαΐκδξ Δ. Οέηηα-Γ. 

Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα-

Η. Λζημθάμο  

5-6 Ξνμζδζμνζζιυξ κζημηζκαιζδίμο Δ. Οέηηα-Γ. 

Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα-

Η. Λζημθάμο  

7-8 Ξνμζδζμνζζιυξ οδνμπθςνζημφ 

πθςνμδζαγεπμλεζδίμο 

Δ. Οέηηα-Γ. 

Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα-

Η. Λζημθάμο  

9 Ξνμζδζμνζζιυξ ζαηπανζκζημφ καηνίμο Δ. Οέηηα-Γ. 

Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα-

Η. Λζημθάμο  

10 Φαζιαημζημπζηή ηαοημπμίδζδ 

αεκγμηαΐκδξ (ενβ. 1-4) 

Δ. Οέηηα-Γ. 

Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα-

Η. Λζημθάμο  

11 Ξνμεημζιαζία  πμζμηζηχκ 

πνμζδζμνζζιχκ πνμηφπςκ δζαθοιάηςκ 

Δ. Οέηηα-Γ. 

Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα-

Η. Λζημθάμο  

12 Ποκηήλεζξ Δ. Οέηηα-Γ. 

Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα-

Η. Λζημθάμο  

13 Βζαθζμβναθζηή άζηδζδ Δ. Οέηηα-Γ. 

Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα-

Η. Λζημθάμο  

 

 

ΡΝΜΗΘΝΙΝΓΗΑ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: 71 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 7μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 
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 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

Σ Δπζζηδιμκζηήξ Ξενζμπήξ (Φανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 5 

Θεωξία (ώξεο): 3  

Φξνληηζηήξην (ώξεο):* 

Δξγαζηήξην (ώξεο):* 

 

*Δπίαθερδ μιαδζηχκ αζαθζμβναθζηχκ ενβαζζχκ (βζα ηάεε δζδάζημκηα 

πενίπμο 10 μιαδζηέξ αζαθζμβναθζηέξ ενβαζίεξ απυ 6 θμζηδηέξ ζε ηάεε μιάδα)  

5-6 χνεξ: Ανπζηέξ πθδνμθμνίεξ/ζογήηδζδ βζα ημοξ ζημπμφξ ηαζ ημ 

πενζεπυιεκμ  ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ αζαθζμβναθζηήξ ενβαζίαξ, ηαεχξ ηαζ μδδβίεξ 

βζα ηδκ δθεηηνμκζηή αζαθζμβναθζηή ακαγήηδζδ ζε επζθεβιέκεξ αάζεζξ 

δεδμιέκςκ ηαζ ζζημζεθίδεξ ζημ δζαδίηηομ  

30-40 χνεξ: Αλζμθυβδζδ ημο βναπημφ ηεζιέκμο ηαζ ηδξ πνμθμνζηήξ 

πανμοζίαζδξ ηςκ αζαθζμβναθζηχκ ενβαζζχκ απυ ηζξ μιάδεξ ηςκ θμζηδηχκ 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Θευδςνμξ Πηθααζάδδξ, Θαεδβδηήξ 

 

Γηδάζθνληεο:  

1) Θευδςνμξ Πηθααζάδδξ, Θαεδβδηήξ Θαεδβδηήξ (Ποκημκζζηήξ) 

 

2) Ιεοημεέα Ξαπαδμπμφθμο, Ακαπθ. Θαεδβήηνζα 

Ξνμζςπζηή Ηζημζεθίδα Ιεοημεέαξ Ξαπαδμπμφθμο 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη:  

 

1) Γηδάζθωλ: Θεόδωξνο θιαβηάδεο 

Ρδκ απυηηδζδ βκχζεςκ βζα ηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηαζ δμηζιαζίεξ ηδξ 

Ρμλζημθμβίαξ, ημοξ ιδπακζζιμφξ δνάζδξ ηςκ δζαθυνςκ ημλζηχκ μοζζχκ, 

ηαεχξ ηαζ ηζξ ημλζηέξ ημοξ δνάζεζξ ζηα δζάθμνα υνβακα ηαζ ζζημφξ ημο 

ζχιαημξ.  

Ρδκ απυηηδζδ βκχζεςκ Θθζκζηήξ Ρμλζημθμβίαξ (ζοιπηςιαημθμβία 

δδθδηδνζάζεςκ, ιέηνα εεναπεοηζηήξ ακηζιεηχπζζδξ, ακηίδμηα, ιέηνα 

απμημλίκςζδξ) δζαθυνςκ ημλζηχκ μοζζχκ ή θανιάηςκ, ηαεχξ ηαζ απυηηδζδ 

βκχζεςκ βζα μοζίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα θανιαημδζέβενζδ ηςκ 

αεθδηχκ (doping). 

2) Γηδάζθνπζα: Λεπθνζέα Παπαδνπνύινπ 

Ζ ιεθέηδ ηδξ ημλζηυηδηαξ δζαθυνςκ πενζααθθμκηζηχκ παναβυκηςκ [είηε 

αάζεζ ηδξ αζμθμβζηήξ απυηνζζήξ ημοξ (π.π. ηανηζκμβέκεζδ, ηεναημβέκεζδ) 

είηε αάζεζ ηςκ επζδνάζεςκ ζε ζοβηεηνζιέκα υνβακα-ζηυπμοξ], ηαεχξ ηαζ μζ 

δοκαηυηδηεξ πνμζηαζίαξ. 

Γίκεηαζ ζοζπέηζζδ ιε ηζξ  θοζζμθμβζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ημοξ ιμνζαημφξ 

ιδπακζζιμφξ πμο εοεφκμκηαζ βζα ηδκ ακηίζημζπδ ημλζηυηδηα 

http://www.pharm.auth.gr/papadopoulou/
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Κε ηδ δζδαζηαθία επζδζχηεηαζ κα ένεμοκ μζ θμζηδηέξ ζε επαθή ηαζ ιε ημκ 

ηνυπμ ακαγήηδζδξ ηδξ ζπεηζηήξ πθδνμθμνίαξ, έηζζ χζηε κα ιπμνμφκ 

ανβυηενα κα ακαγδηήζμοκ αζαθζμβναθζηυ οθζηυ ηαζ κα ειααεφκμοκ ηαζ ζε 

άθθα εέιαηα πμο δεκ ηαθφπημκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ελαιήκμο. 

 

Γεμηόηεηεο: Δλμζηείςζδ ιε ααζζηέξ έκκμζεξ, δμηζιαζίεξ ηαζ επζπηχζεζξ ζημκ 

άκενςπμ ηδξ Ρμλζημθμβίαξ/Θθζκζηήξ Ρμλζημθμβίαξ  

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ ηαζ ηαεμδήβδζδ ηςκ θμζηδηχκ βζα ηδ ζοββναθή ηαζ 

πνμθμνζηή πανμοζίαζδ μιαδζηήξ αζαθζμβναθζηήξ ενβαζίαξ 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

 

1) Γηδάζθωλ Θεόδωξνο θιαβηάδεο 

Δζζαβςβή ζηδκ Ρμλζημθμβία. Βαζζηέξ ανπέξ ηδξ δνάζδξ ηςκ ημλζηχκ μοζζχκ. 

Έθεβπμξ ημλζηυηδηαξ ζε πεζναιαηυγςα. Ρμλζημηζκδηζηή: Απμννυθδζδ, 

ηαηακμιή ηαζ απέηηνζζδ ημλζηχκ μοζζχκ. Κεηααμθζζιυξ ηςκ ημλζηχκ μοζζχκ 

(λεκμαζμηζηά). Κδπακζζιμί κεθνμημλζηυηδηαξ ηαζ κεθνζηήξ ακεπάνηεζαξ. 

Κδπακζζιμί δπαημημλζηυηδηαξ. Κδπακζζιμί ημλζηυηδηαξ επί ημο δένιαημξ. 

Γδθδηήνζα ηαζ δδθδηδνζάζεζξ. Θεναπεοηζηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ δδθδηδνζάζεςκ 

- βεκζηά ηαζ εζδζηά ακηίδμηα. Θαηάπνδζδ θανιάηςκ ηαζ μοζζχκ ζημκ 

αεθδηζζιυ (θανιαημδζέβενζδ, doping):  Ακδνμβυκα-ακααμθζηά, δζεβενηζηά 

ΘΛΠ, α-απμηθεζζηέξ, δζμονδηζηά, κανηςηζηά-ακαθβδηζηά, ακενχπζκδ 

αολδηζηή μνιυκδ, αίια ηαζ ενοενμπμζδηίκδ, ενβμβυκεξ αζηαιίκεξ, ιδ 

θανιαηεοηζηυ doping, έθεβπμξ ημο doping. Θθζκζηή ημλζημθμβία Η: 

Ρμλζημηζκδηζηή, ακηζιεηχπζζδ μλείαξ δδθδηδνίαζδξ, οπμζηδνζηηζηά ιέζα, 

ιέηνα ιείςζδξ απμννυθδζδξ ημλζηχκ μοζζχκ, ιέηνα αφλδζδξ απμαμθήξ 

ημλζηχκ μοζζχκ. Θθζκζηή ημλζημθμβία ΗΗ:  Ξαναηεηαιυθδ, ζαθζηοθζηά, 

ηανδζαημί βθοημγίηεξ, αζεακυθδ, ηνζηοηθζηά ακηζηαηαεθζπηζηά, 

αεκγμδζαγεπίκεξ, πανάβςβα θαζκαγμεεζαγίκδξ, ακηζπμθζκενβζηά, αιθεηαιίκδ 

ηαζ ζπεηζηέξ εκχζεζξ, μπζμεζδή κανηςηζηά, παναζζημηηυκα (πθςνζςιέκμζ 

οδνμβμκάκεναηεξ, μνβακμθςζθμνζημί εζηένεξ, ηανααιζδζημί εζηένεξ), 

ηοακζμφπα, ζίδδνμξ, οδνάνβονμξ.   

 

2) Γηδάζθνπζα Λεπθνζέα Παπαδνπνύινπ 

Ρμλζημθμβία βεκεηζημφ οθζημφ - ιεηαθθάλεζξ. Ρμλζημβεκςιζηή - εθανιμβή 

κέςκ ηεπκμθμβζχκ (π.π. «DNA ιζηνμηζίπξ») ζηδκ ημλζημθμβία. 

Θανηζκμβέκεζδ απυ πενζααθθμκηζημφξ πανάβμκηεξ (αηηζκμαμθία, πδιζηέξ 

εκχζεζξ, θάνιαηα, ζμφξ ηθπ). Διανοσηή ακάπηολδ  - Ρεναημβέκεζδ. 

Ρμλζηυηδηα Λεονζημφ ζοζηήιαημξ. Ρμλζηυηδηα Αζιμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ. 

Ρμλζηυηδηα Ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ. Ρμλζηυηδηα Θανδζαββεζαημφ 

ζοζηήιαημξ. Κδπακζζιμί δνάζδξ ηαζ επζπηχζεζξ ζημκ άκενςπμ ηαζ ζημ 

πενζαάθθμκ. Γοκαηυηδηεξ πνμζηαζίαξ. 

 

Ξξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία: 
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1) ΡΠΗΦΡΠΝΓΙΝ ΑΠΡΔΟΗΝΠ «ΒΑΠΗΘΖ ΘΑΗ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΝΜΗΘΝΙΝΓΗΑ»,  

Έηδμζδ: 1/1997, Δηδυηδξ: ΣΑΟΗΠ ΔΞΔ 

2) Α. ΘΝΡΠΔΙΗΛΖΠ «Ρμλζημθμβία (επίημιμ)», Έηδμζδ: 1δ έηδ./2004, 

Δηδυηδξ: ΞΑΟΗΠΗΑΛΝ ΑΛΥΛΚΖ ΔΘΓΝΡΗΘΖ ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ 

ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΥΛ ΒΗΒΙΗΥΛ 

3) Λέμο Ξ. «Θθζκζηή Ρμλζημθμβία & Θεναπεοηζηή Ακηζιεηχπζζδ 

Γδθδηδνζάζεςκ», Έηδμζδ: 1δ εηδ., Δηδυηδξ: ΔΘΓΝΠΔΗΠ Ξ.Σ. 

ΞΑΠΣΑΙΗΓΖΠ 

4) Ηςάκκδξ Λζχπαξ «Πδιεζχζεζξ Ακαθοηζηήξ - Θθζκζηήξ Ρμλζημθμβίαξ», (είκαζ 

ακανηδιέκεξ ζημ eClass ημο ιαεήιαημξ)  

5) Δπζηαζνμπμίδζδ ιέζς ηςκ δζαθέλεςκ, έκα ηιήια ηςκ μπμίςκ, ςξ ανπεία 

.pdfs, ειθακίγμκηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα: http://www.pharm.auth.gr/ 

papadopoulou/lessonsgr.html 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ (δζδαζηαθία). Ποββναθή αζαθζμβναθζηήξ 

ενβαζίαξ. Ξνμθμνζηή πανμοζίαζδ – εημζιαζία ηδξ πανμοζίαζδξ ιε ηδ ιμνθή 

PowerPoint 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Γναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο. Ν ααειυξ ηδξ αζαθζμβναθζηήξ 

ενβαζίαξ, ιεηά απυ αλζμθυβδζδ ημο βναπημφ ηεζιέκμο ηαζ ηδξ πνμθμνζηήξ 

πανμοζίαζδξ, πνμζηίεεηαζ ζημ ααειυ ηδξ βναπηήξ ελέηαζδξ, εθυζμκ αοηυξ 

είκαζ ημοθάπζζημκ 4 ζηα 10. 

Ν πνυκμξ ηδξ βναπηήξ ελέηαζδξ είκαζ 3 χνεξ. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε ηδ πνήζδ ΡΞΔ (δζαθέλεζξ ιε ηδ ιμνθή 

PowerPoint, ιε πνήζδ Ζ/ ηαζ αίκηεμ) 

Νζ ακαημζκχζεζξ, δζαθέλεζξ ηαζ ααειμθμβίεξ ημο ιαεήιαημξ ακαημζκχκμκηαζ 

ζημκ Ξίκαηα Ακαημζκχζεςκ ημο Ρμιέα ηαζ ακανηχκηαζ ζημ eClass ημο 

ιαεήιαημξ  

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ (3 χνεξ ηδκ εαδμιάδα ζηδκ 

Αίεμοζα Πειζκανίςκ ημο 3μο μνυθμο ημο ηηζνίμο Βζμθμβίαξ-Φανιαηεοηζηήξ). 

Ζ ζοκενβαζία ηςκ θμζηδηχκ ιε ημοξ δζδάζημκηεξ, βζα ηδ ζοββναθή ηαζ ηδκ 

πνμθμνζηή πανμοζίαζδ ηδξ αζαθζμβναθζηήξ ενβαζίαξ, βίκεηαζ ακά μιάδεξ 

θμζηδηχκ ζηα βναθεία ηςκ δζδαζηυκηςκ.  

 

Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ 

(νληεο) 

1  Δζζαβςβή ζηδκ Ρμλζημθμβία. Βαζζηέξ 

ανπέξ ηδξ δνάζδξ ηςκ ημλζηχκ μοζζχκ. 

Έθεβπμξ ημλζηυηδηαξ ζε πεζναιαηυγςα.  

Θ. Πηθααζάδδξ 

http://www.pharm.auth.gr/%20papadopoulou/lessonsgr.html
http://www.pharm.auth.gr/%20papadopoulou/lessonsgr.html
http://www.pharm.auth.gr/%20papadopoulou/lessonsgr.html
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2 Ρμλζημηζκδηζηή: Απμννυθδζδ, 

ηαηακμιή ηαζ απέηηνζζδ ημλζηχκ 

μοζζχκ.  

Κεηααμθζζιυξ ηςκ ημλζηχκ μοζζχκ 

(λεκμαζμηζηά). 

Θ. Πηθααζάδδξ 

3 Κδπακζζιμί κεθνμημλζηυηδηαξ ηαζ κεθνζ-

ηήξ ακεπάνηεζαξ. 

Κδπακζζιμί δπαημημλζηυηδηαξ. 

Κδπακζζιμί ημλζηυηδηαξ επί ημο 

δένιαημξ.  

Θ. Πηθααζάδδξ 

4 Γδθδηήνζα ηαζ δδθδηδνζάζεζξ. 

Θεναπεοηζηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

δδθδηδνζάζεςκ - βεκζηά ηαζ εζδζηά 

ακηίδμηα. Θαηάπνδζδ θανιάηςκ ηαζ 

μοζζχκ ζημκ αεθδηζζιυ 

(θανιαημδζέβενζδ, doping) 

Θ. Πηθααζάδδξ 

5 Θθζκζηή ημλζημθμβία Η: Ρμλζημηζκδηζηή, 

ακηζιεηχπζζδ μλείαξ δδθδηδνίαζδξ, 

οπμζηδνζηηζηά ιέζα, ιέηνα ιείςζδξ 

απμννυθδζδξ ημλζηχκ μοζζχκ, ιέηνα 

αφλδζδξ απμαμθήξ ημλζηχκ μοζζχκ. 

Θ. Πηθααζάδδξ 

6 Θθζκζηή ημλζημθμβία ΗΗ:  Ξαναηεηαιυθδ, 

ζαθζηοθζηά, ηανδζαημί βθοημγίηεξ, 

αζεακυθδ, ηνζηοηθζηά ακηζηαηαεθζπηζηά, 

αεκγμδζαγεπίκεξ, πανάβςβα 

θαζκαγμεεζαγίκδξ, ακηζπμθζκενβζηά, 

αιθεηαιίκδ ηαζ ζπεηζηέξ εκχζεζξ, 

μπζμεζδή κανηςηζηά. 

Θ. Πηθααζάδδξ 

7 Ξαναζζημηηυκα (πθςνζςιέκμζ 

οδνμβμκάκεναηεξ, μνβακμθςζθμνζημί 

εζηένεξ, ηανααιζδζημί εζηένεξ), 

ηοακζμφπα, ζίδδνμξ, οδνάνβονμξ.   

Θ. Πηθααζάδδξ 

1-3  (5 χνεξ)   Κεηαθθαλζμβέκεζδ Ι. Ξαπαδμπμφθμο 

4-5   (4 

χνεξ)   

Θανηζκμβέκεζδ απυ πενζααθθμκηζημφξ 

πανάβμκηεξ 

Ι. Ξαπαδμπμφθμο 

6-7  (3 χνεξ)   

 

Διανομβέκεζδ - Ρεναημβέκεζδ Ι. Ξαπαδμπμφθμο 

8     (2 χνεξ) Ρμλζηυηδηα Λεονζημφ ζοζηήιαημξ  

 

Ι. Ξαπαδμπμφθμο 

9     (2 χνεξ)   Ρμλζηυηδηα Αζιμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ  

 

Ι. Ξαπαδμπμφθμο 

10   (2 χνεξ) Ρμλζηυηδηα Ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ Ι. Ξαπαδμπμφθμο 

11   (2 χνεξ) Ρμλζηυηδηα Θανδζαββεζαημφ ζοζηήιαημξ Ι. Ξαπαδμπμφθμο 
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8ν ΔΜΑΚΖΛΝ 

 

ΘΙΗΛΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑ - ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΖ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: ΛΞ-37 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 8μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

Σ Δπζζηδιμκζηήξ Ξενζμπήξ (Φανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 5 

Θεωξία (ώξεο): 3  

Φξνληηζηήξην (ώξεο): 2  

Δξγαζηήξην (ώξεο): - 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Ιεοημεέα Ξαπαδμπμφθμο, Ακαπθ. Θαεδβήηνζα 

 

Γηδάζθνληεο:  

1)Ιεοημεέα Ξαπαδμπμφθμο, Ακαπθ. Θαεδβήηνζα 

Ξνμζςπζηή Ηζημζεθίδα Ιεοημεέαξ Ξαπαδμπμφθμο 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη:  

Ρδ ζε αάεμξ ηαηακυδζδ ηαζ απυηηδζδ βκχζεςκ, ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηαζ 

δελζμηήηςκ, ιέζς ζπεηζηχκ ηθζκζηχκ ιεθεηχκ πενζπηχζεςκ (clinical case 

studies), βζα ηδκ παεμθοζζμθμβία ηαζ εεναπεοηζηή ακηζιεηχπζζδ ζδιακηζηχκ 

παεήζεςκ ημο ακενχπμο. 

Ρδκ ζηακυηδηα εθανιμβήξ ηςκ βκχζεςκ αοηχκ βζα ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ 

οβείαξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ημο αζεεκμφξ ιε ηδκ απμηεθεζιαηζηή, 

αζθαθή, μζημκμιζηή ηαζ βεκζηά μνεμθμβζηή πνήζδ ηςκ θανιάηςκ ζημοξ 

αζεεκείξ, ηαηά ηδκ άζηδζδ ηδξ θανιαηεοηζηήξ ζημ ημζκμηζηυ ή κμζμημιεζαηυ 

θανιαηείμ. 

Κε ηα παναδείβιαηα ηςκ clinical case studies μζ θμζηδηέξ θανιαηεοηζηήξ 

ιπμνμφκ κα ακαπηφλμοκ δελζυηδηεξ ζηδ θανιαημεεναπεία ηαζ κα 

«βεθονχζμοκ ημ πάζια» ιεηαλφ ηδξ απυηηδζδξ εεςνδηζηχκ βκχζεςκ βζα ηα 

θάνιαηα ηαζ ηδξ ηθζκζηήξ εθανιμβήξ ημοξ ζημκ ελαημιζηεοιέκμ αζεεκή, ιε 

ζηυπμ ηδκ επζθμβή ημο ζςζημφ θανιάημο, ζημ ζςζηυ αζεεκή, ζηδ ζςζηή 

δμζμθμβία, ζημ ζςζηυ πνυκμ ηαζ βζα ημοξ ζςζημφξ θυβμοξ. 

Ζ ιεθέηδ ηςκ ιμνζαηχκ ιδπακζζιχκ πμο δζέπμοκ δζάθμνεξ 

παεμθοζζμθμβζηέξ ηαηαζηάζεζξ, ηδξ δζάβκςζδξ ιε κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ ηδξ 

εεναπεοηζηήξ ακηζιεηχπζζήξ ημοξ.  

http://www.pharm.auth.gr/papadopoulou/
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Κε ηδ δζδαζηαθία επζδζχηεηαζ κα ένεμοκ μζ θμζηδηέξ ζε επαθή ηαζ ιε ημκ 

ηνυπμ ακαγήηδζδξ ηδξ ζπεηζηήξ πθδνμθμνίαξ, έηζζ χζηε κα ιπμνμφκ 

ανβυηενα κα ακαγδηήζμοκ αζαθζμβναθζηυ οθζηυ ηαζ κα ειααεφκμοκ ηαζ ζε 

άθθα εέιαηα πμο δεκ ηαθφπημκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ελαιήκμο. 

Γεμηόηεηεο: Ρδκ ζηακυηδηα εθανιμβήξ ηςκ βκχζεςκ ηδξ Θθζκζηήξ 

Φανιαημθμβίαξ – Θεναπεοηζηήξ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηαζ ηδ αεθηζζημπμίδζδ 

ηδξ θανιαημεεναπείαξ ημο αζεεκμφξ, ηαηά ηδκ άζηδζδ ηδξ θανιαηεοηζηήξ 

ζημ ημζκμηζηυ ή κμζμημιεζαηυ θανιαηείμ 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη: Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ ηαζ θνμκηζζηδνζαηά ιαεήιαηα ιε 

ηδκ εκενβυ ζοιιεημπή ηςκ θμζηδηχκ ζηδκ ακάθοζδ ηθζκζηχκ ιεθεηχκ 

πενζπηχζεςκ (clinical case studies). 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

Ξαεμθοζζμθμβία ηαζ εεναπεοηζηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ παναηάης 

παεήζεςκ: Ξαεήζεζξ ημο ακχηενμο ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ (ζμβεκήξ 

νζκίηζδα, θανοββίηζδα, ημθπίηζδα, αιοβδαθίηζδα, θανοββίηζδα, βνίπδ, 

αθθενβζηή νζκίηζδα), παεήζεζξ ημο ηαηχηενμο ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ 

(πκεοιμκία, άζεια, πνυκζα απμθναηηζηή πκεοιμκμπάεεζα), πεπηζηυ έθημξ, 

νεοιαημεζδήξ ανενίηζδα, μζηεμανενίηζδα, μονζηή ανενίηζδα ηαζ 

οπενμονζπαζιία, ζοιθμνδηζηή ηανδζαηή ακεπάνηεζα, οπένηαζδ, ζηεθακζαία 

κυζμξ (ζηδεάβπδ, έιθναβια ιομηανδίμο), θμζιχλεζξ μονμπμζδηζημφ 

ζοζηήιαημξ (μονμθμζιχλεζξ).  

Πηα θνμκηζζηδνζαηά ιαεήιαηα ακαθφμκηαζ ακηζπνμζςπεοηζηέξ ηθζκζηέξ 

ιεθέηεξ πενζπηχζεςκ (clinical case studies) βζα ηζξ παναπάκς παεήζεζξ. 

 

Θεθαθαθβίεξ: Θαηάηαλδ- Γζάβκςζδ. Ζιζηνακίεξ: Βζμθμβζηή Βάζδ, 

Θεναπεοηζηή ακηζιεηχπζζδ, Ξνμθφθαλδ.  Κδκζββίηζδα: Νλεία ααηηδνζαηή, 

Άζδπηδ (ζσηή),  Κοηδηζαηή, πμλεία – Σνυκζα.  Ζπαηίηζδα: Αζηζμθμβία, 

Ραλζκυιδζδ, Γζαηαναπέξ ηδξ θοζζμθμβζηήξ θεζημονβίαξ ημο ήπαημξ, Θίννςζδ.  

Ημβεκήξ Ζπαηίηζδα:  HAV / HΒV /   HDV / HCV  / HΔV / HGV. Ζπαηίηζδα 

Αοημάκμζμξ - Αθημμθζηή - Φανιαημβεκήξ.  Γζαηαναπέξ Θονεμεζδμφξ αδέκα: 

Πφκεεζδ-νφειζζδ ηςκ μνιμκχκ Ρ3 ηαζ Ρ4.     Γζαβκςζηζηά tests. Ηχδζμ ηαζ 

θεζημονβία εονεμεζδμφξ αδέκα. πμθεζημονβία – πενθεζημονβία ημο 

εονεμεζδμφξ αδέκα. Άλμκαξ οπυθοζδξ-εονεμεζδμφξ ηαζ αοημάκμζμξ 

εονεμεζδζζιυξ. Κολμίδδια. Θεναπεία. Γζααήηδξ: ηφπμο Η  (IDDM), ηφπμο ΗΗ 

(ΛIDDM), MODY. Ηκζμοθίκδ: Βζμζφκεεζδ, Κδπακζζιυξ δνάζδξ - Έηηνζζδξ,  

Πηεοάζιαηα. Πηυπμζ εεναπεοηζηήξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ δζααδηζηχκ. 

πμβθοηαζιζηά θάνιαηα. Γζάβκςζδ.  Φοζζμθμβζηή Αζιυζηαζδ: Γζαηαναπέξ 

αζιμπεηαθίςκ. Γζαηαναπέξ αββεζαημφ ημζπχιαημξ – Αββεζαηέξ πμνθφνεξ. 

Γζαηαναπέξ παναβυκηςκ πήλδξ ημο αίιαημξ: Αζιμθζθία Α –Αζιμθζθία Β. 

Αζεέκεζα von Willebrand. Γζάβκςζδ. Λέεξ Θεναπεοηζηέξ πνμζεββίζεζξ. 

Δπίζδξ βίκμκηαζ θνμκηζζηδνζαηά ιαεήιαηα πάκς ζε κέεξ ηεπκμθμβίεξ 

απαναίηδηεξ βζα ηδ δζάβκςζδ αθθά ηαζ ηδ εκ δοκάιεζ εεναπεοηζηή 

πνμζέββζζδ ηςκ αζεεκεζχκ πμο ελεηάγμκηαζ [π.π. ηεπκμθμβίεξ PCR / RT-PCR 

ηαζ εκδμπανειαμθήξ RNA, παναβςβή ακαζοκδοαζιέκςκ (εεναπεοηζηχκ) 

πνςηεσκχκ – ζδζυηδηεξ, ειαυθζα ηαζ ιμκμηθςκζηά ακηζζχιαηα]. 
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Ξξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία:  

1. Ηςάκκδξ Γ. Λζχπαξ «Θθζκζηή Φανιαηεοηζηή ηαζ Θεναπεοηζηή», Έηδμζδ: 

1/2008, Δηδυηδξ: Πηαφνμξ Ακη. Πανηίκαξ.  

Δπίζδξ ζημ e-Class ημο ιαεήιαημξ είκαζ ακανηδιέκεξ ακηζπνμζςπεοηζηέξ 

ηθζκζηέξ ιεθέηεξ πενζπηχζεςκ (clinical case studies) (ενςηήζεζξ ηαζ μζ 

ακηίζημζπεξ απακηήζεζξ).  

2. Ιεοημεέα Σ. Ξαπαδμπμφθμο «Δθανιμζιέκδ Φανιαημθμβία ηαζ 

Θεναπεοηζηή», Έηδμζδ: 1/2008, Δηδυηδξ: Πηαφνμξ Ακη. Πανηίκαξ.  

Δπζηαζνμπμίδζδ ιέζς ηςκ δζαθέλεςκ, έκα ηιήια ηςκ μπμίςκ, ςξ ανπεία 

.pdfs, ειθακίγμκηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα http://www.pharm.auth.gr/ 

papadopoulou/lessonsgr.html 

3. Graham-Smith D. G., Aronson J. K. «Θθζκζηή θανιαημθμβία ηαζ 

θανιαημεεναπεία», Έηδμζδ: 1δ έηδ./2001, Δηδυηδξ: Γ. ΓΑΟΓΑΛΝΠ - Θ. 

ΓΑΟΓΑΛΝΠ Ν.Δ. 

4. ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΑΘ. ΡΠΝΣΑΠ. ΔΙΔΛΖ Θ. ΣΑΡΕΖΣΟΖΠΡΝ «ΘΙΗΛΗΘΖ 

ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑ», Έηδμζδ: 1/2005, Δηδυηδξ: ΙΣΛΝΠ ΓΟΑΦΗΘΔΠ 

ΡΔΣΛΔΠ ΔΘΓΝΡΗΘΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΞΔ. 

5. KΟΗΑΘΖ ΚΑΕΑΟΑΘΖ «ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖ ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑ», Έηδμζδ: 

1/2009, Δηδυηδξ: ΘΟΗΑΘΖ ΚΑΕΑΟΑΘΖ. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ (δζδαζηαθία) ηαζ θνμκηζζηδνζαηχκ αζηήζεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Γφμ βναπηέξ πνυμδμζ εκδζάιεζδξ αλζμθυβδζδξ ζηδ δζδαπεείζα φθδ ημο 

ιαεήιαημξ ημο ηάεε δζδάζημκηα (Α) ή βναπηή ελέηαζδ ζηδ ζοκμθζηή  φθδ 

ημο ιαεήιαημξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο (Β). 

Νζ θμζηδηέξ βζα κα πενάζμοκ ημ ιάεδια ιε αάζδ ηζξ δφμ βναπηέξ πνμυδμοξ 

εα πνέπεζ κα έπμοκ επζηφπεζ ιέζμ υνμ ααειμθμβίαξ ημοθάπζζημκ 6.  

Ν πνυκμξ ελέηαζδξ, ηυζμ ζηζξ πνμυδμοξ υζμ  ηαζ ζηδκ ηεθζηή ελέηαζδ είκαζ 3 

χνεξ. 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε ηδ πνήζδ ΡΞΔ (δζαθέλεζξ ιε ηδ ιμνθή 

PowerPoint, ιε πνήζδ Ζ/ ηαζ αίκηεμ) 

Νζ ακαημζκχζεζξ, δζαθέλεζξ ηαζ ααειμθμβίεξ ημο ιαεήιαημξ ακαημζκχκμκηαζ 

ζημκ Ξίκαηα Ακαημζκχζεςκ ημο Ρμιέα ηαζ ακανηχκηαζ ζημ eClass ημο 

ιαεήιαημξ  

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ (3 χνεξ ηδκ εαδμιάδα) ηαζ 

ιε θνμκηζζηδνζαηέξ αζηήζεζξ (ακηζπνμζςπεοηζηέξ ηθζκζηέξ ιεθέηεξ 

πενζπηχζεςκ - clinical case studies -) ζηδκ Αίεμοζα Πειζκανίςκ ημο 3μο 

μνυθμο ημο ηηζνίμο Βζμθμβίαξ-Φανιαηεοηζηήξ).  

 

http://www.pharm.auth.gr/%20papadopoulou/lessonsgr.html
http://www.pharm.auth.gr/%20papadopoulou/lessonsgr.html
http://www.pharm.auth.gr/%20papadopoulou/lessonsgr.html
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθνληεο 

1-2 (3 χνεξ) Θεθαθαθβία - διζηνακία Ι. Ξαπαδμπμφθμο 



   

 

230 

3 (2 χνεξ) Κδκζββίηζδα Ι. Ξαπαδμπμφθμο 

4-6 (5 χνεξ) 

 

Ζπαηίηζδα (δζαηαναπέξ θοζζμθμβζηήξ 

θεζημονβίαξ – ζμβεκήξ – αοημάκμζδ – 

αθημμθζηή – θανιαημβεκήξ) 

Ι. Ξαπαδμπμφθμο 

7-8 (3 χνεξ) Γζαηαναπέξ εονεμεζδμφξ αδέκα Ι. Ξαπαδμπμφθμο 

9-11 (5 χνεξ) Γζααήηδξ (παεμθμβία – ζκζμοθίκδ – 

αζμζφκεεζδ – ζηεοάζιαηα – 

οπμβθοηαζιζηά θάνιαηα – κεχηενεξ 

εεναπεοηζηέξ πνμζεββίζεζξ –

δζάβκςζδ) 

Ι. Ξαπαδμπμφθμο 

12-13  

(3 χνεξ) 

Κδπακζζιμί πήλδξ αίιαημξ  - 

αζιμθζθίεξ – εεναπεοηζηέξ 

πνμζεββίζεζξ 

Ι. Ξαπαδμπμφθμο 

7δ Δαδμιάδα 

(3 χνεξ) 

Ξαεήζεζξ ημο ακχηενμο 

ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ 

Ι. Ξαπαδμπμφθμο 

8δ Δαδμιάδα 

(3 χνεξ) 

Ξαεήζεζξ ημο ηαηχηενμο 

ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ 

Ι. Ξαπαδμπμφθμο 

9δ Δαδμιάδα 

(3 χνεξ) 

Ξεπηζηυ έθημξ  Ι. Ξαπαδμπμφθμο 

10δ Δαδμιάδα 

(3 χνεξ) 

Οεοιαημεζδήξ ανενίηζδα, 

μζηεμανενίηζδα, μονζηή ανενίηζδα ηαζ 

οπενμονζπαζιία 

Ι. Ξαπαδμπμφθμο 

11δ Δαδμιάδα 

(3 χνεξ) 

Ποιθμνδηζηή ηανδζαηή ακεπάνηεζα 

 

Ι. Ξαπαδμπμφθμο 

12δ Δαδμιάδα 

(3 χνεξ) 

πένηαζδ, ζηεθακζαία κυζμξ 

(ζηδεάβπδ, έιθναβια ιομηανδίμο) 

Ι. Ξαπαδμπμφθμο 

13δ Δαδμιάδα 

(3 χνεξ) 

Ιμζιχλεζξ μονμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ 

(μονμθμζιχλεζξ) 

Ι. Ξαπαδμπμφθμο 

 

Γ) Φνμκηζζηήνζα 
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Φξνληηζηήξην Ρίηινο Γηδάζθνληεο 

1 (2 χνεξ) Ρεπκζηέξ PCR/RT-PCR ηαζ 

ιζηνμζοζημζπίεξ DNA 

απμζημπχκηαξ ζηδκ ακίπκεοζδ ζχκ 

- ιζηνμμνβακζζιχκ 

Ι.Ξαπαδμπμφθμο 

2 (2 χνεξ) ειαυθζα – ακηζζχιαηα ζηδ 

δζάβκςζδ ηαζ ζηδ εεναπεοηζηή 

Ι.Ξαπαδμπμφθμο 

3 (3 χνεξ) ακαζοκδοαζιέκεξ πνςηεΐκεξ ζηδ 

δζάβκςζδ ηαζ  

ζηδ εεναπεοηζηή 

Ι.Ξαπαδμπμφθμο 

1μ Φνμκηζζηήνζμ 

(2 χνεξ)  

Clinical Case Study: Άζεια Ι. Ξαπαδμπμφθμο 

2μ Φνμκηζζηήνζμ 

(2 χνεξ) 

Clinical Case Study: Σνυκζα 

απμθναηηζηή πκεοιμκμπάεεζα 

(ΣΑΞ) 

Ι. Ξαπαδμπμφθμο 

3μ Φνμκηζζηήνζμ 

(2 χνεξ) 

Clinical Case Study: πένηαζδ Ι. Ξαπαδμπμφθμο 

4μ Φνμκηζζηήνζμ 

(2 χνεξ) 

Clinical Case Study: Θανδζαηή 

ακεπάνηεζα 

Ι. Ξαπαδμπμφθμο 

5μ Φνμκηζζηήνζμ 

(2 χνεξ) 

Clinical Case Study: Πηδεάβπδ Ι. Ξαπαδμπμφθμο 

6μ Φνμκηζζηήνζμ 

(2 χνεξ) 

Clinical Case Study: Έιθναβια 

ιομηανδίμο 

Ι. Ξαπαδμπμφθμο 

7μ Φνμκηζζηήνζμ 

(2 χνεξ) 

Clinical Case Study: Ξεπηζηυ έθημξ  

Clinical Case Study: Οεοιαημεζδήξ 

ανενίηζδα 

Ι. Ξαπαδμπμφθμο 

 

 

ΝΟΓΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΟΑΓΗΝΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ  
 

Θωδηθόο καζήκαηνο:  ΛΞ-38 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 8μ  

 

Ρύπνο καζήκαηνο 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

Σ Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 4 

Θεωξία (ώξεο/εβδνκάδα): 2  

Φξνληηζηήξην (ώξεο/εβδνκάδα): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο/εβδνκάδα): 2 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Δθέκδ Α. Οέηηα, Θαεδβήηνζα  

 

Γηδάζθωλ (νληεο): 
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Γζμκοζία Ξαπαβζακκμπμφθμο, Δπίη. Θαεδβήηνζα  

Γναθείμ 423a, 4μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά. 

Δπζημζκςκία: ιε email (papagd@pharm.auth.gr) 

 

Δθέκδ Α. Οέηηα,  ηαεδβήηνζα  

Γναθείμ 409, 4μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά. 

Δπζημζκςκία: ιε email (rekka@pharm.auth.gr) 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: Έκαξ παναζηεοαζηήξ μ μπμίμξ ελοπδνεηεί υθμοξ 

ημοξ θμζηδηέξ ζε υθα ηα ενβαζηήνζα Φανιαηεοηζηήξ Σδιείαξ (πενίπμο 300 

θμζηδηέξ ακά ελάιδκμ). 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: Ρμ ιάεδια απμηεθεί εζζαβςβή ζηδκ εθανιμβή κέςκ 

ηάζεςκ ζηδ θανιαημπδιζηή άπμρδ ημο ζπεδζαζιμφ θανιαημιμνίςκ ηαζ 

ζηδκ επζηοπή ακηζιεηχπζζδ παεμθμβζηχκ ηαηαζηάζεςκ (ακζάηςκ ή 

πθδιιεθχξ ακηζιεηςπζγμιέκςκ κυζςκ, ακηζιεηχπζζδ ημλζηχκ δνάζεςκ 

πδιζηχκ) πνδζζιμπμζχκηαξ ζφβπνμκεξ θανιαημπδιζηέξ ιεευδμοξ. 

Ακαθφμκηαζ πδιζηή δμιή-παναηηδνζζηζηέξ πδιζηέξ μιάδεξ ηαζ αζμθμβζηή 

δνάζδ, θοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ αζμθμβζηή δναζηζηυηδηα, ζοζπεηίζεζξ. 

Ξεναζηένς, ζηυπμξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ δ ιεηαθμνά βκχζδξ ζηδ 

θανιαημπδιεία εθεοεένςκ νζγχκ, νυθμ ημο μλοβυκμο ζηδ γςή, ακηζδνάζεζξ 

εθεοεένςκ νζγχκ ζε αζμθμβζηά ζοζηήιαηα, δναζηζηέξ ιμνθέξ μλοβυκμο ηαζ 

ιδπακζζιυ πνμζαμθήξ απυ εθεφεενεξ νίγεξ ζε θζπίδζα, πνςηεΐκεξ ηαζ DNA. 

Γκχζδ ηςκ θοζζμθμβζηχκ αιοκηζηχκ ιδπακζζιχκ ηαηά ηςκ εθεοεένςκ 

νζγχκ, ενιδκεία ημο θαζκμιέκμο ημο μλεζδςηζημφ ζηνεξ, Δπίζδξ, ζηυπμξ είκαζ 

δ ηαηακυδζδ δμιήξ, θεζημονβίαξ ηαζ θοζζμθμβζημφ νυθμο ημο 

αζιαημεβηεθαθζημφ θναβιμφ, ζε ζπέζδ ιε ηδ δνάζδ θανιάηςκ.  

Ξεναζηένς, ημ ιάεδια ζημπεφεζ ζηδκ ιεηάδμζδ ααζζηχκ βκχζεςκ πμο 

αθμνμφκ ηζξ ζδζυηδηεξ ηαζ ηζξ ιεευδμοξ εθανιμβήξ ζμκηζγμοζχκ αηηζκμαμθζχκ 

ζηδκ ναδζμθανιαηεοηζηή, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ πονδκζηχκ 

ζδζμηήηςκ ηςκ ναδζμκμοηθζδίςκ ιε εθανιμβή ζηδκ ναδζμθανιαηεοηζηή. Ρμ 

ιάεδια επζηεκηνχκεηαζ ζηζξ ιεευδμοξ επζζήιακζδξ ηθαζζηχκ 

ναδζμκμοηθζδίςκ. Δπζπθέμκ ιεθεηάηαζ ζθαζνζηά ηαζ ζοκμπηζηά μ ζπεδζαζιυξ 

ηζ μ ιδπακζζιυξ δνάζδξ ηςκ ηονζυηενςκ ναδζμθανιάηςκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζήιενα ηαεχξ ηαζ μζ εθανιμβέξ ημοξ ζηδκ Ξονδκζηή 

Ηαηνζηή. Ρέθμξ, ακαπηφζζμκηαζ μζ ιέεμδμζ ναδζμπδιζημφ εθέβπμο 

ναδζμθανιάηςκ. 

 

Γεμηόηεηεο: Απυ ηδ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ αοημφ, μζ θμζηδηέξ εα 

βκςνίγμοκ ηαζ εα ηαηακμμφκ: 

 Ρμ ζοζπεηζζιυ ηδξ πδιζηήξ δμιήξ ιε ηδ δνάζδ θανιάηςκ 

 Ρδ δμιή, ηδ θεζημονβία ηαζ ημ νυθμ ημο αζιαημεβηεθαθζημφ θναβιμφ ηαζ 

ηδξ δζάααζδξ θανιάηςκ ζημ ηεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια 
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 Ρμ θαζκυιεκμ ημο μλεζδςηζημφ ζηνεξ, ημ νυθμ ηςκ εθεοεένςκ νζγχκ ηαζ 

άθθςκ δναζηζηχκ ιμνθχκ μλοβυκμο ζημκ μνβακζζιυ 

 Ρδκ μλεζδςηζηή πνμζαμθή, ηζξ ζοκέπεζεξ αοηήξ ζηδ γςή ημο ακενχπμο ηαζ 

ηδ θανιαημπδιζηή ακηζιεηχπζζδ. 

 Ρδκ εθανιμβή ηςκ ναδζμκμοηθζδίςκ βζα δζάβκςζδ ή εεναπεία ακάθμβα ιε 

ημ είδμξ ηδξ εηπειπυιεκδξ αηηζκμαμθίαξ β, Σ, α-, α+, α. 

 Ρζξ ααζζηέξ ιεευδμοξ επζζήιακζδξ ιε ναδζμκμοηθίδζα πνήζζια βζα ηδκ 

παναζηεοή ναδζμθανιάηςκ, 99mTc, 186/188Re, 123/131I, 111In, 11C, 18F. 

 Ρζξ ιεευδμοξ ναδζμπδιζημφ εθέβπμο ναδζμθανιάηςκ ημο ηεπκδηίμο 

 Δλμζηίςζδ ιε ηζξ εθανιμβέξ ηςκ ηθαζζηχκ ναδζμθανιάηςκ ζηδκ 

Ξονδκζηή Ηαηνζηή. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη: Γζαθέλεζξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. Γζαηίεεκηαζ 

δζδαηηζηυ αζαθίμ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ ζδιεζχζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο: Ρμ ιάεδια πανμοζζάγεζ ιενζηέξ ζφβπνμκεξ 

ακηζθήρεζξ ζημ εονφηενμ ακηζηείιεκμ ηςκ αζμδναζηζηχκ ιμνίςκ (θανιάηςκ, 

δδθδηδνίςκ) ηαζ ζηδ ιμνζαηή πνμζέββζζδ παεμθμβζηχκ ηαηαζηάζεςκ, βζα 

μνεμθμβζηή ακηζιεηχπζζδ ιέζς ημο ζπεδζαζιμφ θανιαημιμνίςκ. Κεθεηάηαζ 

δ επίδναζδ πδιζηχκ παναηηδνζζηζηχκ μιάδςκ ζηδ δνάζδ ηαζ ζηδκ 

ημλζηυηδηα θανιαημιμνίςκ ηαζ βίκεηαζ πνχηδ πνμζέββζζδ ζηζξ ζπέζεζξ 

θοζζημπδιζηχκ ζδζμηήηςκ/δμιήξ/αζμθμβζηήξ δνάζδξ. Ξεναζηένς, 

πενζέπμκηαζ: Φανιαημπδιεία εθεοεένςκ νζγχκ. Ουθμξ ημο μλοβυκμο ζηδκ 

αενυαζα γςή, ακηζδνάζεζξ εθεοεένςκ νζγχκ ζε αζμθμβζηά ζοζηήιαηα. 

Γναζηζηέξ ιμνθέξ μλοβυκμο. Κδπακζζιμί πνμζαμθήξ θζπζδίςκ, πνςηεσκχκ, 

DNA απυ εθεφεενεξ νίγεξ. Άιοκα ημο μνβακζζιμφ ηαηά ηςκ εθεοεένςκ 

νζγχκ, ειπθεηυιεκμζ ιδπακζζιμί. Γμιή, θεζημονβία αζιαημεβηεθαθζημφ 

θναβιμφ ηαζ δζάααζδ θανιάηςκ. 

 Ραδηελέξγεηα: Οαδζεκενβέξ δζαζπάζεζξ, εηπμιπή α ζςιαηζδίςκ, εηπμιπή α 

ζςιαηζδίςκ (α-, α+), ζφθθδρδ δθεηηνμκίμο, εηπμιπή β αηηζκμαμθίαξ, 

ζζμιενήξ ιεηάπηςζδ, εζςηενζηή ιεηαηνμπή, δθεηηνυκζα Auger. Λυιμξ 

ναδζεκενβμφ δζάζπαζδξ, πνυκμξ οπμδζπθαζζαζιμφ, ναδζεκενβυξ δζάζπαζδ ζε 

ζεζνά, ιεηαααηζηή ηαζ δζανηήξ ζζμννμπία. Αιιειεπίδξαζε αθηηλνβνιηώλ (α, β-

, β+, γ) κε ηελ ύιε: Ημκζζιυξ, αηηζκμαμθία πέδδζδξ, θαζκυιεκμ ελαΰθςζδξ, 

θςημδθεηηνζηή απμννυθδζδ, ζηέδαζδ Compton, δίδοιδ βέκεζδ. Δπίδξαζε 

αθηηλνβνιίαο ζηε δώζα ύιε: Οαδζυθοζδ ημο φδαημξ, επίδναζδ αηηζκμαμθίαξ 

ζηα ιαηνμιυνζα, αηηζκζηή αθάαδ ημο DNA, θαζκυιεκμ ημο μλοβυκμο. 

Γελλήηξηα Ραδηνλνπθιηδίωλ. Δπζθμβή ζοζηήιαημξ ιδηνζημφ-εοβαηνζημφ, 

εεςνδηζηή απυδμζδ βεκκήηνζαξ ναδζμκμοηθζδίςκ, βεκκήηνζα Κμθοαδαζκίμο-

99/Ρεπκδηίμο-99m, πνςιαημβναθζημφ ηφπμο, πμζμηζηυξ έθεβπμξ βεκκήηνζαξ 
99Κμ/99mTc, απυδμζδ έηθμοζδξ, ναδζμκμοηθζδζηή, ναδζμπδιζηή, πδιζηή 

ηαεανυηδηα βεκκήηνζαξ 99Κμ/99mTc. Δπηζεκαζκέλεο ελώζεηο: ηαεανυηδηα 

επζζδιαζιέκςκ εκχζεςκ, ναδζμκμοηθζδζηή, ναδζμπδιζηή, πδιζηή ηαεανυηδηα 

επζζδιαζιέκςκ εκχζεςκ, πνμζδζμνζζιυξ ναδζμπδιζηήξ ηαεανυηδηαξ 

επζζδιαζιέκςκ εκχζεςκ (ναδζμπνςιαημβναθία), οπμθμβζζιυξ ναδζμπδιζηήξ 

ηαεανυηδηαξ. Γεληθέο κέζνδνη ξαδηνϊωδίωζεο πξωηεϊλώλ (ιέεμδμξ ημο 
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ζςδμπθςνίμο, ημο ζςδμβυκμο, ηδξ πθςναιίκδξ-Ρ, εκγοιαηζηή ιέεμδμξ). 

Ραδηνθάξκαθα: Γεκζηέξ ανπέξ, δζαβκςζηζηά ναδζμθάνιαηα, εεναπεοηζηά 

ναδζμθάνιαηα, ιδπακζζιμί εκηυπζζδξ εεναπεοηζηχκ ναδζμθανιάηςκ. 

Ηδζυηδηεξ ηεπκδηίμο-99m. Ξαναζηεοή επζζδιαζιέκςκ εκχζεςκ ημο 99mTc 

(ακαβςβζηή ιέεμδμξ, ιέεμδμξ ιε ακηζηαηάζηαζδ, ακαβςβζηά). Σδιεία ημο 

ηεπκδηίμο(V)-Νλμ-πονήκαξ, ζζμιένεζα. Ραδηνθάξκαθα ηνπ 99mTc θαη άιιωλ 

ξαδηνλνπθιηδίωλ (παναζηεοή, εκδείλεζξ, ηαηακμιή-θανιαημηζκδηζηή). 

πενηεπκδηζηυ κάηνζμ, Ρεπκήηζμ εεζμφπμ ημθθμεζδέξ, Ρεπκήηζμ-ακενχπζκδ 

θεοηςιαηίκδ-ζοζζςιαηχιαηα, ηεπκήηζμ-δζαζεοθεκμηνζαιζκμπεκηαμλζηυ μλφ 

(99mTc-DTPA), ηεπκήηζμ βθοημεπημκζηυ αζαέζηζμ, ηεπκήηζμ-

δζιενηαπημδθεηηνζηυ μλφ ηνζζεεκέξ ηαζ πεκηαζεεκέξ, ηεπκήηζμ-

ιεεοθεκμδζθςζθμκζηυ μλφ, ηεπκήηζμ-πανάβςβα ημο ζιζκμδζμλζημφ μλέμξ, 

ηεπκήηζμ-ελαιεεοθμ-πνμποθεκαιζκμλίιδ, ηεπκήηζμ-(δζξ-

ηοζηείκμαζεοθεζηέναξ), ηεπκήηζμ-ιενηαπημαηεηοθμηνζβθοηίκδ, ηεπκήηζμ-

ελαηζξ(2-ιεεμλο-ζζμαμοηοθμ-ζζμκζηνίθζμ). [188Re]-Οήκζμ-(οδνμλοαζεοθζδεκμ-

δζθςζθμκζηυ κάηνζμ). [111In]-Ηκδζμ-ηνζξ(8-οδνμλοηζκμθίκδ). [123/131Η]-

Ηςδζμφπμ κάηνζμ, [123/131Η]-ιεηασςδμαεκγοθμβμοακζδίκδ. [18F]-2-θεμνμδεμλο-

βθοηυγδ. Θάθθζμ-201. Ξθεμκεηηήιαηα-ιεζμκεηηήιαηα επζζήιακζδξ ιε 

ιμκμηθςκζηά ακηζζχιαηα. Δπζζήιακζδ ιμκμηθςκζηχκ ακηζζςιάηςκ ιε ζχδζμ 

(άιεζδ ιέεμδμξ ναδζμσςδίςζδξ) ηαζ ιε ηεπκήηζμ (άιεζδ ιέεμδμξ 

επζζήιακζδξ). Δπζζήιακζδ ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ ιε ηεπκήηζμ ηαζ ζκδζμ.  

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

1. Δ.Α. Οέηηα, Ξ.Λ. Θμονμοκάηδξ, «Ννβακζηή Φανιαηεοηζηή Σδιεία: Θέιαηα 

Φανιαημπδιείαξ-Ππεδζαζιμφ Φανιάηςκ», Δηδ. Φ. Σαηγδπάκημο, 2010 

(ISBN 978-960-98594-3-1) 

2. R. Rodrigo, ―Oxidative Stress and Antioxidants: Their Role in Human 

Disease‖, 2009, Nova Science Pub Inc. 

3. Δ. Σζςηέθθδξ, «Οαδζμθανιαηεοηζηή Σδιεία», Δηδ. Ξήβαζμξ, 2000 

4. Gopal B. Saha, ―Fundamentals of Nuclear Pharmacy‖, Springer, 5th 

Ed.2003. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο: Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ, ζογήηδζδ ιε 

ημοξ θμζηδηέξ ζε ηάεε δζάθελδ, δζεοηνίκζζδ απμνζχκ, επίθοζδ πνμαθδιάηςκ 

ηαζ εηηέθεζδ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο: Ζ ελέηαζδ ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ 

πνμαζνεηζηά ιε πνμυδμοξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο ελαιήκμο ή ιε βναπηή 

ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο. Γζηαίςια ζοιιεημπήξ ζηζξ πνμυδμοξ έπμοκ 

ιυκμ μζ θμζηδηέξ πμο παναημθμοεμφκ ηαηηζηά ημ ιάεδια. Γίκμκηαζ δφμ 

πνυμδμζ (ιία ζηδκ ιέζδ ηαζ ιζα ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο). Ν θμζηδηήξ πνέπεζ 

κα ελεηαζεεί επζηοπχξ ζηδκ πνχηδ πνυμδμξ βζα κα δζηαζμφηαζ κα ζοιιεηάζπεζ 

ζηδκ δεφηενδ πνυμδμ. Δακ ηαζ δ δεφηενδ πνυμδμξ είκαζ επζηοπήξ ηυηε μ 

θμζηδηήξ απαθθάζεηαζ απυ ηζξ ηεθζηέξ ελεηάζεζξ. Δακ υπζ ηυηε ιπμνεί κα 

ελεηαζηεί ιε βναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο. Ζ δζαδζηαζία 

αλζμθυβδζδξ ααζίγεηαζ ζε ενςηήζεζξ ζηζξ μπμίεξ μζ θμζηδηέξ ηαθμφκηαζ κα 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Ramon%20Rodrigo
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απακηήζμοκ ιε αάζδ ηυζμ ηζξ βκχζεζξ πμο απέηηδζακ απυ ηδ δζδαζηαθία ηαζ 

ηδ ιεθέηδ υζμ ηαζ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ ζηακυηδηα ζοκδοαζιμφ βκχζεςκ 

ηαζ πθδνμθμνζχκ 

Ν πνυκμξ ελέηαζδξ είκαζ 3 χνεξ.  

Νζ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο βίκμκηαζ ζηζξ διενμιδκίεξ, χνα ηαζ 

πχνμοξ πμο ακαημζκχκεζ ημ Ριήια. 

Θαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ, μζ θμζηδηέξ παναδίδμοκ 

έηεεζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημοξ ηαζ αλζμθμβμφκηαζ. Κεηά ημ ηέθμξ ηςκ 

ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ, μζ θμζηδηέξ ελεηάγμκηαζ βναπηχξ επ‘ αοηχκ. 

Δπζηοπήξ πεναίςζδ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ επζηνέπεζ ηδ ζοιιεημπή 

ηςκ θμζηδηχκ ζηζξ ηεθζηέξ ελεηάζεζξ. 

Θαηά ηδκ ελέηαζδ ημο ιαεήιαημξ δίκμκηαζ δφμ ζεζνέξ εειάηςκ, ιζα βζα ηάεε 

δζδάζημοζα ημο ιαεήιαημξ. Ζ αανφηδηα ηδξ ααειμθμβίαξ /ακά δζδάζημοζα 

είκαζ ακάθμβδ ημο ανζειμφ ηςκ δζαθέλεςκ/ακά δζδάζημοζα ( αάζεζ ημο 

παναηάης πίκαηα ηςκ δζαθέλεςκ). 

Ν ηεθζηυξ ααειυξ ημο ιαεήιαημξ, οπμθμβίγεηαζ ςξ ημ άενμζζια ημο ααειμφ 

ηδξ ελέηαζδξ ηδξ εεςνίαξ ημο ιαεήιαημξ (ζοκηεθεζηήξ αανφηδηαξ 90%) ηαζ 

ημο ααειμφ ηδξ ελέηαζδξ ημο ενβαζηδνίμο (ζοκηεθεζηήξ αανφηδηαξ 10% ). 

Ξανάδεζβια: έζης δ ακαθμβία ηςκ ςνχκ δζδαζηαθίαξ ιεηαλφ δζδάζημκηα Α 

ηαζ δζδάζημκηα Β είκαζ Α/Β=6/4. Ρυηε μ ηεθζηυξ ααειυξ ημο ιαεήιαημξ 

οπμθμβίγεηαζ απυ ημκ ηφπμ: 

Ρ.Β.= 0,9.(α+α) +0,1.β,  

πμο, α μ ααειυξ ημο δζδάζημκηα Α (ηθίιαηα 0-6), α μ ααειυξ ημο 

δζδάζημκηα Β (ηθίιαηα 0-4) ηαζ β μ ααειυξ ημο ενβαζηδνίμο ( μ ιέζμξ υνμξ 

ημο ααειμφ ημο ηεηναδίμο ηαζ ημο ααειμφ ηδ ενβαζηδνζαηήξ ελέηαζδξ). 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Ζ πανάδμζδ ηςκ δζαθέλεςκ βίκεηαζ ιε πνήζδ powerpoint ηαζ ηα ανπεία pdf 

ηςκ δζαθέλεςκ δζαηίεεκηαζ ζημ blackboard ηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα: 

users.auth.gr/papagd/Radiofarmaka 

 

Γηδαζθαιία: Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ιε 

ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

A) Γηαιέμεηο. Νζ δζαθέλεζξ (26 ςνζαίεξ) θαιαάκμοκ πχνα ιία θμνά ηδκ 

εαδμιάδα δζάνηεζαξ 2 ςνχκ ζηδκ Αίεμοζα Γ12 (αίεμοζα ιζηνήξ 

πςνδηζηυηδηαξ εονζζηυιεκδ ζε άθθμ ηηίνζμ).  
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Ννεμθμβζηυξ ζπεδζαζιυξ 

θανιάηςκ. Ν ηφνζμξ νυθμξ ημο 

μλοβυκμο ζηδ αενυαζα γςή. 

Γδιζμονβία εθεοεένςκ νζγχκ ζε 

αζμθμβζηά ζοζηήιαηα 

Δ. Οέηηα 

2-4 Πδιακηζηέξ εκενβέξ ιμνθέξ 

μλοβυκμο. Κενζηχξ ακδβιέκμ 

μλοβυκμ, εθεφεενεξ νίγεξ  

Δ. Οέηηα 

5-7 Κμνζαηυξ ιδπακζζιυξ πνμζαμθήξ 

απυ εθεφεενεξ νίγεξ..  Ιζπζδζηή 

οπενμλείδςζδ. Νλείδςζδ 

πνςηεσκχκ. Νλείδςζδ DNA. 

Δ. Οέηηα 

8-9 Δπίδναζδ ηςκ πδιζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ μιάδςκ ζηδ 

δνάζδ θανιάηςκ 

Δ. Οέηηα 

10-11 Ππέζδ θοζζημπδιζηχκ ζδζμηήηςκ ηαζ 

δνάζδξ θανιάηςκ. 

Δ. Οέηηα 

12 Αζιαημεβηεθαθζηυξ θναβιυξ, 

θοζζμθμβζηέξ ζδζυηδηεξ, παεμθμβζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ, δζάααζδ θανιάηςκ. 

Δ. Οέηηα 

13 Πογήηδζδ ηαζ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ 

ηαζ απμνζχκ.  

Δ. Οέηηα 

14-15 Ηδζυηδηεξ Οαδζμκμοηθζδίςκ Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

16 Γζαβκςζηζηά ηαζ Θεναπεοηζηά 

Οαδζμθάνιαηα 

Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

17 Οαδζμθανιαηεοηζηά Πηεοάζιαηα-

Ξμζμηζηυξ Έθεβπμξ 

Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

18 Ξαναβςβή ηαζ πονδκζηέξ ζδζυηδηεξ 

ηεπκδηίμο-Γεκκήηνζα 99Κμ/99mTc.  

Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

19 Σδιεία ηεπκδηίμο-Ξαναζηεοή 

ναδζμζηεοαζιάηςκ ημο ηεπκδηίμο 

Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

20-22 Οαδζμθάνιαηα ημο ηεπκδηίμο 

(απεζηυκζζδ κεθνχκ, εβηεθάθμο, 

ιομηανδίμο, δπαημπμθζημφ, 

μζηχκηαζ πκεοιυκςκ)  

Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

23 Δπζζήιακζδ ηοηηάνςκ ημο αίιαημξ  Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

24 Οαδζμθάνιαηα Ηςδίμο Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

25 Δπζζήιακζδ πνςηεσκχκ-

ακηζζςιάηςκ 

Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

26 Οαδζμθάνιαηα Θοηθμηνμκίμο Γ. Ξαπαβζακκμπμφθμο 

 

Β) Δνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 

Νζ θμζηδηέξ οπμπνεμφκηαζ κα εηηεθέζμοκ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ (δίςνεξ). 
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ΞΟΝΠΝΣΖ! Νζ θμζηδηέξ πνμηεζιέκμο κα αζηδεμφκ ζημ ενβαζηήνζμ, εα πνέπεζ 

κα ηαηαεέζμοκ αίηδζδ ζοιιεημπήξ ζημ Δνβαζηήνζμ Φανιαηεοηζηήξ Σδιείαξ. 

Ξνίκ ηδκ έκανλδ ημο ελαιήκμο ακανηάηαζ ακαημίκςζδ πνυζηθδζδξ βζα 

δήθςζδ ζοιιεημπήξ, ζημκ πίκαηα ακαημζκχκζεςκ ημο Δνβαζηδνίμο 

Φανιαηεοηζηήξ Σδιείαξ. 

Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθνπζα 

1-8 Πφκεεζδ ζμοθθακζθαιζδίμο Δ. Οέηηα 

9,10 Ραοημπμίδζδ άβκςζηδξ έκςζδξ ιε 

θαζιαημζημπία IR ηαζ εφνεζδ ζδιείμο 

ηήλεςξ 

Δ. Οέηηα 

11,12 Σνςιαημιεηνζηυξ πνμζδζμνζζιυξ 

οδνμπθςνζηήξ πνμηαΐκδξ 

Δ. Οέηηα 

13 Δνβαζηδνζαηυ Ρεζη Δ. Οέηηα 

 

 

ΚΔΘΝΓΝΗ ΔΙΔΓΣΝ ΦΑΟΚΑΘΥΛ Η 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: 69 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ:  8μ   

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

X Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 4 

Θεωξία (ώξεο): 2 

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Φαημφνμξ Γδιήηνζμξ, Δπίη. Θαεδβδηήξ 

 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

1) Φαημφνμξ Γδιήηνζμξ, Δπίη. ηαεδβδηήξ 

E-mail:dfatouro@pharm.auth.gr 

2) Ξακαβμπμφθμο Αεακαζία, Ιέηημναξ 

E-mail:pathanas@pharm.auth.gr 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό:  - 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: 

Ζ ηαηακυδζδ απυ ηδ ιενζά ηςκ θμζηδηχκ ηαεχξ ηαζ δ ελμζηείςζδ ημοξ ιε 

ιεευδμοξ εθέβπμο πμο αθμνμφκ ηζξ θανιαημηεπκζηέξ ιμνθέξ. Γζα ημκ θυβμ 

αοηυ ακαπηφζζμκηαζ πδιζηέξ, θοζζηέξ, θοζζημπδιζηέξ, θανιαημηεπκζηέξ ηαζ 

ιζηνμαζμθμβζηέξ ιέεμδμζ εθέβπμο. 
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Δπίζδξ δ ηαηακυδζδ ηαζ ελμζηείςζδ ιε ιεευδμοξ εθέβπμο πμο αθμνμφκ ηδκ 

ζηαεενυηδηα ηςκ θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ ηαζ ζδζμζηεοαζιάηςκ. 

 

Γεμηόηεηεο: 

Δλμζηείςζδ ιε πεζνζζιυ ενβαζηδνζαηχκ ζοζηεοχκ ηαζ μνβάκςκ πμο 

απαζημφκηαζ βζα ηδ δζελαβςβή ηςκ εθέβπςκ. 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

Κέεμδμζ εθέβπμο πμο αθμνμφκ ηδκ πμζυηδηα ηςκ θανιάηςκ ηαζ ακαθένμκηαζ 

είηε ζηζξ Φανιαημπμζίεξ, είηε έπμοκ ακαπηοπεεί ζε δζάθμνα ενεοκδηζηά 

ενβαζηήνζα. Σδιζηέξ, θοζζηέξ, θοζζημπδιζηέξ, θανιαημηεπκζηέξ, αζμθμβζηέξ 

ηαζ ιζηνμαζμθμβζηέξ ιέεμδμζ εθέβπμο. Δπίζδξ ιέεμδμζ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ 

ζηαεενυηδηαξ θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ ηαζ ζδζμζηεοαζιάηςκ. Δζζαβςβζηέξ 

έκκμζεξ ζηδκ ηεπκμθμβία ηςκ οθζηχκ ζοζηεοαζίαξ. θζηά ζοζηεοαζίαξ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ θανιαηεοηζηή ηαζ επίδναζδ ζηδκ πμζυηδηα ηςκ 

θανιάηςκ. Φοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ πθαζηζηχκ οθζηχκ ζοζηεοαζίαξ ηαζ 

ζηακυηδηα ιεηακάζηεοζδξ ηςκ πνμζεεηζηχκ ημοξ. Κέεμδμζ βζα ηδ ιεθέηδ 

ιεηακάζηεοζδξ ηςκ πνμζεεηζηχκ ζε ζοζηεοαζιέκα θανιαηεοηζηά πνμσυκηα. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Ξαναημθμφεδζδ υθςκ ηςκ ενβαζηδνίςκ ακεθθζπχξ ηαζ πανάδμζδ 

ενβαζηδνζαηχκ εηεέζεςκ.  

Γναπηέξ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο. Ρα εέιαηα ηςκ ελεηάζεςκ είκαζ 

ζζυηζια. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Νζ δζαθέλεζξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ power point. 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ  ενβαζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (δίςνεξ) θαιαάκμοκ πχνα ιία θμνά ηδκ εαδμιάδα 

ζηδκ Αίεμοζα δζαθέλεςκ ημο 2μο μνυθμο ημο Ρμιέα Φανιαηεοηζηήξ 

Ρεπκμθμβίαξ. 
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ 

(νληεο) 

1 Δζζαβςβή ζημκ έθεβπμ πμζυηδηαξ 

θανιαηεοηζηχκ ζηεοαζιάηςκ ηαζ ηδ 

δζαζθάθζζδ ηακυκςκ ηαθήξ θεζημονβίαξ 

Ξακαβμπμφθμο  

2 Θνζηήνζα εηθμβήξ ακαθοηζηχκ ιεευδςκ 

ζημκ έθεβπμ πμζυηδηαξ θανιάηςκ 

Φαζιαημζημπζηέξ ιέεμδμζ 

Φαημφνμξ Γ. 

3 Σνςιαημβναθζηέξ ιέεμδμζ. Φαημφνμξ Γ. 

4 Φθμβμθαζιαημθςημιεηνία, εενιζηή 

ακάθοζδ 

Φαημφνμξ Γ. 

5 Έθεβπμξ οθζηχκ ζοζηεοαζίαξ, έθεβπμξ 

ηαηαενοιιαηζζιμφ, έθεβπμξ μιμζμιμνθίαξ 

πενζεπμιέκμο 

Ξακαβμπμφθμο  

6 Έθεβπμξ νοειμφ δζάθοζδξ, θανιαηεοηζηή 

δζαεεζζιυηδηα ηαραηίςκ 

Ξακαβμπμφθμο  

7 Κζηνμαζαηή πμζυηδηα θανιαηεοηζηχκ 

ζηεοαζιάηςκ, έθεβπμξ ζηεζνυηδηαξ 

Ξακαβμπμφθμο 

8 Κέεμδμζ παναζηεοήξ ζηείνςκ πνμσυκηςκ  Ξακαβμπμφθμο 

9 Έθεβπμξ πονεημβυκςκ Ξακαβμπμφθμο 

10 Ξανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδ 

ζηαεενυηδηα, πζεακέξ ιεηααμθέξ ηαηά ηδκ 

απμεήηεοζδ 

Φαημφνμξ Γ. 

11 Σδιζηή δζάζπαζδ, θςημπδιζηή δζάζπαζδ, 

θοζζηή δζάζπαζδ, επίδναζδ παναβυκηςκ 

ζηδκ ηαπφηδηα οδνυθοζδξ. 

Φαημφνμξ Γ. 

12 Κζηνμαζαηή δζάζπαζδ, πνυαθερδ πδιζηήξ 

ζηαεενυηδηαξ 

Φαημφνμξ Γ. 

13 Δπίδναζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζηδκ ηαπφηδηα 

ακηίδναζδξ, ζηαεενυηδηα οβνχκ αζηαιζκχκ 

Φαημφνμξ Γ. 

 

Β) Δνβαζηήνζα.  Γζελάβμκηαζ  4 ενβαζηήνζα οπμπνεςηζηά βζα ημοξ θμζηδηέξ. 

Ζ δζελαβςβή βίκεηαζ απυ ημοξ η. Φαημφνμ ηαζ η. Ξακαβμπμφθμο.  

 

Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ 

(νληεο) 

1 Δθεβπμξ πμζυηδηαξ ηαραηίςκ 

αιπζηζθθίκδξ 

Φαημφνμξ Γ. 

Ξακαβμπμφθμο 

2 Δθεβπμξ ζηαεενυηδηαξ θαζκμααναζηάθδξ Φαημφνμξ Γ. 

Ξακαβμπμφθμο 

3 Δθεβπμξ πμζυηδηαξ δζζηίςκ 

πνεδκζγμθυκδξ 

Φαημφνμξ Γ. 

Ξακαβμπμφθμο 

4 Δθεβπμξ ζηαεενυηδηαξ 

αηεηοθμζαθζηζθζημο μλέμξ 

Φαημφνμξ Γ. 

Ξακαβμπμφθμο 
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ΘΙΗΛΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΝΘΗΛΖΡΗΘΖ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: 79 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 8μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

Σ Δπζζηδιμκζηήξ Ξενζμπήξ (Φανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 5 

Θεωξία (ώξεο): 3 χνεξ ηδκ εαδμιάδα 

Φξνληηζηήξην (ώξεο): 2 χνεξ ηδκ εαδμιάδα 

Δξγαζηήξην (ώξεο): - 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Γεχνβζμξ Σ. Κπαηγίαξ, Ακαπθ. ηαεδβδηήξ 

 

Γηδάζθνληεο:  

Γεχνβζμξ Σ. Κπαηγίαξ, Ακαπθ. ηαεδβδηήξ   

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

 

Γλωζηαθνί ζηόρνη:  

Ρδ ζε αάεμξ ηαηακυδζδ ηςκ ααζζηχκ θανιαημηζκδηζηχκ εκκμζχκ, 

δζαδζηαζζχκ (απμννυθδζδ, ηαηακμιή, ιεηααμθζζιυξ, απέηηνζζδ) ηαζ ααζζηχκ 

θανιαημηζκδηζηχκ ζπέζεςκ. 

Ρμκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ δζαθυνςκ θανιαημηζκδηζηχκ παναιέηνςκ ηαεχξ ηαζ 

ηδκ ακάθοζδ ηδξ επίδναζδξ ημοξ ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ θανιάηςκ ζημ 

πθάζια ιεηά απυ απθή ή πμθθαπθή πμνήβδζδ.  

Ρδκ απυηηδζδ δελζμηήηςκ, ιέζς επίθοζδξ ακηζπνμζςπεοηζηχκ αζηήζεςκ 

θανιαημηζκδηζηήξ, βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ θανιαημηζκδηζηχκ ανπχκ ζηδκ 

ηθζκζηή πνάλδ ιε ηδκ επίθοζδ ζοβηεηνζιέκςκ εεναπεοηζηχκ πνμαθδιάηςκ. 

 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ ζημπεφμοκ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ δελζμηήηςκ ηςκ 

θμζηδηχκ Φανιαηεοηζηήξ ιε ηδκ εθανιμβή ιζαξ επζζηδιμκζηά ηεηιδνζςιέκδξ 

ηθζκζηήξ πναηηζηήξ πμο εα μδδβεί ζηδκ απμθοβή ειθάκζζδξ 

αθθδθεπζδνάζεςκ ηςκ θανιάηςκ ιε άθθα ζοβπμνδβμφιεκα θάνιαηα, 

θοημεεναπεοηζηά ηαζ ηνυθζια ηαζ εα ιεζχκεζ ζδιακηζηά ηδ ζοπκυηδηα 

ηαηαβναθήξ ακεπζεφιδηςκ εκενβεζχκ (ADRs). Ξανάθθδθα, ιε αοηυκ ημκ 

ηνυπμ ζημπεφεηαζ δ εθαπζζημπμίδζδ ηδξ ημλζηυηδηαξ ηςκ θανιάηςκ, 

αολάκμκηαξ έηζζ έιιεζα ηυζμ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ αζθάθεζα, υζμ ηαζ 

ημ ηθζκζηυ απμηέθεζια ζηδ εεναπεοηζηή.  Κεηά ηδκ μθμηθήνςζδ αοημφ ημο 

ηφηθμο, μζ θμζηδηέξ ακαιέκεηαζ κα έπμοκ εκζζπφζεζ ζδιακηζηά ηζξ ζηακυηδηέξ 

ημοξ βζα ακάθοζδ ηαζ πνυαθερδ αθθδθεπζδνάζεςκ θανιάηςκ αθθά ηαζ 

εθαπζζημπμίδζδ ηδξ ειθάκζζδξ ηςκ ADRs ηαηά ηδ πμνήβδζδ θανιάηςκ.    



 

 

241 

Γζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ παναπάκς ζηυπςκ πναβιαημπμζμφκηαζ: α) δζαθέλεζξ 

ηαε‘ έδναξ, α) ζογήηδζδ-ζοιιεημπή ηςκ θμζηδηχκ ζε επίθοζδ ηθζκζηχκ 

πνμαθδιάηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ θανιάηςκ (clinical drug interaction case 

studies) ζηα πθαίζζα ηδξ ζαηνζηήξ πναηηζηήξ (evidence-based medicine) ηαζ 

β) θνμκηζζηδνζαηά ιαεήιαηα ιε ηδ ζοιιεημπή ηαζ ημο αμδεδηζημφ 

πνμζςπζημφ πμο αθμνμφκ ηδκ αλζμπμίδζδ ημο  ενβαθείμο πθδεοζιζαηήξ 

θανιαημηζκδηζηήξ ―Simcyp-Population Based Pharmacokinetic Modelling and 

Simulation» (Άδεζα αηαδδιασηήξ πνήζδξ απυ ημκ Ημφθζμο 2009) ηαζ ηδκ 

εθανιμβή ημο βζα ηδκ ακάθοζδ ηαζ πνυαθερδ αθθδθεπζδνάζεςκ θανιάηςκ 

ζηδκ ηθζκζηή πνάλδ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ ηαζ ηθζκζηά αλζμπμζήζζια δεδμιέκα. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

Α) Ξενζεπυιεκμ Γζαθέλεςκ 

Δζζαβςβή ζηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ θανµαημηζκδηζηήξ. Απμννυθδζδ 

θανιάηςκ. Θαηακμιή θανιάηςκ. Πφκδεζδ ηςκ θανιάηςκ µε ηζξ πνςηεΐκεξ 

ημο πθάζιαημξ ηαζ ηςκ ζζηχκ. Θάεανζδ θανιάηςκ. Φανµαημηζκδηζηή 

ηαπείαξ εκδμθθέαζαξ πμνήβδζδξ θανιάηςκ. Φανµαημηζκδηζηή εκδμθθέαζαξ 

έβποζδξ θανιάηςκ. Φανµαημηζκδηζηή ελςαββεζαηήξ πμνήβδζδξ θανιάηςκ. 

πνυκζα δμζμθμβζηά ζπήιαηα θανιάηςκ. Γμζμθμβζηά ζπήιαηα θανιάηςκ βζα 

κεθνμπαεείξ. Φανµαημηζκδηζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ θανιάηςκ. Φανµαημ-

ηζκδηζημί πανάβμκηεξ πμο επζαάθθμοκ ηδκ ελαημιίηεοζδ ηςκ δμζμθμβζηχκ 

ζπδιάηςκ. Κεηααμθζζιυξ θανιάηςκ. Πδιαζία ηδξ ζηενεμεηθεηηζηυηδηαξ ζηδ 

εεναπεοηζηή.  

Ξνςηεσκζηή ζφκδεζδ θανιάηςκ, Δκηενζηυξ ιεηααμθζζιυξ θανιάηςκ, 

Ζπαηζηυξ ιεηααμθζζιυξ θανιάηςκ, Ακάθοζδ ιδπακζζιχκ αθθδθεπίδναζδξ 

θανιάηςκ, Αθθδθεπζδνάζεζξ θανιάηςκ-θανιάηςκ, Ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ 

θανιάηςκ, Αθθδθεπζδνάζεζξ θανιάηςκ-θοημεεναπεοηζηχκ, 

Αθθδθεπζδνάζεζξ θανιάηςκ-ηνμθίιςκ, Φανιαημβμκζδζςιαηζηή ηαζ 

πνμζανιμβή δμζμθμβίαξ θανιάηςκ, Γμζμθμβζηέξ εεςνήζεζξ θανιάηςκ, 

Φανιαημμζημκμιία, Γεκεηζηυξ πμθοιμνθζζιυξ ηςκ ιεηααμθζηχκ εκγφιςκ ηαζ 

ηςκ ιεηαθμνέςκ ηςκ θανιάηςκ, Δλαημιίηεοζδ δμζμθμβζηχκ ζπδιάηςκ 

ζηδκ ηθζκζηή πνάλδ, Θυζημξ θανιαηεοηζηήξ αβςβήξ, Ρμλζημί πανάβμκηεξ ηαζ 

θανιαηεοηζηή αβςβή. Ξαναδείβιαηα θανιαημηζκδηζηήξ ακάθοζδξ ζηα αάζδ 

ηςκ δζαθέλεςκ (pharmacokinetic case studies): α) απυζονζδ 

ζενζααζηαηίκδξ, α) απυζονζδ νμθεημλίιπδξ, β) θανιαημεπαβυιεκδ 

επζιήηοκζδ ημο επάνιαημξ QT ηαζ ηανδζμημλζηυηδηα ηςκ θανιάηςκ ηαζ δ) 

ζηάδζα ακάπηολδξ ηδξ ζκδζκααίνδξ ακαθμνζηά ιε ηδκ αεθηίςζδ ηςκ 

θανιαημηζκδηζηχκ παναιέηνςκ ηςκ πνυδνμιςκ θανιαημιμνίςκ.  

 

Β) Φνμκηζζηδνζαηέξ Αζηήζεζξ  

Ακηζπνμζςπεοηζηέξ αζηήζεζξ θανµαημηζκδηζηήξ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ 

επίδναζδξ δζαθυνςκ θανιαημηζκδηζηχκ παναιέηνςκ ζημ πνμθίθ ηςκ 

ζοβηεκηνχζεςκ ηςκ θανιάηςκ ζημ πθάζια ζε ζοκάνηδζδ ιε ημ πνυκμ, ηδκ 

εηηίιδζδ ηςκ δζαθυνςκ θανιαημηζκδηζηχκ παναιέηνςκ, ηαεχξ ηαζ ημ 

ζπεδζαζιυ αέθηζζηςκ δμζμθμβζηχκ ζπδιάηςκ. 

http://www.simcyp.com/
http://www.simcyp.com/
http://www.simcyp.com/
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Αλζμπμίδζδ ημο ενβαθείμο ―Simcyp-Population Based Pharmacokinetic 

Modelling and Simulation» ιε ζοβηεηνζιέκα ηθζκζηά δεδμιέκα βζα πνυαθερδ-

πνμζανιμβή δμζμθμβζηχκ ζπδιάηςκ ζηα πθαίζζα εθανιμβήξ ιζα 

πνμζέββζζδξ πθδεοζιζαηήξ θανιαημηζκδηζηήξ ιε ηίηθμ: «Αλάιπζε 

θαξκαθνινγηθνύ απνηειέζκαηνο ζε δηάθνξεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο: 

Μνλνζεξαπεία θαη ζπγρνξήγεζε θαξκάθωλ». 

 

Ξξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία θαη Ξξνζθεξόκελν Γηδαθηηθό ιηθό:  

 Ηςάκκδξ Λζχπαξ «Πδιεζχζεζξ Θθζκζηήξ Φανιαημηζκδηζηήξ», Ριήια 

Δηδυζεςκ ΑΞΘ, Θεζζαθμκίηδ, 2010.  

 Πημ e-Class ημο ιαεήιαημξ (ζηδκ έκδεζλδ «Έγγξαθα») είκαζ ακανηδιέκεξ 

υθεξ μζ δζαθάκεζεξ (slides) ηςκ δζαθέλεςκ, ηαεχξ ηαζ ακηζπνμζςπεοηζηέξ 

αζηήζεζξ Θθζκζηήξ Φανιαημηζκδηζηήξ. 

 Ηςάκκδξ Π. Βζγζνζακάηδξ «Θθζκζηή Φανιαημηζκδηζηή: Βαζζηέξ ανπέξ ηδξ 

θανιαηεοηζηήξ αβςβήξ ζηδκ ηθζκζηή πνάλδ», Έηδμζδ: 1/2010,.Δηδυηδξ: 

Πηαφνμξ Ακη. Πανηίκαξ, Θεζζαθμκίηδ.  

 Ηςάκκδξ Π. Βζγζνζακάηδξ. Πημ e-Class ημο ιαεήιαημξ (ζηδκ έκδεζλδ 

«Έγγξαθα») είκαζ ακανηδιέκεξ υθεξ μζ δζαθάκεζεξ (slides) ηςκ δζαθέλεςκ 

(ζφκμθμ 298), ηαεχξ ηαζ ημ οθζηυ ηςκ θνμκηζζηδνζαηχκ ιαεδιάηςκ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ενβαθείμ ―Simcyp-Population Based Pharmacokinetic 

Modelling and Simulation». 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ (δζδαζηαθία) ηαζ θνμκηζζηδνζαηχκ αζηήζεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Γφμ βναπηέξ πνυμδμζ εκδζάιεζδξ αλζμθυβδζδξ ζηδ δζδαπεείζα φθδ ημο 

ιαεήιαημξ ημο ηάεε δζδάζημκηα (Α) ή βναπηή ελέηαζδ ζηδ ζοκμθζηή  φθδ 

ημο ιαεήιαημξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο (Β). 

Νζ θμζηδηέξ βζα κα πενάζμοκ ημ ιάεδια ιε αάζδ ηζξ δφμ βναπηέξ πνμυδμοξ 

εα πνέπεζ κα έπμοκ επζηφπεζ ιέζμ υνμ ααειμθμβίαξ ημοθάπζζημκ 6.  

Ν πνυκμξ ελέηαζδξ, ηυζμ ζηζξ πνμυδμοξ υζμ  ηαζ ζηδκ ηεθζηή ελέηαζδ είκαζ 3 

χνεξ. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε ηδ πνήζδ ΡΞΔ (δζαθέλεζξ ιε ηδ ιμνθή 

PowerPoint, ιε πνήζδ Ζ/ ηαζ αίκηεμ) 

Νζ ακαημζκχζεζξ, δζαθέλεζξ ηαζ ααειμθμβίεξ ημο ιαεήιαημξ ακαημζκχκμκηαζ 

ζημκ Ξίκαηα Ακαημζκχζεςκ ημο Ρμιέα ηαζ ακανηχκηαζ ζημ e-Class ημο 

ιαεήιαημξ  

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ (3 χνεξ ηδκ εαδμιάδα) ηαζ 

ιε θνμκηζζηδνζαηέξ αζηήζεζξ (υπςξ πενζβνάθμκηαζ ζημοξ βκςζζαημφξ 

ζηυπμοξ) ζηδκ Αίεμοζα Πειζκανίςκ ημο 3μο μνυθμο ημο ηηζνίμο Βζμθμβίαξ-

Φανιαηεοηζηήξ). 

http://www.simcyp.com/
http://www.simcyp.com/
http://www.simcyp.com/
http://www.simcyp.com/
http://www.simcyp.com/
http://www.simcyp.com/
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Γηάιεμε/ 

Γηάξθεηα 

Ρίηινο Γηδάζθνληεο 

1ε / 1 ώξα Δζζαβςβή ζηδκ Θθζκζηή Φανιαημηζκδηζηή Γ. Κπαηγίαξ 
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1ε / 2 ώξεο Απμννυθδζδ Φανιάηςκ Γ. Κπαηγίαξ 
2ε / 1 ώξα Απμννυθδζδ Φανιάηςκ Γ. Κπαηγίαξ 

2ε / 2 ώξεο Θαηακμιή Φανιάηςκ Γ. Κπαηγίαξ 
3ε / 1 ώξα Θάεανζδ Φανιάηςκ Γ. Κπαηγίαξ 
3ε / 2 ώξεο Θάεανζδ Φανιάηςκ Γ. Κπαηγίαξ 

4ε / 1 ώξα Φανιαημηζκδηζηή ηαπείαξ εκδμθθέαζαξ 

πμνήβδζδξ θανιάηςκ (Bolus) 

Γ. Κπαηγίαξ 

4ε / 2 ώξεο Φανιαημηζκδηζηή ηαπείαξ εκδμθθέαζαξ 

πμνήβδζδξ θανιάηςκ (Bolus) 

Γ. Κπαηγίαξ 

5ε / 1 ώξα Φανιαημηζκδηζηή αναδείαξ εκδμθθέαζαξ 

έβποζδξ θανιάηςκ (Infusion) 

Γ. Κπαηγίαξ 

5ε / 2 ώξεο Φανιαημηζκδηζηή απυ ημο ζηυιαημξ 

πμνήβδζδξ θανιάηςκ (Oral) 

Γ. Κπαηγίαξ 

6ε / 1 ώξα Ππεδζαζιυξ δμζμθμβζηχκ ζπδιάηςκ Γ. Κπαηγίαξ 
6ε / 2 ώξεο Ππεδζαζιυξ δμζμθμβζηχκ ζπδιάηςκ Γ. Κπαηγίαξ 

7ε / 1 ώξα Ζ ζηενεμεηθεηηζηυηδηα ζηδ εεναπεοηζηή Γ. Κπαηγίαξ 
7ε / 2 ώξεο Αθθδθεπζδνάζεζξ θανιάηςκ  Γ. Κπαηγίαξ 
1ε / 1 ώξα Ουθμξ ηδξ «Θθζκζηήξ Φανιαημηζκδηζηήξ» 

ζηδ ζφβπνμκδ εεναπεοηζηή: ακάπηολδ 

κέςκ θανιάηςκ ηαζ εκίζποζδ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ-αζθάθεζαξ ζηδ 

θανιαηεοηζηή αβςβή 

Γ. Κπαηγίαξ 

2ε / 2 ώξεο Ξνςηεσκζηή ζφκδεζδ ηςκ θανιάηςκ: 

επίδναζδ ζηδ αζμδζαεεζζιυηδηα ηςκ 

θανιάηςκ ηαζ ηθζκζηή ζδιαζία ζηζξ 

αθθδθεπζδνάζεζξ θανιάηςκ 

Γ. Κπαηγίαξ 

3ε / 2 ώξεο Ζπαηζηή θεζημονβία ηαζ δζάεεζδ ηςκ 

θανιάηςκ ζημκ μνβακζζιυ 

Γ. Κπαηγίαξ 

4ε / 3 ώξεο Κεηααμθζηά έκγοια ηαζ ιεηαθμνείξ 

θανιάηςκ: ημπμβναθία, 

θανιαημηζκδηζηή-

θανιαημβμκζδζςιαηζηή ακάθοζδ ηαζ 

ηθζκζηή ζδιαζία βζα ημ θανιαημθμβζηυ 

απμηέθεζια  

Γ. Κπαηγίαξ 

5ε / 2 ώξεο Αθθδθεπζδνάζεζξ θανιάηςκ-ηνμθίιςκ: 

Κδπακζζιμί ηαζ ηθζκζηή ζδιαζία 

Γ. Κπαηγίαξ 

6ε / 2 ώξεο Αθθδθεπζδνάζεζξ θανιάηςκ-

θοημεεναπεοηζηχκ: Κδπακζζιμί ηαζ 

ηθζκζηή ζδιαζία 

Γ. Κπαηγίαξ 

7ε / 2 ώξεο Αθθδθεπζδνάζεζξ θανιάηςκ-θανιάηςκ: 

Κδπακζζιμί ηαζ ηθζκζηή ζδιαζία 

Γ. Κπαηγίαξ 

8ε / 3 ώξεο Ξνυαθερδ αθθδθεπζδνάζεςκ θανιάηςκ 

ζηδκ ηθζκζηή πνάλδ: 

Φανιαημβμκζδζςιαηζηή ηαζ 

θανιαημμζημκμιζηή ακάθοζδ ηθζκζηχκ 

Γ. Κπαηγίαξ 
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δεδμιέκςκ 

9ε / 1 ώξα Ξενζααθθμκηζημί ημλζημί πανάβμκηεξ ηαζ 

δζάεεζδ ηςκ θανιάηςκ ζημκ μνβακζζιυ: 

ηθζκζηή ζδιαζία 

Γ. Κπαηγίαξ 

10ε / 2 ώξεο Φανιαημθμβζηέξ πνμζεββίζεζξ αεθηίςζδξ 

ημο θανιαημθμβζημφ απμηεθέζιαημξ: 

Θαηεοεφκζεζξ ελαημιίηεοζδξ ηςκ 

δμζμθμβζηχκ ζπδιάηςκ ζηδκ ηθζκζηή 

πνάλδ 

Γ. Κπαηγίαξ 

 

Γ) Φνμκηζζηήνζα 
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Φξνληηζηήξην Ρίηινο Γηδάζθνληεο 

1μ Φνμκηζζηήνζμ 

(2 χνεξ)  

Φοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηαξ ηςκ 

θανιάηςκ πμο επδνεάγμοκ ηζξ 

θανιαημηζκδηζηέξ δζαδζηαζίεξ  

Γ. Κπαηγίαξ 

2μ Φνμκηζζηήνζμ 

(2 χνεξ) 

Θαηακμιή - ηάεανζδ θανιάηςκ Γ. Κπαηγίαξ 

3μ Φνμκηζζηήνζμ 

(2 χνεξ) 

Φανιαημηζκδηζηή ηαπείαξ 

εκδμθθέαζαξ πμνήβδζδξ θανιάηςκ 

(Bolus) 

Γ. Κπαηγίαξ 

4μ Φνμκηζζηήνζμ 

(2 χνεξ) 

Φανιαημηζκδηζηή αναδείαξ 

εκδμθθέαζαξ έβποζδξ θανιάηςκ 

(Infusion) 

Γ. Κπαηγίαξ 

5μ Φνμκηζζηήνζμ 

(2 χνεξ) 

Φανιαημηζκδηζηή απυ ημο ζηυιαημξ 

πμνήβδζδξ θανιάηςκ (Oral) 

Γ. Κπαηγίαξ 

6μ Φνμκηζζηήνζμ 

(2 χνεξ) 

Ππεδζαζιυξ δμζμθμβζηχκ ζπδιάηςκ Γ. Κπαηγίαξ 

7μ Φνμκηζζηήνζμ 

(2 χνεξ) 

Δθανιμβή ηδξ πθαηθυνιαξ 

πνμζμιμίςζδξ Simcyp ζηδ ιεθέηδ 

αθθδθεπζδνάζεςκ θανιάηςκ ιε 

ηθζκζηή ζδιαζία: Α) Δζζαβςβζηά 

ζημζπεία 

Γ. Κπαηγίαξ 

8μ Φνμκηζζηήνζμ 

(2 χνεξ) 

Δθανιμβή ηδξ πθαηθυνιαξ 

πνμζμιμίςζδξ Simcyp ζηδ ιεθέηδ 

αθθδθεπζδνάζεςκ θανιάηςκ ιε 

ηθζκζηή ζδιαζία:  

Β) Σμνήβδζδ ιζδαγμθάιδξ ζε 

δζαθμνεηζημφξ πθδεοζιμφξ  

Γ. Κπαηγίαξ 

9μ Φνμκηζζηήνζμ 

(2 χνεξ) 

Δθανιμβή ηδξ πθαηθυνιαξ 

πνμζμιμίςζδξ Simcyp ζηδ ιεθέηδ 

αθθδθεπζδνάζεςκ θανιάηςκ ιε 

ηθζκζηή ζδιαζία:  

Γ)  ζοβπμνήβδζδ ιζδαγμθάιδξ ιε 

ηεημημκαγυθδ 

Γ. Κπαηγίαξ 

 

ΠΛΡΑΓΝΡΔΣΛΗΑ (ΚΖ.Π.ΦΑ.) 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο : ΛΞ-39 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ (επζθμβήξ) 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 8μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

Σ Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 
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Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 4 

Θεωξία (ώξεο): 2 

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο):  

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Ξακαβμπμφθμο Αεακαζία, Ιέηημναξ  

 

Γηδάζθνπζα 

1)Ξακαβμπμφθμο Αεακαζία, Ιέηημναξ 

E-mail:pathanas@pharm.auth.gr 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: 

Ζ ηαηάνηζζδ ηςκ θμζηδηχκ βζα ηα θάνιαηα ηα μπμία πμνδβμφκηαζ ζηα 

θανιαηεία πςνίξ ζαηνζηή ζοκηαβή. 

 

Γεμηόηεηεο: 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη: Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ . 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

Κδ Ποκηαβμβναθμφιεκα Φάνιαηα (ΚΖ.Π.ΦΑ.). θανιαηεοηζηά πνμσυκηα – 

θανιαημιμνθέξ. Δζζαβςβή, ααζζηέξ ανπέξ αοημεεναπείαξ. Θνζηήνζα 

επζθμβήξ. Ρα ΚΖ.Π.ΦΑ. ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζηδκ Δονςπασηή Θμζκυηδηα. 

Ξνμτπμεέζεζξ παναηηδνζζιμφ θανιάηςκ ςξ ΚΖ.Π.ΦΑ. Ν νυθμξ ημο 

θανιαημπμζμφ ζηδ πμνήβδζδ ΚΖ.Π.ΦΑ. ηαηδβμνίεξ θανιάηςκ ΚΖ.Π.ΦΑ  

βζα παεήζεζξ δένιαημξ. Ακαημιία, θοζζμθμβία ηαζ ζδζυηδηεξ ημο δένιαημξ. 

Γενιαημπάεεζεξ ηαζ θμζπέξ δζαηαναπέξ ημο δένιαημξ. Φανιαημιμνθέξ βζα 

ελςηενζηή πνήζδ, βζα θμζιχλεζξ ημο δένιαημξ (ακηζζδπηζηά, ακηζιζηνμαζαηά). 

Φανιαηεοηζηή αβςβή ηδξ αηιήξ, ηδξ λδνμδενιίαξ, ηδξ πζηονίδαξ, ηδξ 

ζιδβιαημννμζηήξ δενιαηίηζδαξ, ηδξ ρςνίαζδξ ηαζ ημο εηγέιαημξ. Ρμπζηά 

ακαθβδηζηά , ήπζα ακαθβδηζηά, ακηζπονεηζηά ηαζ ακηζθθεβιμκχδδ. ΚΖ.Π.ΦΑ  

βζα ηδ εεναπεία εβηαοιάηςκ. Φανιαηεοηζηά πνμσυκηα βζα ηδ εεναπεοηζηή 

αβςβή ημο δζααήηδ. Νθεαθιζηά πνμσυκηα. ΚΖ.Π.ΦΑ. βζα αθθενβζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ. Ξαεήζεζξ ημο βαζηνεκηενζημφ ζοζηήιαημξ (ακηζυλζκα, 

ακηζδζαννμζηά, ηαεανηζηά, ειεηζηά ηαζ ακηζειεηζηά). Ακηδθζαηά πνμσυκηα. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο: Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Γναπηέξ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο. Ρα εέιαηα ηςκ ελεηάζεςκ είκαζ 

ζζυηζια. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Νζ δζαθέλεζξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ power point. 
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Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ (δίςνεξ) μζ μπμίεξ  

θαιαάκμοκ πχνα ιία θμνά ηδκ εαδμιάδα ζηδκ Αίεμοζα δζαθέλεςκ ημο 2μο 

μνυθμο ημο Ρμιέα Φανιαηεοηζηήξ Ρεπκμθμβίαξ. 

  

ΘΑΙΙΛΡΗΘΑ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: ΛΞ-40 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ (Δπζθμβήξ) 

Δμάκελν Ππνπδώλ: 8μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

Σ Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 4 

Θεωξία (ώξεο): 2 

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Γδιήηνδξ Φαημφνμξ, Δπίη. Θαεδβδηήξ 

 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

1) Γδιήηνδξ Φαημφνμξ, Δπίη. Θαεδβδηήξ 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό:  

Αεακαζίμο Ακαζηάζζμξ (ΔΓΗΞ) 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: 

Πημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ δ απυηηδζδ ηςκ απαναίηδηςκ βκχζεςκ, βζα ηδκ 

ακαβκχνζζδ ηαζ ηαηακυδζδ ιζαξ δεδμιέκδξ ζοκηαβήξ ηαζ εκ ζοκεπεία βζα ηδκ 

εηηέθεζή ηδξ παναζηεοάγμκηαξ έκα ηαθθοκηζηυ ζηεφαζια ηαηάθθδθμ πνμξ 

πμνήβδζδ. 

 

Γεμηόηεηεο: 

Θφνζμξ ζηυπμξ παναιέκεζ δ απυηηδζδ βκχζεςκ ηαζ δ δοκαηυηδηα 

ακαβκχνζζδξ αθεκυξ ηςκ πνχηςκ οθχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηδκ 

παναζηεοή ηςκ δζαθυνςκ ηαθθοκηζηχκ ηαζ αθεηένμο δ ακάπηολδ ηςκ 

ζηακμηήηςκ ημο θμζηδημφ ζηδ δζαπείνζζδ αοηχκ ηςκ μοζζχκ ηαζ ζημοξ 

ηνυπμοξ ηαζ ζηζξ ιεευδμοξ παναζηεοήξ ηςκ δζαθυνςκ ηαθθοκηζηχκ 

ζηεοαζιάηςκ. Ξεναζηένς μζ θμζηδηέξ ελμζηεζχκμκηαζ ιε ημ πεζνζζιυ 

ενβαζηδνζαηχκ ζοζηεοχκ πμο απαζημφκηαζ ηαηά ηδ ιμνθμπμίδζδ ηςκ 

ηαθθοκηζηχκ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  
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Γζαθέλεζξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

Πημζπεία ακαημιίαξ-θοζζμθμβίαξ ημο δένιαημξ. Θαθθοκηζηά βαθαηηχιαηα, 

ροηηήνζεξ ηνέιεξ Δ/ ηαζ /Δ. Ιμζζυκ, ιάζηεξ πνμζχπμο, ηαθθοκηζηέξ 

πμφδνεξ, πνςζηζηέξ μοζίεξ ηαθθοκηζηχκ, ζηεοάζιαηα Make-up, ηναβζυκ, 

ζηεοάζιαηα κοπζχκ, ζημζπεία ακαημιίαξ ηαζ πδιείαξ ηςκ ηνζπχκ, ζηεοάζιαηα 

πενιακάκη, απμηνζπςηζηά, ααθέξ ιαθθζχκ, ζαιπμοάκ, ζηεοάζιαηα 

πενζπμζήζεςξ ηςκ ιαθθζχκ, ηαθθοκηζηά ζαπμφκζα, ζηεοάζιαηα ιπάκζμο, 

ηνέιεξ λονίζιαημξ, ζηεοάζιαηα ζημιαηζηήξ ημζθυηδηαξ, ακηδθζαηά, 

απμζιδηζηά-ακηζζδνςηζηά, ζηεοάζιαηα αενμγυθ. Ανχιαηα, πνχηεξ φθεξ-

θοζζηήξ πνμέθεοζδξ ηαζ ζφκεεζδξ-ανςιαηζηέξ κυηεξ, αθημυθδ, δδιζμονβία-

ζφκεεζδ εκυξ ανχιαημξ. Ακάπηολδ ααζζηχκ ανπχκ ηδξ ηεπκζηήξ Δηπφθζζδξ 

πενηείιεκδξ Φάζδξ (Headspace Extraction) ζε ζφκδεζδ ιε ηδκ Αένζμ βνή 

Σνςιαημβναθία. 

 

Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο: α) Ξαναζηεοή ηαθθοκηζηχκ ζηεοαζιάηςκ, α) 

εηηέθεζδ ζοκηαβχκ. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Ξαναημθμφεδζδ υθςκ ηςκ ενβαζηδνίςκ ακεθθζπχξ ηαζ εηηέθεζδ 

ζοβηεηνζιέκςκ ενβαζζχκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ζοββναθή ηαζ αλζμθυβδζδ 

ενβαζηδνζαηχκ ενβαζζχκ.  

Γναπηέξ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο. Ρα εέιαηα ηςκ ελεηάζεςκ είκαζ 

ζζυηζια. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Ννζζιέκεξ δζαθέλεζξ βίκμκηαζ ηαζ ιε ηδ πνήζδ δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ. 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ  ενβαζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ. 

α) Γηαιέμεηο. Νζ δζαθέλεζξ (δίςνεξ) θαιαάκμοκ πχνα ιία θμνά ηδκ εαδμιάδα 

ζημ Αιθζεέαηνμ δζαθέλεςκ Γ12 ημο ηηζνίμο ηδξ Ππμθήξ Θεηζηχκ Δπζζηδιχκ. 
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ 

1 Δζζαβςβή, Πημζπεία ακαημιίαξ-θοζζμθμβίαξ ημο 

δένιαημξ 

Γ.Φαημφνμξ 

2 Ξαναζηεοή Θαθθοκηζηχκ Πηεοαζιάηςκ. 

Θαθθοκηζηά βαθαηηχιαηα, ροηηήνζεξ ηνέιεξ Δ/ 

ηαζ /Δ. 

Γ.Φαημφνμξ 

3 Ξαναζηεοή Θαθθοκηζηχκ Πηεοαζιάηςκ Ιμζζυκ Γ.Φαημφνμξ 
4 Ξαναζηεοή Θαθθοκηζηχκ Πηεοαζιάηςκ Κάζηεξ 

πνμζχπμο 

Γ.Φαημφνμξ 

5 Ξαναζηεοή Θαθθοκηζηχκ Πηεοαζιάηςκ 

Θαθθοκηζηέξ πμφδνεξ 

Γ.Φαημφνμξ 

6 Ξαναζηεοή Θαθθοκηζηχκ Πηεοαζιάηςκ Make-up, 

ηναβζυκ 

Γ.Φαημφνμξ 

7 Ξαναζηεοή Θαθθοκηζηχκ Πηεοαζιάηςκ κοπζχκ Γ.Φαημφνμξ 
8 Πημζπεία ακαημιίαξ ηαζ πδιείαξ ηςκ ηνζπχκ, 

ζηεοάζιαηα πενιακάκη, απμηνζπςηζηά, ααθέξ 

ιαθθζχκ, ζαιπμοάκ, ζηεοάζιαηα πενζπμζήζεςξ 

ηςκ ιαθθζχκ Ξαναζηεοή Θαθθοκηζηχκ 

Πηεοαζιάηςκ  

Γ.Φαημφνμξ 

9 Ξαναζηεοή Θαθθοκηζηχκ Πηεοαζιάηςκ ζαπμφκζα, 

ζηεοάζιαηα ιπάκζμο, ηνέιεξ λονίζιαημξ 

Γ.Φαημφνμξ 

10 Ξαναζηεοή Θαθθοκηζηχκ Πηεοαζιάηςκ 

ζημιαηζηήξ ημζθυηδηαξ 

Γ.Φαημφνμξ 

11 Ξαναζηεοή Θαθθοκηζηχκ Πηεοαζιάηςκ 

ακηδθζαηά, απμζιδηζηά-ακηζζδνςηζηά, 

ζηεοάζιαηα αενμγυθ 

Γ.Φαημφνμξ 

12 Ανχιαηα, πνχηεξ φθεξ-θοζζηήξ πνμέθεοζδξ ηαζ 

ζφκεεζδξ-ανςιαηζηέξ κυηεξ, αθημυθδ, 

δδιζμονβία-ζφκεεζδ εκυξ ανχιαημξ 

Γ.Φαημφνμξ 

13 Ακάπηολδ ααζζηχκ ανπχκ ηδξ ηεπκζηήξ Δηπφθζζδξ 

πενηείιεκδξ Φάζδξ (Headspace Extraction) ζε 

ζφκδεζδ ιε ηδκ Αένζμ βνή Σνςιαημβναθία 

Γ.Φαημφνμξ 

 

Β) Δξγαζηήξηα.  Γζελάβμκηαζ ενβαζηήνζα οπμπνεςηζηά βζα ημοξ θμζηδηέξ.  

Ζ δζελαβςβή βίκεηαζ απυ ημοξ Θαηζζχηδ ηαζ Αεακαζίμο.  

 
Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ 

(νληεο) 

1 Ξαναζηεοή Θαθθοκηζηχκ 

Πηεοαζιάηςκ, Δηηέθεζδ Ποκηαβχκ 

Γ.Φαημφνμξ 

2 Ξαναζηεοή Θαθθοκηζηχκ 

Πηεοαζιάηςκ, Δηηέθεζδ Ποκηαβχκ 

Γ.Φαημφνμξ 

3 Ξαναζηεοή Θαθθοκηζηχκ 

Πηεοαζιάηςκ, Δηηέθεζδ Ποκηαβχκ 

Γ.Φαημφνμξ 
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ΚΔΘΝΓΝΗ ΔΙΔΓΣΝ ΦΑΟΚΑΘΥΛ ΗI 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: ΛΞ-42 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ (επζθμβήξ) 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 8o    

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

X Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 4 

Θεωξία (ώξεο): 2 

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Φαημφνμξ Γδιήηνζμξ, Δπίη. Θαεδβδηήξ 

 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

1)Φαημφνμξ Γδιήηνζμξ, Δπίη. Θαεδβδηήξ 

E-mail:dfatouro@pharm.auth.gr 

2)Ξακαβμπμφθμο Αεακαζία, Ιέηημναξ 

E-mail:pathanas@pharm.auth.gr 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: 

Ζ ηαηάνηζζδ ηςκ θμζηδηχκ βφνς απυ ηα εέιαηα ηδξ αζμζζμδοκαιίαξ  ηαζ ηςκ 

ζοζπεηίζεςκ in vitro-in vivo, ζημκ ηαεμνζζιυ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ θανιάηςκ. 

 

Γεμηόηεηεο: 

Δλμζηείςζδ ιε πεζνζζιυ ενβαζηδνζαηχκ ζοζηεοχκ ηαζ μνβάκςκ πμο 

απαζημφκηαζ βζα ηδ δζελαβςβή ηςκ εθέβπςκ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

 

Ζ αζμζζμδοκαιία ςξ ηνζηήνζμ ζοβηνζηζηήξ αλζμθυβδζδξ ηςκ θανιαηεοηζηχκ 

ζδζμζηεοαζιάηςκ. Ακάπηολδ ιεευδςκ ηυζμ in vivo ηαεχξ επίζδξ ηαζ  in vivo/ 

in vitro ζοζπέηζζδξ πμο ηαεμνίγμο ηδκ πμζυηδηα ηςκ θανιάηςκ.  Ακαθμνέξ 

ζε δναζηζηέξ μοζίεξ πμο ακαθένμκηαζ ζακ «πνμαθδιαηζηέξ» ηαζ βζα ηζξ 

μπμίεξ είκαζ ααζζηή πνμτπυεεζδ έκαξ έθεβπμξ αζμζζμδοκαιίαξ.  Κέεμδμζ βζα 

ηδ ζηαηζζηζηή εηηίιδζδ ιεθεηχκ αζμζζμδοκαιίαξ. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  
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Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Ξαναημθμφεδζδ υθςκ ηςκ ενβαζηδνίςκ ακεθθζπχξ ηαζ πανάδμζδ ενβαζηδ-

νζαηχκ εηεέζεςκ.  

Γναπηέξ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο. Ρα εέιαηα ηςκ ελεηάζεςκ είκαζ 

ζζυηζια. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Νζ δζαθέλεζξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ power point. 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ  ενβαζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (δίςνεξ) θαιαάκμοκ πχνα ιία θμνά ηδκ εαδμιάδα 

ζηδκ Αίεμοζα  δζαθέλεςκ ημο 2μο μνυθμο ημο Ρμιέα Φανιαηεοηζηήξ 

Ρεπκμθμβίαξ. 

  

Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ 

(νληεο) 

1 Βζμδζαεεζζιυηδηα, δμζμθμβζηέξ ιμνθέξ. Ξακαβμπμφθμο  

2 Φανιαηεοηζηή πμζυηδηα in vitro, απαζηήζεζξ βζα 

ηδκ in vitro απμδέζιεοζδ. 

Ξακαβμπμφθμο  

3 Ακάπηολδ in vitro-in vivo ζοζπέηζζδξ. Ξακαβμπμφθμο  

4 Ρμ αζμθανιαηεοηζηυ ζφζηδια ηαλζκυιδζδξ ηαζ 

μζ in vitro-in vivo ζοζπεηίζεζξ. 

Ξακαβμπμφθμο  

5 Έθεβπμξ ηαζ εηηίιδζδ αζμζζμδοκαιίαξ. Ξακαβμπμφθμο  

6 Απμηίιδζδ αζμδζαεεζζιυηδηαξ ηαζ αλζμθυβδζδ 

ηςκ δεδμιέκςκ. 

Φαημφνμξ Γ. 

7 Ποβηνζηζηή ιεθέηδ αζμδζαεεζζιυηδηαξ ζε 

ζηεοάζιαηα ιε ηνμπμπμζδιέκδ απμδέζιεοζδ 

δναζηζηήξ μοζίαξ. 

Φαημφνμξ Γ. 

8 Πφβηνζζδ δζαζηαονςιέκςκ ιεθεηχκ Φαημφνμξ Γ. 

9 Φανιαηεοηζηέξ μοζίεξ ιε πνμαθδιαηζηή 

αζμδζαεεζζιυηδηα. 

Φαημφνμξ Γ. 

10 Πηαεενυηδηα πμθοπεπηζδίςκ ηαζ πνςηεσκχκ Η   Φαημφνμξ Γ. 

11 Πηαεενυηδηα πμθοπεπηζδίςκ ηαζ πνςηεσκχκ ΗΗ  Φαημφνμξ Γ. 

12 Κεθέηεξ ζηαεενυηδηαξ ηςκ οθζηχκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηθζκζηέξ ιεθέηεξ Η 

Φαημφνμξ Γ. 

13 Κεθέηεξ ζηαεενυηδηαξ ηςκ οθζηχκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηθζκζηέξ ιεθέηεξ ΗΗ 

Φαημφνμξ Γ. 

 

Β) Δνβαζηήνζα. Γζελάβμκηαζ   ενβαζηήνζα ηαζ projects  οπμπνεςηζηά βζα ημοξ 

θμζηδηέξ (ημ πενζεπυιεκμ ανίζηεηαζ οπυ ακαιυνθςζδ) 

Ζ δζελαβςβή βίκεηαζ απυ ημοξ η. Φαημφνμ ηαζ η. Ξακαβμπμφθμο.  



 

 

253 

 

Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ 

(νληεο) 

1 Δθεβπμξ ειπμνζηχκ ζηεοαζιάηςκ  

 

 

ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΥΛ ΦΡΥΛ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: ΛΞ-43 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ (Δπζθμβήξ) 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 8μ  

Ρύπνο καζήκαηνο:  

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

Σ Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 4 

Θεωξία (ώξεο): 2 

Φξνληηζηήξην (ώξεο): 2 

Δξγαζηήξηα (ώξεο): 2, δεκ εα πναβιαημπμζδεμφκ θυβς έθθεζρδξ αμδεδ-

ηζημφ πνμζςπζημφ 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Άββεθμξ Θακεθθήξ, Θαεδβδηήξ 

 

Γηδάζθωλ :  

1) Γναθείμ 315Β, 3μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 12-13 ι.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (kanellis@pharm.auth.gr) 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό:  

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη:  

Ζ εζζαβςβή ηςκ θμζηδηχκ ζηδκ ηαπεία ακαπηοζζυιεκδ ηα ηεθεοηαία πνυκζα 

«Βζμηεπκμθμβία Φανιαηεοηζηχκ Φοηχκ». Πημ ιάεδια ημο 7μο ελαιήκμο 

(Φανιαηεοηζηή Βζμηεπκμθμβία) μζ θμζηδηέξ έπμοκ απμηηήζεζ βεκζηέξ βκχζεζξ 

ζηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ, ηεπκμθμβίεξ ηαζ εθανιμβέξ ηδξ ιμνζαηήξ 

αζμηεπκμθμβίαξ. Πημκ πανυκ ιάεδια μζ θμζηδηέξ εα έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα 

βκςνίζμοκ ηδ ζδιαζία ημο δεοηενμβεκμφξ ιεηααμθζζιμφ ζηδκ παναβςβή 

θοηζηχκ μοζζχκ ιε θανιαηεοηζηή δνάζδ, ζηα αζμπδιζηά ιμκμπάηζα πμο 

μδδβμφκ ζηδ αζμζφκεεζδ ημοξ, ζηζξ ιμκηένκεξ πεζναιαηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηδξ 

ιμνζαηήξ αζμηεπκμθμβίαξ πμο μδδβμφκ ζηδκ απμιυκςζδ ηςκ βμκζδίςκ, ζηδ 

ηθςκμπμίδζδ, ηαζ ηδ βεκεηζηή ηνμπμπμίδζδ. Ρέθμξ, μζ δζαθέλεζξ εα ηαθφρμοκ 

ηα ηεθεοηαία επζηεφβιαηα ηδξ ιμνζαηήξ αζμηεπκμθμβίαξ ζηδκ παναβςβή 

θοηζηχκ μοζζχκ ιε θανιαηεοηζηή δνάζδ πνδζζιμπμζχκηαξ ηα θοηά ςξ 

ενβμζηάζζα βζα ηδκ παναβςβή θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ ηαζ ηνμθίιςκ. 
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Γεμηόηεηεο: Δλμζηείςζδ ιε ηζξ ιεευδμοξ ηαζ πνμζεββίζεζξ πμο εθανιυγμκηαζ 

απυ ηδ ιμνζαηή αζμηεπκμθμβία θοηχκ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ θοζζηχκ 

πνμσυκηςκ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη: 

Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ & θνμκηζζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

Γεκζημί ιεηααμθίηεξ 

Γεοηενμβεκείξ ιεηααμθίηεξ 

Οφειζζδ αζμζφκεεζδξ ηαζ ιεηααμθζζιμφ ηςκ θοζζηχκ πνμσυκηςκ 

Κδπακζζιυξ νφειζζδξ ηδξ αζμζφκεεζδξ (ζηαεενή έηθναζδ, επαβυιεκδ 

έηθναζδ), ζε επίπεδμ βμκζδίςκ, ζε επίπεδμ πνςηεσκχκ, ζε επίπεδμ μοζζχκ 

Ποκάνηδζδ ηδξ Γνάζδξ 

Ακαπηολζαηά νοειζγυιεκδ ή 

Δπαβυιεκδ απυ ελςηενζηά ενεείζιαηα ή εκδμβεκείξ πανάβμκηεξ π.π. 

ζαθοηζθζηυ μλφ ή ζαζιμκζηυ  

Οφειζζδ ζημ επίπεδμ ηςκ εκγφιςκ (ακαηνμθμδυηδζδ (feed-back), αθθμζηε-

νζηή αθθδθμεπίδναζδ, δζαεεζζιυηδηα ζοκ-πανάβμκηα, θςζθμνοθίςζδ) 

Οφειζζδ ζημ επίπεδμ ηδξ Γζαιενζζιαημπμίδζδξ [ιεηαθμνά (δζάποζδ, εκενβυξ 

ιεηαθμνά] 

Βζμζφκεεζδ Φοζζηχκ Ξνμσυκηςκ  

Βζμζφκεεζδ ηαζ μλείδςζδ αζημναζημφ μλέμξ 

Βζμζφκεεζδ ηενπεκίςκ  

Βζμζφκεεζδ θαζκοθμπνμπακμεζδχκ 

Βζμζφκεεζδ αθηαθμεζδχκ 

Ξνμζέββζζδ ηαζ ιεεμδμθμβία αφλδζδξ ηδξ παναβςβήξ ηςκ δναζηζηχκ μοζζχκ 

ζοβηεηνζιέκςκ δνμβχκ 

Κεηααμθζηή ιδπακζηή 

Πηναηδβζηέξ ιεηααμθζηήξ ιδπακζηήξ ζηα θοηά 

Κεηααμθζηή ιδπακζηή ηςκ ιμκμπαηζχκ ηςκ δεοηενμβεκχκ ιεηααμθζηχκ. 

Γζαθμνζηή δζαιυνθςζδ πμθοβμκζδζαηήξ μζημβεκείαξ  

Γζαηθαδχζεζξ ηαζ ζφκδεζδ δζαθμνεηζηχκ ιμκμπαηζχκ 

Θαηααμθζζιυξ επζεοιδηχκ ζοζηαηζηχκ 

Γζαιενζζιαημπμίδζδ θοηζημφ ηοηηάνμο - ιειανακζημί ιεηαθμνείξ 

Ζ Κεηαθμνά ηςκ ζοζηαηζηχκ δζαθένεζ ζηα δζάθμνα θοηζηά ζοζηήιαηα 

Ξνμμπηζηέξ ηαζ πνμηθήζεζξ ζηδ ιεηααμθζηή ιδπακζηή πνςηεσκχκ ιεηαθμνάξ 

Όπανλδ πενζζζμηένςκ ημο εκυξ αδιάηςκ πμο πενζμνίγμοκ ημ νοειυ (Rate-

Limiting Steps) 

Ρμλζηυηδηα, εθάηηςζδ ηδξ εκεεηηζηυηδηαξ ζε ιμθοζιαηζημφξ Ξανάβμκηεξ-

αζςζζιυηδηα ημο θοημφ 

Ακάδνμιδ Ακαζημθή 

Ξνμμπηζηέξ ζημκ ημιέα ηδξ ιεηααμθζηήξ ιδπακζηήξ ηςκ θοηχκ  

Ξμθοζδιεζαηή ιεηααμθζηή ιδπακζηή (Κultipoint Κetabolic Δngineering), 

Οοειζζηζηά βμκίδζα - ιεηαβναθζημί πανάβμκηεξ 
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Ποκενβαζία ιεηααμθζηήξ ιδπακζηήξ ιε ηδ ζοκδοαζηζηή αζμπδιεία 

Θαηαζημθή βμκζδίςκ 

Ιεζημονβζηή βμκζδζςιαηζηή (Functional genomics)  

Ακάπηολδ ηεπκμθμβίαξ ηαζ αζμπθδνμθμνζηήξ 

Κεηααμθζηή ιδπακζηή ζε κέα ιεηααμθζηά ιμκμπάηζα ηαζ ζοκδοαζηζηή 

αζμζφκεεζδ 

Ιεζημονβζηή βμκζδζςιαηζηή ή βεκςιαηζηή ακάθοζδ 

Δθανιμβέξ ηδξ θεζημονβζηήξ βμκζδζςιαηζηήξ ζηα θανιαηεοηζηά ηαζ 

ανςιαηζηά θοηά 

Ηζημηαθθζένβεζα θοηχκ (totipotency, ζςια-ηθμκζηή παναθθαηηζηυηδηα, 

ακαβέκκδζδ). 

In vitro ακαβέκκδζδ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ 

Γεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκα θανιαηεοηζηά θοηά  

Ξνςηυημθθα βεκεηζηήξ ηνμπμπμίδζδξ 

Ξαναβςβή μιμγοβςηχκ θοηχκ ηαζ έθεβπμξ-επζθμβή βεκεηζηήξ ηνμπμπμίδζδξ 

Δθανιμβέξ ηδξ βεκεηζηήξ ιδπακζηήξ ζηα θανιαηεοηζηά ηαζ ανςιαηζηά θοηά-

Ξαναβςβή δεοηενμβεκχκ ιεηααμθζηχκ ηαζ αζμθανιαηεοηζηχκ μοζζχκ. 

Ξαναβςβή εοζακςηχκ νζγχκ 

Δθανιμβέξ βζα ηδκ παναβςβή αζμθανιαηεοηζηχκ μοζζχκ. 

Κμνζαηή βεςνβία, ιμνζαηή ζαηνζηή βεςνβία (ειαυθζα ηαζ εδχδζια ειαυθζα, 

ακηζζχιαηα, πνςηεΐκεξ ηθπ). 

Βζμδεζηή ηαζ βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκα θοηά ηαζ ηνυθζια 

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία: 

Βζμηεπκμθμβία Φοηχκ, Ξμθοδεφηδξ Σαηγυπμοθμξ, Δηδυζεζξ ΔΚΒΟΝ, 2001 

Γζαθέλεζξ ζε PowerPoint ζηδκ ζζημζεθίδα ημο δζδάζημκηα 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο: 

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ, θνμκηζζηδνζαηχκ αζηήζεςκ, ενβαζζχκ (20% 

ημο ηεθζημφ ααειμφ). 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Ζ αλζμθυβδζδ πενζθαιαάκεζ ιζα ελέηαζδ πνμυδμο ζημ ιέζμκ ημο ελαιήκμο 

ηαζ βναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο. Ζ ηεθζηή ααειμθμβία εα είκαζ μ 

ιέζμξ υνμξ ηςκ ελεηάζεςκ βζα ημ 80% ηαζ δ ενβαζία βζα ημ 20%. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Νζ δζαθέλεζξ ηαζ ηα θνμκηζζηήνζα ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ 

(πανμοζίαζδ ιε ιμνθή PowerPoint, δζαδναζηζηέξ θνμκηζζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 

ιε πνήζδ Ζ/, αίκηεμ ηθπ). 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ, ακαημζκχζεζξ, ααειμθμβίεξ ηθπ. ακανηχκηαζ ζε 

εζδζηυ πχνμ (Γζδαζηαθία) ζηδκ ζζημζεθίδα ημο Άββεθμο Θακεθθή. 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ, αζηήζεζξ ηαζ 

αζαθζμβναθζηέξ αζηήζεζξ. 

http://users.auth.gr/~pchristo/teaching/teach.html
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α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ δίςνεξ θαιαάκμοκ πχνα 1 θμνά  ηδκ εαδμιάδα 

ζηδκ Αίεμοζα Πειζκανίςκ ημο Ρμιέα Φανιαημβκςζίαξ/Φανιαημθμβίαξ ημο 

3μο Ννυθμο 
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ 

1-2 Γεκζημί ιεηααμθίηεξ, Γεοηενμβεκείξ ιεηααμθίηεξ 

Οφειζζδ αζμζφκεεζδξ ηαζ ιεηααμθζζιμφ ηςκ 

θοζζηχκ πνμσυκηςκ 

Α. Θακεθθήξ 

3-4 Οφειζζδ ζημ επίπεδμ ηςκ εκγφιςκ 

(ακαηνμθμδυηδζδ (feed-back), αθθμζηενζηή 

αθθδθμεπίδναζδ, δζαεεζζιυηδηα ζοκ-πανάβμκηα, 

θςζθμνοθίςζδ) 

Οφειζζδ ζημ επίπεδμ ηδξ Γζαιενζζιαημπμίδζδξ 

[ιεηαθμνά (δζάποζδ, εκενβυξ ιεηαθμνά] 

Α. Θακεθθήξ 

5-7 Βζμζφκεεζδ Φοζζηχκ Ξνμσυκηςκ (Βζμζφκεεζδ ηαζ 

μλείδςζδ αζημναζημφ μλέμξ) 

Α. Θακεθθήξ 

8-9 Βζμζφκεεζδ ηενπεκίςκ  Α. Θακεθθήξ 

10-11 Βζμζφκεεζδ θαζκοθμπνμπακμεζδχκ 

Βζμζφκεεζδ αθηαθμεζδχκ 

Α. Θακεθθήξ 

12-15 Ξνμζέββζζδ ηαζ ιεεμδμθμβία αφλδζδξ ηδξ 

παναβςβήξ ηςκ δναζηζηχκ μοζζχκ 

ζοβηεηνζιέκςκ δνμβχκ 

Κεηααμθζηή ιδπακζηή 

Πηναηδβζηέξ ιεηααμθζηήξ ιδπακζηήξ ζηα θοηά 

Κεηααμθζηή ιδπακζηή ηςκ ιμκμπαηζχκ ηςκ 

δεοηενμβεκχκ ιεηααμθζηχκ. 

Γζαθμνζηή δζαιυνθςζδ πμθοβμκζδζαηήξ 

μζημβεκείαξ  

Γζαηθαδχζεζξ ηαζ ζφκδεζδ δζαθμνεηζηχκ 

ιμκμπαηζχκ 

Θαηααμθζζιυξ επζεοιδηχκ ζοζηαηζηχκ 

Γζαιενζζιαημπμίδζδ θοηζημφ ηοηηάνμο - 

ιειανακζημί ιεηαθμνείξ 

Ζ Κεηαθμνά ηςκ ζοζηαηζηχκ δζαθένεζ ζηα 

δζάθμνα θοηζηά ζοζηήιαηα 

Ξνμμπηζηέξ ηαζ πνμηθήζεζξ ζηδ ιεηααμθζηή 

ιδπακζηή πνςηεσκχκ ιεηαθμνάξ 

Όπανλδ πενζζζμηένςκ ημο εκυξ αδιάηςκ πμο 

πενζμνίγμοκ ημ νοειυ (Rate-Limiting Steps) 

Ρμλζηυηδηα, εθάηηςζδ ηδξ εκεεηηζηυηδηαξ ζε 

ιμθοζιαηζημφξ Ξανάβμκηεξ-αζςζζιυηδηα ημο 

θοημφ 

Ακάδνμιδ Ακαζημθή 

Α. Θακεθθήξ 

16-17 Ξνμμπηζηέξ ζημκ ημιέα ηδξ ιεηααμθζηήξ 

ιδπακζηήξ ηςκ θοηχκ  

Ξμθοζδιεζαηή ιεηααμθζηή ιδπακζηή (Κultipoint 

Κetabolic Δngineering), Οοειζζηζηά βμκίδζα - 

ιεηαβναθζημί πανάβμκηεξ 

Ποκενβαζία ιεηααμθζηήξ ιδπακζηήξ ιε ηδ 

ζοκδοαζηζηή αζμπδιεία 

Α. Θακεθθήξ 
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Θαηαζημθή βμκζδίςκ 

Ιεζημονβζηή βμκζδζςιαηζηή (Functional genomics)  

Ακάπηολδ ηεπκμθμβίαξ ηαζ αζμπθδνμθμνζηήξ 

Κεηααμθζηή ιδπακζηή ζε κέα ιεηααμθζηά 

ιμκμπάηζα  

18-19 Ιεζημονβζηή βμκζδζςιαηζηή ή βεκςιαηζηή 

ακάθοζδ 

Δθανιμβέξ ηδξ θεζημονβζηήξ βμκζδζςιαηζηήξ ζηα 

θανιαηεοηζηά ηαζ ανςιαηζηά θοηά 

Α. Θακεθθήξ 

20-21 Ηζημηαθθζένβεζα θοηχκ (totipotency, ζςια-

ηθμκζηή παναθθαηηζηυηδηα, ακαβέκκδζδ). 

 

Γεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκα θανιαηεοηζηά θοηά ηαζ 

παναβςβή δεοηενμβεκχκ ιεηααμθζηχκ ηαζ 

αζμθανιαηεοηζηχκ μοζζχκ. 

Δθανιμβέξ ηδξ βεκεηζηήξ ιδπακζηήξ ζηα 

θανιαηεοηζηά ηαζ ανςιαηζηά θοηά 

Α. Θακεθθήξ 

22-25 Κμνζαηή βεςνβία, ιμνζαηή ζαηνζηή βεςνβία 

(ειαυθζα ηαζ εδχδζια ειαυθζα, ακηζζχιαηα, 

πνςηεΐκεξ ηθπ). 

Α. Θακεθθήξ 

26-27 Βζμδεζηή ηαζ βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκα θοηά ηαζ 

ηνυθζια 

Α. Θακεθθήξ 

 

 

ΣΖΚΔΗΑ ΦΠΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο:  ΛΞ-44 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ (Δπζθμβήξ) 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 8μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

Σ Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 4  

Θεωξία (ώξεο): 2  

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Δοβέκζμξ-Θςκζηακηίκμξ Θμηηάθμο, Θαεδβδηήξ 

 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

1) Δοβέκζμξ-Θςκζηακηίκμξ Θμηηάθμο, Θαεδβδηήξ (Ποκημκζζηήξ) 

Γναθείμ 316Β, 3μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (kokkalou@pharm.auth.gr)  

mailto:kokkalou@pharm.auth.gr
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2) Σνοζή Γαανζέθδ, ΔΓΗΞ ΗΗ 

Γναθείμ 316Α, 3μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 π.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (gabrieli@pharm.auth.gr)  

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: Ζ ηαηακυδζδ, απυ ηδ ιενζά ηςκ θμζηδηχκ, ηςκ ηεπκζηχκ 

πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ παναθααή ηαζ έθεβπμ ηςκ δναζηζηχκ 

ζοζηαηζηχκ ηςκ δνμβχκ. Γζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ αοηχκ 

πανμοζζάγμκηαζ θεπημιενχξ μζ ζφβπνμκεξ ακαθοηζηέξ ηαζ θαζιαημζημπζηέξ 

ιέεμδμζ ηαζ ηεπκζηέξ εθανιμγυιεκεξ ζηδ θοημπδιζηή δζαδζηαζία. Δπζπθέμκ, 

ζηα πθαίζζα ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ μζ θμζηδηέξ εα βκςνίζμοκ ηαζ εα 

πνδζζιμπμζμήζμοκ ηζξ ηεπκζηέξ αοηέξ. 

 

Γεμηόηεηεο: Δλμζηείςζδ ιε ηζξ ιεευδμοξ ακάθοζδξ ηςκ δνμβχκ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ & ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

 

Ακαθένεηαζ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ηεπκζηέξ εηπφθζζδξ - παναθααήξ απυ θοηζηέξ 

πνχηεξ φθεξ, ζηζξ ιεευδμοξ ακάθοζδξ ηαζ εφνεζδξ ιμνζαηήξ δμιήξ ηαεχξ 

ηαζ εθέβπμοξ ηαζ πνμτπμεέζεζξ ηαεανυηδηαξ. Δλδβμφκηαζ μζ ζφβπνμκεξ 

ακαθοηζηέξ ηαζ θαζιαημζημπζηέξ ιέεμδμζ ηαζ ηεπκζηέξ εθανιμγυιεκεξ ζηδ 

θοημπδιζηή δζαδζηαζία, πνμηεζιέκμο κα παναθδθεμφκ, κα εθεβπεμφκ ηαζ κα 

αλζμπμζδεμφκ ηα πνήζζια ζηδ θανιαηεοηζηή δναζηζηά ιυνζα. Δζδζηυηενα 

ακηζιεηςπίγμκηαζ μζ πνςιαημβναθζηέξ ιέεμδμζ απθέξ ηαζ ζοκεγεοβιέκεξ ιε 

θαζιαημζημπία, ιε έιθαζδ ζε αοηέξ ηδξ οπενζχδμοξ-μναημφ, ιάγδξ ηαζ 

πονδκζημφ ιαβκδηζημφ ζοκημκζζιμφ. 

 

ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΔΠ ΑΠΘΖΠΔΗΠ: 

Ξαναθααή ηαζ ακάθοζδ αζεενίςκ εθαίςκ απυ ανςιαηζηά θοηά. Απμιυκςζδ 

ηαζ δζεοηνίκζζδ δμιήξ ιδ πηδηζηχκ δεοηενμβεκχκ ιεηααμθζηχκ.  

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

1. European Pharmacopoeia 5. 

2. The Medicinal Plant Industry, Ed. by R.O.B. Wijesekera, CRC Press, 

Boston, London 1991. 

3. High Resolution Gas Chromatography, P. Sandra Ed. by K.J. Hyver 3rd 

Edition Hewlett-Packard 1989. 

4. Progress in Essential Oil Research, Ed. by E.J. Brunke, Walter de Gruyter 

Berlin-N. York 1986. 
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5. Preparative Chromatography Techniques (Applications in Natural Product 

Isolation) K. Hostettmann, M. Hostettmann, A. Marston Springer Verlag, 

Berlin, Heidelberg, N. York 1986. 

6. Introduction to Open Tubular Columns, L.S. Ettre, Ed. by Perkin-Elmer, 

Connecticut 1978. 

7. Qualitative Analysis of Flavour and Fragrance Volatiles by Capillary Gas 

Chromatography, W. Jennings, T. Shibamoto, Academic Press New York 

1980 

8. Πδιείςζεζξ πμο δζακέιμκηαζ απυ ημκ δζδάζημκηα 

  

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ.  

Θαη‘ έημξ ιε ηδ θήλδ ημο αηαδδιασημφ έημοξ πναβιαημπμζμφκηαζ 3διενεξ 

εηπαζδεοηζηέξ εηδνμιέξ ζε ζοκαθείξ αζμιδπακίεξ (ΒΗΝΟΙ, APIVITA, 

ΘΝΟΟΔΠ, ηθπ.), ηαεχξ ηαζ ζε ηαθθζένβεζεξ θανιαηεοηζηχκ–ανςιαηζηχκ 

θοηχκ (Θανδίηζα, ηθπ.) 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Γναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο.  

Νζ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο βίκμκηαζ ζηζξ διενμιδκίεξ ηαζ πχνμοξ 

πμο ακαημζκχκεζ ημ Ριήια. 

Ν πνυκμξ ελέηαζδξ είκαζ 3 χνεξ ζοκμθζηά. 

 

Ζ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ααζίγεηαζ ζε 10 ενςηήζεζξ υπμο μζ θμζηδηέξ 

ηαθμφκηαζ κα απακηήζμοκ ηαζ κα αζηζμθμβήζμοκ ηδκ απάκηδζή ημοξ (ακ είκαζ 

γδημφιεκμ). 'Νθα ηα εέιαηα είκαζ ζζμδφκαια ηαζ ημ ηάεε εέια θαιαάκεζ 

ζοκμθζηά 10 ιμκάδεξ ζηα 100. Πε πενίπηςζδ πμο έκα εέια δεκ απακηδεεί 

απυ ηακέκα θμζηδηή, ηυηε ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια απμζφνεηαζ ηαζ μ ηεθζηυξ 

ααειυξ ααζίγεηαζ ζηζξ οπυθμζπεξ απακηήζεζξ. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ (πανμοζίαζδ ιε ιμνθή 

Powerpoint, ηθπ). 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ, ακαημζκχζεζξ, ααειμθμβίεξ ηθπ. ακανηχκηαζ ζε 

εζδζηυ πχνμ (Ακαημζκχζεζξ – Καεήιαηα) ζηδκ ζζημζεθίδα ημο ηιήιαημξ. 

 

Γηδαζθαιία  

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ιε ενβαζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (δφμ χνεξ εαδμιαδζαίςξ) θαιαάκμοκ πχνα ιζα 

θμνά ηδκ εαδμιάδα ζηδκ Αίεμοζα Πειζκανίςκ ημο 3μο μνυθμο ημο ηηζνίμο 

Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ .  
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ 

1 Σνςιαημβναθία βεκζηά Δ. Θμηηάθμο 

2 Σνςιαημβναθία πνμζνυθδζδξ Δ. Θμηηάθμο 

3 Σνςιαημβναθία ηαηακμιήξ Δ. Θμηηάθμο 

4 Δθανιμβέξ πνςιαημβναθίαξ ιε Sephadex LH-20 Δ. Θμηηάθμο 

5-6 Δηπφθζζδ (βεκζηά), Κέεμδμζ εηπφθζζδξ Δ. Θμηηάθμο 

7 Ποζηεοέξ εηπφθζζδξ Δ. Θμηηάθμο 

8 Μήνακζδ εηποθζζιάηςκ Δ. Θμηηάθμο 

9-10 Έθεβπμξ πμζυηδηαξ ηαζ ακάθοζδ θοζηχκ 

εηποθζζιάηςκ 

Δ. Θμηηάθμο 

10-11 Αένζμξ πνςιαημβναθία - Φαζιαημιεηνία ιάγδξ 

(GC-MS) 

Δ. Θμηηάθμο 

12-13 Δθανιμβέξ ηδξ ακάθοζδξ GC-MS Δ. Θμηηάθμο 

 

Β) Δνβαζηήνζα 

Ζ παναημθμφεδζδ ηςκ ενβαζηδνίςκ είκαζ οπμπνεςηζηή (δφμ χνεξ 

εαδμιαδζαίςξ) ηαζ θαιαάκμοκ ζηδκ Αίεμοζα Γνμβμπδιείαξ ημο 3μο μνυθμο 

ημο ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

 
Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ 

1-3 Ξαναθααή απυ ανςιαηζηά θοηά ηςκ 

αζεενίςκ εθαίςκ – Ακάθοζδ ηςκ 

πενζεπμιέκςκ ζοζηαηζηχκ ηαζ αλζμθυβδζδ 

Σ. Γαανζέθδ 

4-7 Δηπφθζζδ ηαζ παναθααή θαζκμθζηχκ εκχζεςκ 

(ακηζμλεζδςηζηχκ) απυ θοηζηυ οθζηυ. 

Ξνμδζαπςνζζιυξ ιε ηδκ ηεπκζηή ηςκ 

ηαηακμιχκ ζε δζαθφηεξ 

Σ. Γαανζέθδ 

8-10 Ακάθοζδ ηαζ απμιυκςζδ ηςκ οπανπυκηςκ 

ζοζηαηζηχκ ιε πνςιαημβναθζηέξ ηεπκζηέξ 

(πνμζνυθδζδξ, ηαηακμιήξ ηαζ gel filtration) 

Σ. Γαανζέθδ 

11-13 Πηα πνμδβμοιέκςξ απμιμκςεέκηα 

θθααμκμεζδή (άβθοηα ηαζ βθοημγίηεξ) 

πναβιαημπμζείηαζ δζεοηνίκζζδ δμιήξ ιε ηδκ 

αμήεεζα UV-Vis θαζιαημζημπίαξ (ηαηά ηδκ 

ηεπκζηή Mabry) 

Σ. Γαανζέθδ 

 
 

ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ (επηινγήο) 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: ΛΞ-45 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ (Δπζθμβήξ) 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 8μ  

Ρύπνο καζήκαηνο 
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 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

Σ Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 4 

Θεωξία (ώξεο): 2 

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Φαημφνμξ Γδιήηνζμξ (επίημονμξ ηαεδβδηήξ) 

 

Γηδάζθωλ (νληεο):  

Φαημφνμξ Γδιήηνζμξ (επίημονμξ ηαεδβδηήξ) 

e-mail: dfatouro@pharm.auth.gr 

 

Ξακαβμπμφθμο Αεακαζία (Ιέηημναξ) 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: - 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: 

Ζ ηαηάνηζζδ ηςκ θμζηδηχκ βφνς απυ εέιαηα ηδξ ιμνθμπμίδζδξ ηςκ 

θανιάηςκ. 

 

Γεμηόηεηεο: 

Δλμζηείςζδ ιε πεζνζζιυ ενβαζηδνζαηχκ ζοζηεοχκ ηαζ μνβάκςκ πμο 

απαζημφκηαζ βζα ηδ ιμνθμπμίδζδ θανιάηςκ. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

Γζαθέλεζξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

Ξνμμπηζηέξ βζα ηδ ιμνθμπμίδζδ θανιάηςκ (ζοιααηζηέξ ηαζ κευηενεξ 

θανιαημηεπκζηέξ ιμνθέξ). Δθανιμβέξ Φανιαηζκδηζηχκ παναιέηνςκ ζημ 

ηαεμνζζιυ ηδξ δμζμθμβίαξ ηαζ ηδκ εηηίιδζδ ηδξ αζμδζαεεζζιυηδηαξ 

ζηεοαζιάηςκ. Οφειζζδ θανιαημηζκδηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ιε 

ιζηνμεβηαραηίςζδ, ιε δζαδενιζηή πμνήβδζδ ηαζ εζδζηή ιμνθμπμίδζδ. 

Δθανιμβέξ πμθοιενζηχκ εηδυπςκ οθζηχκ ζηδ ιμνθμπμίδζδ θανιάηςκ. 

Ρεπκμθμβία θανιαηεοηζηχκ ηυκεςκ ηαζ αζμιδπακζηή ιμνθμπμίδζδ 

θανιάηςκ. 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Ξαναημθμφεδζδ υθςκ ηςκ ενβαζηδνίςκ ακεθθζπχξ ηαζ εηηέθεζδ 

ζοβηεηνζιέκςκ ενβαζζχκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ζοββναθή ηαζ αλζμθυβδζδ 

ενβαζηδνζαηχκ εηεέζεςκ.  
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Γναπηέξ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο. Ρα εέιαηα ηςκ ελεηάζεςκ είκαζ 

ζζυηζια. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

Νζ δζαθέλεζξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ power point. 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ  ενβαζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ. 

α) Γζαθέλεζξ. Νζ δζαθέλεζξ (δίςνεξ) θαιαάκμοκ πχνα ιία θμνά ηδκ εαδμιάδα 

ζηδκ Αίεμοζα  δζαθέλεςκ ημο 2μο μνυθμο ημο Ρμιέα Φανιαηεοηζηήξ 

Ρεπκμθμβίαξ. 

  

Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Δζζαβςβή Φαημφνμξ Γ 

2 Ξνμμπηζηέξ βζα ηδ ιμνθμπμίδζδ 

Φανιάηςκ Η 

Φαημφνμξ Γ 

3 Ξνμμπηζηέξ βζα ηδ ιμνθμπμίδζδ 

Φανιάηςκ ΗΗ 

Φαημφνμξ Γ 

4 Φανιαημηζκδηζηέξ πανάιεηνμζ ηαζ 

αζμδζαεεζζιυηδηα Η 

Ξακαβμπμφθμο Α. 

5 Φανιαημηζκδηζηέξ πανάιεηνμζ ηαζ 

αζμδζαεεζζιυηδηα ΗΗ 

Ξακαβμπμφθμο Α. 

6 Κζηνμ/κακμεβηαραηίςζδ Η Φαημφνμξ Γ 

7 Κζηνμ/κακμεβηαραηίςζδ ΗΗ  

8 Βζμπνμζημθθδηζηά Φαημφνμξ Γ 

9 Γζαδενιζηή πμνήβδζδ θανιάηςκ Η Φαημφνμξ Γ 

10 Γζαδενιζηή πμνήβδζδ θανιάηςκ ΗΗ Φαημφνμξ Γ 

11 Κδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ηυκεςκ ηαζ 

ιμνθμπμίδζδ θανιάηςκ Η 

Φαημφνμξ Γ 

12 Κδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ηυκεςκ ηαζ 

ιμνθμπμίδζδ θανιάηςκ ΗΗ 

Φαημφνμξ Γ 

13 Κδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ηυκεςκ ηαζ 

ιμνθμπμίδζδ θανιάηςκ ΗΗΗ 

Φαημφνμξ Γ 

 

Β) Δνβαζηήνζα.  Γζελάβμκηαζ   ενβαζηήνζα οπμπνεςηζηά βζα ημοξ θμζηδηέξ.  

(Ζ δζαιυνθςζή ημοξ ανίζηεηαζ ζε ζηάδζμ ακαπνμζανιμβήξ) 

Ζ δζελαβςβή βίκεηαζ απυ ημοξ η. Φαημφνμ ηαζ η. Θαπνζιάκδ.  
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Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1 Κεηνήζεζξ ιε δζάθμνμοξ αζζεδηήνεξ 

(εενιμηναζίαξ, αάνμοξ, απυζηαζδξ, 

οβναζίαξ) ιε ηδ αμήεεζα δθεηηνμκζημφ 

οπμθμβζζηή. Ποθθμβή ηαζ επελενβαζία 

ζήιαημξ ηαηά ηζξ εθανιμβέξ 

ιμνθμπμίδζδξ θανιάηςκ. 

Ξακαβμπμφθμο Α. 

2 Δλέηαζδ παναβυκηςκ πμο επδνεάγμοκ 

ηδ δζαδενιζηή απμννυθδζδ θανιάηςκ 

Φαημφνμξ Γ 

 

 

ΝΟΓΑΛΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ (επηινγήο) 
 

Θωδηθόο καζήκαηνο: ΛΞ-46 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ (Δπζθμβήξ) 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 8μ 

Ρύπνο καζήκαηνο 

 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

Σ Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 4 

Θεωξία (ώξεο): 2 

Φξνληηζηήξην (ώξεο): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο): 2 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Βαζίθδξ Γδιυπμοθμξ, ηαεδβδηήξ 

 

Γηδάζθνληεο:  

1) Βαζίθδξ Γδιυπμοθμξ, Θαεδβδηήξ 

Γναθείμ 408Α & 409Β, 4μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 11-12 ι.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (vdem@pharm.auth.gr) 

 

3) Δθέκδ E. Οέηηα, Θαεδβήηνζα 

Γναθείμ 409, 4μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (rekka@pharm.auth.gr) 

 

3) Ηςάκκδξ Λζημθάμο, Δπίη. Θαεδβδηήξ 

Γναθείμ 404, 4μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά 12-1 ι.ι. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (inikolao@pharm.auth.gr) 
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Βνεζεηηθό πξνζωπηθό: 

Θαηά πενίπηςζδ, ιεηαπηοπζαηυξ/ή θμζηδηήξ/ηνζα  ή Γν. Ακηχκδξ Γαααθάξ 

(ΔΡΔΞ). 

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: 

Ρμ ιάεδια απμηεθεί επέηηαζδ ημο οπμπνεςηζημφ ιαεήιαημξ αοημφ ημο 

ελαιήκμο, ειαάεοκζδ ηαζ εθανιμβή κέςκ ηάζεςκ ζηδ θανιαημπδιζηή 

άπμρδ ημο ζπεδζαζιμφ θανιαημιμνίςκ ηαζ ζηδκ επζηοπή ακηζιεηχπζζδ 

παεμθμβζηχκ ηαηαζηάζεςκ πνδζζιμπμζχκηαξ ζφβπνμκεξ θανιαημπδιζηέξ 

ιεευδμοξ. Ακαθφμκηαζ:  

- Γμιζηά οπυααενα θανιαημιμνίςκ. Φοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ 

θανιαημιμνίςκ. Βαζζηέξ ανπέξ ζε ιεεμδμθμβίεξ ακαηάθορδξ, 

αεθηζζημπμίδζδξ ηαζ παναβςβήξ κέςκ πδιζηχκ μκημηήηςκ 

- Νλεζδςηζηυ ζηνεξ, ακηζμλεζδςηζηή θανιαημεεναπεία. Φανιαημπδιζηέξ 

απυρεζξ ημο αζμθμβζημφ ζηνεξ, ζπέζδ μλεζδςηζημφ ηαζ αζμθμβζημφ ζηνεξ. 

Γείηηεξ μλεζδςηζημφ ηαζ αζμθμβζημφ ζηνεξ ηαζ ζπέζεζξ ιεηαλφ ημοξ. Ποκέπεζεξ 

μλεζδςηζημφ ηαζ αζμθμβζημφ ζηνεξ ζηδκ οβεία.  

 

Γεμηόηεηεο:  

Απυ ηδ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ αοημφ, μζ θμζηδηέξ εα βκςνίγμοκ ηαζ εα 

ηαηακμμφκ: 

-Ρδ ηνζζδζάζηαηδ βναθζηή δδιζμονβία εκχζεςκ ιε πνήζδ οπμθμβζζηζηήξ 

ιμνζαηήξ πνμζμιμίςζδξ 

-Ρδ δμιζηή αεθηζζημπμίδζδ εκχζεςκ ιε πνήζδ οπμθμβζζηζηήξ ιμνζαηήξ 

ιδπακζηήξ ηαζ ηαακημιδπακζηήξ 

-Ρμ δζζδζάζηαημ ζπεδζαζιυ εκχζεςκ ηαζ οπμθμβζζηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ 

ζοκηεθεζηή ηαηακμιήξ ηαζ ζοκηεθεζηή ιενζζιμφ 

-Ρδ ζοιιεημπή ημο μλεζδςηζημφ ηαζ αζμθμβζημφ ζηνεξ ζε αζεέκεζεξ, 

παεμθμβζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ ζηδκ απυηνζζδ ημο μνβακζζιμφ ζε λεκμαζμηζηά 

-Ρμ νυθμ ημο θοζζμθμβζημφ αιοκηζημφ ιδπακζζιμφ ςξ απυηνζζδ ζε ζηνεξ 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη:  

- Γζαθέλεζξ ηαε‘ έδναξ, εεςνδηζηέξ & πναηηζηέξ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

- Γζαηίεεκηαζ δζδαηηζηά ζοββνάιιαηα [αζαθίμ(α) & ζδιεζχζεζξ] ηαζ ενβαζηδ-

νζαηέξ ζδιεζχζεζξ. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο:  

1) Βαζίθδξ Γδιυπμοθμξ 

Σδιζηή αζμθμβία ζηδ θανιαημπδιεία ιε επζηέκηνςζδ ζε: 

α) ζηενεμπδιζημφξ πανάβμκηεξ ηαζ αζμθμβζηή δνάζδ (εκακηζμιένεζα, 

δζαζηενεμιένεζα, βεςιεηνζηή ζζμιένεζα, ημπμσζμιένεζα, αηνμπζζμιένεζα, 

δζαιμνθςιενή) 

α) θοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ αζμθμβζηή δνάζδ (θζπμθζθία, οδνμθμαία, 

ζμκζζιυξ, δζαθοηυηδηα, ειααδυκ πμθζηήξ ιμνζαηήξ επζθάκεζαξ) 

β) αζμσζμζηένεζα 
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δ) εενιμδοκαιζηή ακάθοζδ θαζκυιεκςκ ζφκδεζδξ πνμζδειάηςκ ιε 

οπμδμπείξ 

δ) δζαπεναηυηδηα ιέζς αζμθμβζηχκ ιειανακχκ 

 

2) Δθέκδ Οέηηα 

Ακαθφμκηαζ θανιαημπδιζηέξ απυρεζξ ημο μλεζδςηζημφ, ηαεχξ ηαζ ημο 

αζμθμβζημφ ζηνεξ, ακάθοζδ ηςκ δεζηηχκ ηαζ ηςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ημοξ. 

Πδιαζία ημο μλεζδςηζημφ ηαζ ημο αζμθμβζημφ ζηνεξ ζε αζεέκεζεξ ηδξ 

ζφβπνμκδξ ημζκςκίαξ, π.π. κυζμζ Alzheimer, Parkinson, ειθάκζζδ ηαζ 

εηδήθςζδ αζμθμβζημφ ζηνεξ, ηαζ άθθεξ παεμθμβζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Ρμλζηυηδηα 

λεκμαζμηζηχκ θυβς ζπδιαηζζιμφ εθεοεένςκ νζγχκ, ημλζημί ιεηααμθίηεξ, 

ακηζμλεζδςηζηή πανέιααζδ. 

 

3) Ηςάκκδξ Λζημθάμο 

Φανιαημπδιζηή πνμζέββζζδ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο ζμαανμφ πνμαθήιαημξ 

ηδξ έθθεζρδξ εηθεηηζηυηδηαξ ηςκ οπανπυκηςκ ακηζηανηζκζηχκ πδιεζμεενα-

πεοηζηχκ παναβυκηςκ δζαιέζμο δφμ ηφνζςκ ζηναηδβζηχκ:  

α) ιε ζπεδζαζιυ ακηζηανηζκζηχκ πνμθανιάηςκ ηςκ μπμίςκ δ εκενβμπμίδζδ 

ημοξ εα θαιαάκεζ πχνα ζε ιεβάθμ ααειυ ζε ηανηζκζηά ηφηηανα, ηαζ  

α) ιε πδιζηή ζφγεολδ (π.π. ιέζς αιζδμπμίδζδξ ή εζηενμπμίδζδξ) ζε ήδδ 

οπάνπμκηα ηθζκζηά ακηζηανηζκζηά θάνιαηα,  ιε πμζηίθεξ εζδζηέξ μιάδεξ (π.π. 

ιμκμηθςκζηά ακηζζχιαηα, πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα, θοθθζηυ μλφ, 

οαθμονμκζηυ μλφ, πεπηίδζα) μζ μπμίεξ ―ακαβκςνίγμοκ‖ ηα ηανηζκζηά ηφηηανα   

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία: 

1) Βαζίθδξ Γδιυπμοθμξ 

- Richard B. Silverman ―The Organic Chemistry of Drug Design and Drug 

Action‖, Academic Press, 2004, ISBN-10: 0126437327 

-Joseph J. Cannon ―Pharmacology for Chemists‖, Oxford University Press, 

2007, ISBN-10: 0841239274 

- Jonathan M. Goodman ―Chemical Applications of Molecular Modelling‖, The 

Royal Society of Chemistry, 1998, ISBN: 0854045791 

- M. P. Edwards and D. A. Price, "Role of Physicochemical Properties and 

Ligand Lipophilicity Efficiency in Addressing Drug Safety Risks". Ann. Rep. 

Med. Chem., 45: 381–391 (2010) 

- A. Avdeef, ―Physicochemical profiling (solubility, permeability and charge 

state)‖, Curr. Top. Med. Chem., 1, 277-351 (2001) 

- N. A. Meanwell ―Synopsis of Some Recent Tactical Application of 

Bioisosteres in Drug Design‖, J. Med. Chem., 54, 2529–2591 (2011) 

- J. Clayden, S. R. LaPlante et. al. ―The Challenge of Atropisomerism in Drug 

Discovery‖ Angew. Chem. Int. Ed., 48, 6398 – 6401 (2009) 

 

2) Δθέκδ Οέηηα 

- Δ.Α. Οέηηα, Ξ.Λ. Θμονμοκάηδξ, «Ννβακζηή Φανιαηεοηζηή Σδιεία: Θέιαηα 

Φανιαημπδιείαξ-Ππεδζαζιμφ Φανιάηςκ», Δηδ. Φ. Σαηγδπάκημο, 2010 (ISBN 

978-960-98594-3-1) 
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- R. Rodrigo, ―Oxidative Stress and Antioxidants: Their Role in Human 

Disease‖, 2009, Nova Science Pub Inc. 

 

3) Ηςάκκδξ Λζημθάμο 

- Journal of Medicinal Chemistry (ACS Publications) 

- Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters - Elsevier 

- Bioorganic & Medicinal Chemistry (ISSN 0968-0896) 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο: 

Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ, πναηηζηχκ ηαζ εεςνδηζηχκ ενβαζηδνζαηχκ 

αζηήζεςκ. Ξανειαάθεηε/αημθμοεεί δζαδναζηζηή ζογήηδζδ ιε ημοξ θμζηδηέξ 

βζα δζεοηνίκζζδ απμνζχκ & επίθοζδ πνμαθδιάηςκ.  

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

- Ζ αλζμθυβδζδ ηςκ βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ πμο απέηηδζακ μζ θμζηδηέξ απυ 

ηδ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε βναπηέξ ελεηάζεζξ (80% ημο ηεθζημφ 

ααειμφ + 20% μ ααειυξ ημο ενβαζηδνίμο), πμο δζελάβμκηαζ ζηζξ 

εεζιμεεηδιέκεξ ελεηαζηζηέξ πενζυδμοξ. 

- Νζ βναπηέξ ελεηάζεζξ πενζθαιαάκμοκ ηαηά ιέζμ υνμ δέηα (10) εκκμζμθμβζηά 

ζφκεεηα εέιαηα πμο ακηζζημζπμφκ ζημ ζφκμθμ ηδξ φθδξ πμο απανηίγεζ ημ 

ιάεδια. Νζ θμζηδηέξ ηαθμφκηαζ κα απακηήζμοκ ιε αάζδ ηυζμ ηζξ βκχζεζξ πμο 

απέηηδζακ απυ ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιεθέηδ υζμ ηαζ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ 

ζηακυηδηα ζοκδοαζιμφ βκχζεςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ. 

- Ζ ααειμθμβία είκαζ ακαθμβζηά ηαηακειδιέκδ ακά δζδάζημκηα, ιε αάζδ ημ 

πνυβναιια ηςκ ακηίζημζπςκ δζαθέλεχκ ημοξ. 

- Ν πνυκμξ ελέηαζδξ είκαζ 3 χνεξ.  

- Θαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ, μζ θμζηδηέξ παναδίδμοκ 

έηεεζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημοξ ηαζ αλζμθμβμφκηαζ. Δπζηοπήξ πεναίςζδ ηςκ 

ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ επζηνέπεζ ηδ ζοιιεημπή ηςκ θμζηδηχκ ζηζξ ηεθζηέξ 

ελεηάζεζξ. 

- Νζ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο βίκμκηαζ ζηζξ διενμιδκίεξ, χνα ηαζ 

πχνμοξ πμο ακαημζκχκεζ ημ Ριήια. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο:  

Γηδάζθνληεο:  

 

1) Βαζίθδξ Γδιυπμοθμξ  

Γζαθέλεζξ: εθανιυγεηαζ δ πνμζέββζζδ haptics (http://www.telegraph.co.uk/ 

education/educationnews/8271656/Write-it-dont-type-it-if-you-want-

knowledge-to-stick.html 

Γζδαηηζηυ οθζηυ: δζαηίεεηαζ ηαζ ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή (USB flash). 

 

2) Δθέκδ Οέηηα 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Ramon%20Rodrigo
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpubs.acs.org%2Fjournal%2Fjmcmar&rct=j&q=J%20med%20chem&ei=a0JzToeFMeXc4QSywMiZDQ&usg=AFQjCNHK8TsUD2qxGxRyXJLG5r6NwostGQ&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elsevier.com%2Fwps%2Ffind%2Fjournaldescription.cws_home%2F972%2Fdescription&rct=j&q=bioorganic%20%26%20medicinal%20chemistry%20letters&ei=9UJzTovTNImUOq--6aEM&usg=AFQjCNGVPPyq6cZTUeAfKwZN3ENfHqc8ag&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fjournals.elsevier.com%2F09680896%2Fbioorganic-and-medicinal-chemistry%2F&rct=j&q=bioorganic%20%26%20medicinal%20chemistry%20&ei=OENzTvm9F4GWOprBkKIM&usg=AFQjCNE5_rdNFUcboIX-vsWYSa82_1g0TA&cad=rja
http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/8271656/Write-it-dont-type-it-if-you-want-knowledge-to-stick.html
http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/8271656/Write-it-dont-type-it-if-you-want-knowledge-to-stick.html
http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/8271656/Write-it-dont-type-it-if-you-want-knowledge-to-stick.html
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Γζαθέλεζξ: εθανιυγεηαζ δ πνμζέββζζδ haptics (http://www.telegraph.co.uk/ 

education/educationnews/8271656/Write-it-dont-type-it-if-you-want-

knowledge-to-stick.html 

 

3) Ηςάκκδξ Λζημθάμο 

Νζ δζαθέλεζξ ημο ιαεήιαημξ βίκμκηαζ ιε πνήζδ ΡΞΔ (πανμοζίαζδ ιε ιμνθή 

Powerpoint ιε πνήζδ Ζ/). 

 

Γηδαζθαιία (Γηαιέμεηο/Δξγαζηήξηα/Φξνληηζηήξηα) 

Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ. 

 

α) Γηαιέμεηο. 

- Νζ 26 δζαθέλεζξ (13 εαδμιάδεξ Σ 2 χνεξ) βίκμκηαζ, ηαηά πενίπηςζδ, ιε ηδ 

πνήζδ α) δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ βζα ηδκ πνμαμθή ηςκ δζαθέλεςκ, α) 

δζαθακεζχκ ηαζ επζδζαζημπίμο ηαζ β) ηθαζζημφ πίκαηα. 

- Ρμ ιάεδια ΚΑΦ87 εα δζδαπεεί βζα πνχηδ θμνά ημ αηαδδιασηυ έημξ 2011-

2012. Νζ δζαθέλεζξ εα θαιαάκμοκ πχνα δομ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα ζηδκ 

αίεμοζα Γ12. 

 

Γηάιεμε  Ρίηινο Γηδάζθωλ 

(νληεο) 

1 Κέβεεμξ/ιμνθή ιμνίςκ, εκακηζμιένεζα ηαζ 

βεςιεηνζηή ζζμιένεζα ζηδ αζμθμβζηή δνάζδ   

Β. Γδιυπμοθμξ 

2 Αηνμπζζμιένεζα - δζαιμνθςιενή ηαζ 

αζμθμβζηή δνάζδ  

Β. Γδιυπμοθμξ 

3 Ξμζμηζηέξ ζπέζεζξ ζηενεμδμιήξ ηαζ δνάζδξ, 

ειααδυκ πμθζηήξ  επζθάκεζαξ 

θανιαημιμνίςκ 

Β. Γδιυπμοθμξ 

4 Ιζπμθζθία & πνμζδζμνζζιυξ ζοκηεθεζηχκ 

ηαηακμιήξ  

Β. Γδιυπμοθμξ 

5 Ξνμζδζμνζζιυξ ζοκηεθεζηχκ ιενζζιμφ Β. Γδιυπμοθμξ 

6 Γζαπεναηυηδηα ιέζς αζμθμβζηχκ ιειανακχκ Β. Γδιυπμοθμξ 

7 Βζμθανιαηεοηζηή ηαηάηαλδ κέςκ πδιζηχκ 

μκημηήηςκ 

Β. Γδιυπμοθμξ 

8 Φαζκυιεκα ζφκδεζδξ ηαζ θοζζημπδιζηέξ 

ζδζυηδηεξ πνμζδειάηςκ 

Β. Γδιυπμοθμξ 

9 Θθαζζζηή ηαζ ιδ ηθαζζηή ζζμζηένεζα Β. Γδιυπμοθμξ 

http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/8271656/Write-it-dont-type-it-if-you-want-knowledge-to-stick.html
http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/8271656/Write-it-dont-type-it-if-you-want-knowledge-to-stick.html
http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/8271656/Write-it-dont-type-it-if-you-want-knowledge-to-stick.html
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10 Βζμσζμζηένεζα Β. Γδιυπμοθμξ 

11-14 Ππεδζαζιυξ Ακηζηανηζκζηχκ Ξνμθανιάηςκ Η. Λζημθάμο 

15-16 Πημπεοιέκα βζα υβημοξ ζογεοβιέκα 

ακηζηανηζκζηά θάνιαηα ιε πμζηίθεξ εζδζηέξ 

μιάδεξ (π.π. ιμκμηθςκζηά ακηζζχιαηα, 

πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα, θοθθζηυ μλφ, 

οαθμονμκζηυ μλφ, πεπηίδζα) 

Η. Λζημθάμο 

17-18 ΝΜΔΗΓΥΡΗΘΝ ΠΡΟΔΠ KAI ΡΝΜΗΘΝΡΖΡΑ 

ΜΔΛΝΒΗΝΡΗΘΥΛ: Αζεακυθδ, 

ηεηναπθςνάκεναηαξ, πμθοαθμβμκςιέκμζ 

οδνμβμκάκεναηεξ, εκχζεζξ δζπονζδοθίμο, 

ζυκηα ζζδήνμο ηαζ άθθςκ αανέςκ ιεηάθθςκ, 

ηθμθζανάηδ, παναηεηαιυθδ 

Δ. Οέηηα 

19-20 ΝΜΔΗΓΥΡΗΘΝ ΠΡΟΔΠ KAI ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΔΠ 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ: πενπμθδζηενμθαζιία, 

Αββεζμπάεεζεξ, πένηαζδ, Θανδζαββεζαηά 

κμζήιαηα, Δπζπθμηέξ ημο ζαηπανχδμοξ 

δζααήηδ  

Δ. Οέηηα 

21-22 ΝΜΔΗΓΥΡΗΘΝ ΠΡΟΔΠ KAI ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΔΠ 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Φθεβιμκή, Οεοιαημεζδήξ 

ανενίηζδα, Φάνιαηα πνδζζιμπμζμφιεκα ζε 

ηαηαζηάζεζξ θθεβιμκήξ, Αοημάκμζμζ κυζμζ 

Δ. Οέηηα 

23-24 ΝΜΔΗΓΥΡΗΘΝ ΠΡΟΔΠ KAI ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΔΠ 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Λεονςκζηή εηθφθζζδ ηαζ 

μλεζδςηζηυ ζηνεξ, Άιοκα ημο εβηεθάθμο 

έκακηζ μλεζδςηζημφ ζηνεξ, Πφκδεζδ ημο 

ζζδήνμο ζημκ εβηέθαθμ, Γενμκηζηή άκμζα – 

Λυζμξ Alzheimer, Ξαεμαζμπδιεία ηδξ Λυζμο 

Alzheimer, Θοηηανζηυξ εάκαημξ, Θοηηανζηή 

αθάαδ ζηδ Λυζμ ημο Alzheimer, Ξζεακά 

αίηζα ηδξ Λυζμο ημο Alzheimer, Ηδέεξ βζα 

ημκ oνεμθμβζηυ ζπεδζαζιυ θανιάηςκ ηαηά 

ηδξ κυζμο ημο Alzheimer Λυζμξ ημο 

Parkinson, Αίηζα ηδξ κυζμο ημο Parkinson 

Δ. Οέηηα 

25-26 ΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΠΡΟΔΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΟΗΠΖ ΡΝ 

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΠΡΑ ΦΑΟΚΑΘΑ: Νιμζυζηαζδ, 

Βζμθμβζηυ ζηνεξ, Δηδδθχζεζξ ηαζ ιέηνδζδ 

ημο ζηνεξ, επίδναζδ αεκγμδζαγεπζκχκ, Πηνεξ 

ηαζ απυηνζζδ ζε θάνιαηα ηαζ άθθα 

λεκμαζμηζηά, Ποζπεηίζεζξ ιεηαλφ αζμθμβζημφ 

ηαζ μλεζδςηζημφ ζηνεξ. 

Δ. Οέηηα 

 

β) Δξγαζηήξηα: 

Νζ θμζηδηέξ ηαθμφκηαζ ιε ακαημίκςζδ ημκ Φεανμοάνζμ ηάεε έημuξ βζα κα 

ζοιπθδνχζμοκ αζηήζεζξ εββναθήξ βζα ηδκ άζηδζή ημοξ ζηα ενβαζηήνζα. Γζα 
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υζμοξ δεκ έβζκε εββναθή (ή δεκ έβζκε έβηαζνα) δ άζηδζδ ιεηαθένεηαζ ζημ 

ακηίζημζπμ 8μ ελάιδκμ ηδξ επυιεκδξ αηαδδιασηήξ πνμκζάξ. 

Νζ αζηήζεζξ εα εηηεθμφκηαζ μιαδζηά, δζυηζ ζημπυξ ηδξ εθανιμβήξ ημο 

ηνυπμο αοημφ ηδξ ενβαζηδνζαηήξ άζηδζδξ ηςκ θμζηδηχκ, μζ μπμίμζ 

εονίζημκηαζ ζε πνμπςνδιέκμ ελάιδκμ ζπμοδχκ, είκαζ δ εηηέθεζδ 

ζοθθμβζηήξ, μθμηθδνςιέκδξ πεζναιαηζηήξ ενβαζίαξ, υπμο επζδζχηεηαζ κα 

ηεκηνίγεηαζ ημ εκδζαθένμκ, κα ημκίγεηαζ δ πνςημαμοθία ηςκ θμζηδηχκ, κα 

απμθεφβεηαζ δ ιδπακζηή δμοθεζά ηαζ ηονίςξ κα πανέπεηαζ ζημζπεζχδδξ ζδέα 

ζπεηζηά ιε επμζημδμιδηζηυ ηνυπμ εθανιμβήξ ηςκ απμηηδεεζζχκ βκχζεςκ 

αθθά ηαζ κέςκ ζ‘ αοημφξ ιεευδςκ ηαζ ηεπκζηχκ. 

 

Δξγαζηήξην Ρίηινο Γηδάζθωλ (νληεο) 

1-3 Ρνζζδζάζηαηδ βναθζηή  δδιζμονβία 

δμιήξ απμιμνθίκδ & ηνζχκ 

παναβχβςκ ηδξ.   

Β.Γδιυπμοθμξ  

4-7 Δκενβεζαηή εθαπζζημπμίδζδ ηςκ δμιχκ 

ιε οπμθμβζζηζηή πνήζδ ιμνζαηήξ 

ιδπακζηήξ ηαζ ηαακημιδπακζηήξ  

Β.Γδιυπμοθμξ  

8-9 Θαηαβναθή απμηεθεζιάηςκ (εκένβεζαξ 

& αημιζηχκ απμζηάζεςκ) 

Β.Γδιυπμοθμξ 

10-12 Γζζδζάζηαηδ  βναθζηή  δδιζμονβία 

δμιήξ απμιμνθίκδ & ηςκ ηνζχκ 

παναβχβςκ ηδξ. πμθμβζζιυξ δεζηηχκ 

θζπμθζθίαξ  

Β.Γδιυπμοθμξ  

13-14 Γζαιμνθμιενή & ηαηακμιή Boltzman. 

πμθμβζζηζηά απμηεθέζιαηα & 

(αζαθζμβναθζηή) in vivo δνάζδ  

Β.Γδιυπμοθμξ 

15-18 Πφκεεζδ ηαζ ηαοημπμίδζδ 

παναηεηαιυθδξ 

Δ. Οέηηα 

19-22 Ξνυηθδζδ δπαημημλζηυηδηαξ ζε 

επίιοεξ ιε πμνήβδζδ ορδθήξ δυζδξ 

παναηεηαιυθδξ, ιεθέηδ ηδξ επίδναζδξ 

εκχζεςκ ιε δζαθμνεηζηυ ιδπακζζιυ 

δνάζδξ, ιε ζημπυ ηδκ πνμζηαζία ημο 

μνβακζζιμφ έκακηζ μλεζδςηζηήξ 

πνμζαμθήξ. 

Δ. Οέηηα 

23-26 Ξνμζδζμνζζιυξ ηδξ επίδναζδξ ηςκ 

πνμδβμοιέκςκ, ιε έθεβπμ δεζηηχκ ζε 

αίια ηαζ ήπαν ηςκ πεζναιαημγχςκ. 

Δ. Οέηηα 

 

 

9ν ΔΜΑΚΖΛΝ 
 

ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΑΠΘΖΠΖ 
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Θωδηθόο καζήκαηνο: ΞA-1 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 9μ  

 

Ρύπνο καζήκαηνο 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

Σ Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 30 

Θεωξία (ώξεο/εβδνκάδα): 2  

Φξνληηζηήξην (ώξεο/εβδνκάδα): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο/εβδνκάδα): Θαεδιενζκέξ ενβάζζιεξ χνεξ επί 

πεκεήιενμ (9-2) 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Γήιδηνα Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα, ηαεδβήηνζα  

 

Γηδάζθωλ (νληεο): 

Γήκεηξα  Σαηδεπαύινπ-Ιίηηλα, θαζεγήηξηα  

Γναθείμ 408/Β, 4μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (hadjipav@pharm.auth.gr) 

 

Δπγέληνο Θνθθάινπ, θαζεγεηήο 

Γναθείμ 316, 3μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (kokkalou@pharm.auth.gr) 

 

Θεόδωξνο Πθιαβηάδεο, θαζεγεηήο 

Γναθείμ  310, 3μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (sklaviad@pharm.auth.gr) 

 

Καξθνπνύινπ Αηθαηεξίλε, επίθνπξε θαζεγήηξηα 

Γναθείμ  212, 2μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (amarkopo@pharm.auth.gr) 

 

mailto:hadjipav@pharm.auth.gr
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Βνεζεηηθό πξνζωπηθό:  

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: Ζ ηαηακυδζδ ηαζ δ ελμζηείςζδ ηςκ θμζηδηχκ ηδξ 

θανιαηεοηζηήξ ιε ημκ πχνμ ημο θανιαηείμο ακμζηημφ ζημ ημζκυ, ημο 

κμζμημιεζαημφ θανιαηείμο ηαζ ηδξ θανιαηεοηζηήξ αζμιδπακίαξ χζηε κα 

ελαζθαθίγεηαζ δ αζθαθήξ ηαζ απμηεθεζιαηζηή πνήζδ ημο θανιάημο ζημοξ 

αζεεκείξ ηαζ ζημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ εονφηενα.   

 

Γεμηόηεηεο:  Δλμζηείςζδ: α) ιε ηδ ααζζηή θεζημονβία θανιαηείμο ακμζηημφ 

ζημ ημζκυ, ημο κμζμημιεζαημφ θανιαηείμο ηαζ ηδξ θανιαηεοηζηήξ 

αζμιδπακίαξ ηαζ α) ιε ηδκ επζημζκςκία ιε ημκ αζεεκή. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη: Γζαθέλεζξ ηαε΄έδναξ, δζαθέλεζξ απυ πνμζηεηθδιέκμοξ 

δζαηεηνζιέκμοξ μιζθδηέξ (απυ ημκ πχνμ θανιαηείμο ακμζηημφ ζημ ημζκυ, 

κμζμημιεζαημφ θανιαηείμο ηαζ ηδξ θανιαηεοηζηήξ αζμιδπακίαξ), παζπκίδζ 

νυθμο, case studies. 

 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο: Ρμ ιάεδια πανμοζζάγεζ: 

ηδκ θανιαηεοηζηή πνάλδ ζημ πχνμ θανιαηείμο ακμζηημφ ζημ ημζκυ 

(εηηέθεζδ ζοκηαβχκ, ακηζιεηχπζζδ εζδζηχκ πενζπηχζεςκ ζηδ 

ζοκηαβμβνάθδζδ, πανμπή πνχηςκ αμδεεζχκ, βαθδκζηά ζηεοάζιαηα, 

θανιαηεοηζηή ειπμνεοιαημθμβία, επαββεθιαηζηή δεμκημθμβία, ηήνδζδ 

ηακυκςκ αζθαθείαξ), 

 ηδκ  θεζημονβία-μνβάκςζδ ημο κμζμημιεζαημφ θανιαηείμο, 

 ημοξ ηακυκεξ ηαθήξ παναζηεοήξ θανιάηςκ (GMP) ηαζ ηζξ ιεευδμοξ 

επαθήεεοζδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ (validation process).  

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

1. Δεκζηυ Ποκηαβμθυβζμ 

2. Δονςπασηή Φανιαημπμζία 

3. Δθθδκζηή Φανιαημπμζία 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο: Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ, ζογήηδζδ ιε 

ημοξ θμζηδηέξ ζε ηάεε δζάθελδ, παζπκίδζ νυθμο, case studies. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Ζ ελέηαζδ ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε βναπηή ελέηαζδ. 

Ζ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ααζίγεηαζ ζε ενςηήζεζξ ζηζξ μπμίεξ μζ θμζηδηέξ 

ηαθμφκηαζ κα απακηήζμοκ ιε αάζδ ηυζμ ηζξ βκχζεζξ πμο απέηηδζακ απυ ηδ 

δζδαζηαθία, ηδκ άζηδζδ ηαζ ηδκ πανμοζία ημοξ ζε θανιαηείμ ακμζηηυ ζημ 

ημζκυ ή απυ ημ θανιαηείμ κμζμημιείμο ηαζ ηδ ιεθέηδ ηαζ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ 

ηαζ ζηακυηδηα ζοκδοαζιμφ βκχζεςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ. 
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Νζ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο βίκμκηαζ ζηζξ διενμιδκίεξ, χνα ηαζ 

πχνμοξ πμο ακαημζκχκεζ ημ Ριήια. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

 

Γηδαζθαιία: Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ.  

 

A) Γηαιέμεηο. Νζ δζαθέλεζξ δζάνηεζαξ 2 ςνχκ θαιαάκμοκ πχνα ιία θμνά 

ηδκ εαδμιάδα ζηδκ Αίεμοζα Γ12  

 

Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθνληεο 

1-5 Φανιαηεοηζηή πνάλδ ζε θανιαηείμ 

ακμζηηυ ζημ ημζκυ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

6-9 Ιεζημονβία-μνβάκςζδ ημο 

κμζμημιεζαημφ θανιαηείμο  

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

10-11 Θακυκεξ ηαθήξ παναζηεοήξ 

θανιάηςκ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

12-13 Κέεμδμζ επαθήεεοζδξ παναβςβζηήξ 

δζαδζηαζίαξ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

 

 

10ν ΔΜΑΚΖΛΝ 
 

ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΑΠΘΖΠΖ 

 

Θωδηθόο καζήκαηνο: ΞA-2 

Θύθινο/Δπίπεδν ζπνπδώλ: Ξνμπηοπζαηυ 

Δμάκελν ζπνπδώλ: 10μ  

 

Ρύπνο καζήκαηνο 

 πμαάενμο / Γεκζηχκ Γκχζεςκ 

Σ Δπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ (θανιαηεοηζηήξ) 

 

Ξηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS): 30 

Θεωξία (ώξεο/εβδνκάδα): 2  

Φξνληηζηήξην (ώξεο/εβδνκάδα): - 

Δξγαζηήξην (ώξεο/εβδνκάδα): Θαεδιενζκέξ ενβάζζιεξ χνεξ επί 

πεκεήιενμ (9-2) 

 

Ππληνληζηήο καζήκαηνο: Γήιδηνα  Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα, ηαεδβήηνζα  
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Γηδάζθωλ (νληεο): 

Γήκεηξα  Σαηδεπαύινπ-Ιίηηλα, θαζεγήηξηα  

Γναθείμ 408/Β, 4μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (hadjipav@pharm.auth.gr) 

 

Δπγέληνο Θνθθάινπ, θαζεγεηήο 

Γναθείμ 316, 3μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (kokkalou@pharm.auth.gr) 

 

Θεόδωξνο Πθιαβηάδεο, θαζεγεηήο 

Γναθείμ  310, 3μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (sklaviad@pharm.auth.gr) 

 

Καξθνπνύινπ Αηθαηεξίλε, επίθνπξε θαζεγήηξηα 

Γναθείμ  212, 2μξ υνμθμξ ηηζνίμο Βζμθμβίαξ/Φανιαηεοηζηήξ. 

Ποκενβαζία ιε θμζηδηέξ: Θαεδιενζκά. 

Δπζημζκςκία: ιε e-mail (amarkopo@pharm.auth.gr) 

 

Βνεζεηηθό πξνζωπηθό:  

 

Γλωζηηθνί ζηόρνη: Ζ ηαηακυδζδ ηαζ δ ελμζηείςζδ ηςκ θμζηδηχκ ηδξ 

θανιαηεοηζηήξ ιε ημκ πχνμ ημο θανιαηείμο ακμζηημφ ζημ ημζκυ, ημο 

κμζμημιεζαημφ θανιαηείμο ηαζ ηδξ θανιαηεοηζηήξ αζμιδπακίαξ χζηε  κα 

ελαζθαθίγεηαζ δ αζθαθήξ ηαζ απμηεθεζιαηζηή πνήζδ ημο θανιάημο ζημοξ 

αζεεκείξ ηαζ ζημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ εονφηενα.   

 

Γεμηόηεηεο: Δλμζηείςζδ: α) ιε ηδ ααζζηή θεζημονβία θανιαηείμο ακμζηημφ 

ζημ ημζκυ, ημο κμζμημιεζαημφ θανιαηείμο ηαζ ηδξ θανιαηεοηζηήξ 

αζμιδπακίαξ ηαζ α) ιε ηδκ επζημζκςκία ιε ημκ αζεεκή. 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη: Γζαθέλεζξ ηαε΄έδναξ, δζαθέλεζξ απυ πνμζηεηθδιέκμοξ 

δζαηεηνζιέκμοξ μιζθδηέξ (απυ ημκ πχνμ θανιαηείμο ακμζηημφ ζημ ημζκυ, 

κμζμημιεζαημφ θανιαηείμο ηαζ ηδξ θανιαηεοηζηήξ αζμιδπακίαξ), παζπκίδζ 

νυθμο, case studies. 

 

mailto:hadjipav@pharm.auth.gr
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Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο: Ρμ ιάεδια πανμοζζάγεζ: 

ηδκ θανιαηεοηζηή πνάλδ ζημ πχνμ θανιαηείμο ακμζηημφ ζημ ημζκυ 

(εηηέθεζδ ζοκηαβχκ, ακηζιεηχπζζδ εζδζηχκ πενζπηχζεςκ ζηδ 

ζοκηαβμβνάθδζδ, πανμπή πνχηςκ αμδεεζχκ, βαθδκζηά ζηεοάζιαηα, 

θανιαηεοηζηή ειπμνεοιαημθμβία, επαββεθιαηζηή δεμκημθμβία, ηήνδζδ 

ηακυκςκ αζθαθείαξ), 

ηδκ  θεζημονβία-μνβάκςζδ ημο κμζμημιεζαημφ θανιαηείμο, 

ημοξ ηακυκεξ ηαθήξ παναζηεοήξ θανιάηςκ (GMP) ηαζ ηζξ ιεευδμοξ 

επαθήεεοζδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ (validation process).  

 

Ξξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:  

1. Δεκζηυ Ποκηαβμθυβζμ 

2. Δονςπασηή Φανιαημπμζία 

3. Δθθδκζηή Φανιαημπμζία 

 

Καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο: Ξαναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ, ζογήηδζδ ιε 

ημοξ θμζηδηέξ ζε ηάεε δζάθελδ, παζπκίδζ νυθμο, case studies. 

 

Κέζνδνη θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο:  

Ζ ελέηαζδ ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε βναπηή ελέηαζδ. 

Ζ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ααζίγεηαζ ζε ενςηήζεζξ ζηζξ μπμίεξ μζ θμζηδηέξ 

ηαθμφκηαζ κα απακηήζμοκ ιε αάζδ ηυζμ ηζξ βκχζεζξ πμο απέηηδζακ απυ ηδ 

δζδαζηαθία, ηδκ άζηδζδ ηαζ ηδκ πανμοζία ημοξ ζε θανιαηείμ ακμζηηυ ζημ 

ημζκυ ή απυ ημ θανιαηείμ κμζμημιείμο ηαζ ηδ ιεθέηδ ηαζ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ 

ηαζ ζηακυηδηα ζοκδοαζιμφ βκχζεςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ. 

  

Νζ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ημο ελαιήκμο βίκμκηαζ ζηζξ διενμιδκίεξ, χνα ηαζ 

πχνμοξ πμο ακαημζκχκεζ ημ Ριήια. 

 

Σξήζε ΡΞΔ / Ζιεθηξνληθή δηάζεζε καζήκαηνο: 

 

Γηδαζθαιία: Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ ιε δζαθέλεζξ.  

 

B) Γηαιέμεηο. Νζ δζαθέλεζξ δζάνηεζαξ 2 ςνχκ θαιαάκμοκ πχνα ιία θμνά 

ηδκ εαδμιάδα ζηδκ Αίεμοζα Γ12  
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Γηάιεμε Ρίηινο Γηδάζθνληεο 

1-5 Φανιαηεοηζηή πνάλδ ζε 

θανιαηείμ ακμζηηυ ζημ ημζκυ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

6-9 Ιεζημονβία-μνβάκςζδ ημο 

κμζμημιεζαημφ θανιαηείμο  

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

10-11 Θακυκεξ ηαθήξ παναζηεοήξ 

θανιάηςκ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 

12-13 Κέεμδμζ επαθήεεοζδξ 

παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ 

θμζ μζ δζδάζημκηεξ 
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ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ  ΡΡΝΝ 

ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ  ΡΡΝΝ ΑΑ..ΞΞ..ΘΘ.. (Γ.Π. 

465/02-03-2015)   

 
ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ (ΔΞΗΙΝΓΖ): 8 Ξηζηωηηθέο Κνλάδεο  

  

Δηζαγωγή-Πθνπόο 

Πημ κέμ Ξνυβναιια Ππμοδχκ (2008-) πενζθαιαάκεηαζ δ πνμαζνεηζηή 

εηπυκδζδ Γζπθςιαηζηήξ Δνβαζίαξ (ΓΔ). Ζ ΓΔ ιπμνεί κα είκαζ πεζναιαηζηή ηαζ 

υπζ αζαθζμβναθζηή ενβαζία, επί εκυξ εέιαημξ, ζοκμθζηήξ δζάνηεζαξ εκυξ (1) 

ελαιήκμο ιε δοκαηυηδηα ακακέςζδξ βζα δφμ επζπθέμκ ελάιδκα, ηδξ μπμίαξ 

ηα απμηεθέζιαηα οπμαάθθμκηαζ πνμξ αλζμθυβδζδ ζημκ επζαθέπμκηα 
ηαεδβδηή. 

Ζ ΓΔ εηπμκείηαζ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ημο 7μο ελαιήκμο ηαζ μζ θμζηδηέξ 

ιπμνμφκ κα ηδκ επζθέλμοκ ζηδ εέζδ δφμ ηαη‘ επζθμβή ιαεδιάηςκ, ημο 8μο 

ελαιήκμο ζπμοδχκ. Πε ηάεε θμζηδηή ακαηίεεηαζ δ εηπυκδζδ ΓΔ ζηδκ ανπή 

ημο εανζκμφ ελαιήκμο. Πημπυξ ηδξ ΓΔ είκαζ κα αμδεήζεζ ημκ θμζηδηή, 

αθεκυξ κα ζοζηδιαημπμζήζεζ ηαζ κα εθανιυζεζ ηζξ βκχζεζξ ημο πμο απέηηδζε 

απυ ηζξ ζπμοδέξ ημο ηαζ αθεηένμο κα ειααεφκεζ ζε ζοβηεηνζιέκμ βκςζηζηυ 

ακηζηείιεκμ.  

Δπηινγή- αλάζεζε ζέκαηνο- εθπόλεζε ΓΔ  

Γζα ηδκ επζθμβή ηςκ θμζηδηχκ βζα ηδκ εηπυκδζδ ΓΔ, απυ ηα ιέθδ ΓΔΞ ημο 

Ριήιαημξ, εα θαιαάκεηαζ οπυρδ δ αηαδδιασηή επίδμζδ ημο θμζηδηή.   

Ρμ ηάεε ιέθμξ ΓΔΞ ακαημζκχκεζ ηζξ εέζεζξ ηαζ ηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα, ζηα 

μπμία ιπμνμφκ κα εηδδθχζμοκ εκδζαθένμκ βζα ηδκ εηπυκδζδ ΓΔ μζ θμζηδηέξ. 

Γεκ οπάνπεζ πενζμνζζιυξ, βζα ημκ ανζειυ ηςκ δζπθςιαηζηχκ ενβαζζχκ, πμο 

ιπμνεί κα επζαθέρεζ  ημ ηάεε ιέθμξ ΓΔΞ (ιε ελαίνεζδ ηςκ πενζμνζζιχκ, 

θυβς ηδξ δζαεεζζιυηδηαξ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ πχνςκ, μνβάκςκ, ακαθςζίιςκ 

ηαζ μζημκμιζηχκ πυνςκ η.α). Θάεε εέια ιπμνεί κα εηπμκείηαζ απυ έκακ 

θμζηδηή. Δπίζδξ, μζ θμζηδηέξ δφκακηαζ κα μνίγμοκ ζοκεπζαθέπμκηα ηαεδβδηή 

ηαζ απυ άθθα Ριήιαηα ημο Ξακεπζζηδιίμο ιε ηδκ επίαθερδ ηαεδβδηή ημο 
Ριήιαημξ. 

Κεηά ηδκ ηεθζηή επζθμβή ηςκ θμζηδηχκ απυ ηα ιέθδ ΓΔΞ, ημο ακηίζημζπμο 

ενβαζηδνίμο/εζδζηυηδηαξ, εα πνέπεζ κα οπμαθδεεί ζηδ βναιιαηεία βναπηή 

απμδμπή ημο θμζηδηή απυ ηα ιέθδ ΓΔΞ ζε ηοπμπμζδιέκμ έκηοπμ ιε ημ εέια 

ηδξ ΓΔ. Ζ βναιιαηεία απμζηέθθεζ ζε ηάεε ημιέα ηαηάζηαζδ ιε ηα μκυιαηα 
ηςκ θμζηδηχκ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ επζαθεπυκηςκ.      
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Νζ θμζηδηέξ πμο εηπμκμφκ ηδ ΓΔ, είκαζ ζε ζοκεπή επζημζκςκία ηαζ ζοκενβαζία 

ιε ημκ επζαθέπμκηα, μ μπμίμξ εα εθέβπεζ ηδκ πνυμδμ ηδξ ενβαζίαξ ημοξ 

δίκμκηαξ ηδκ ηεθζηή έβηνζζδ βζα ηδκ εηηφπςζδ ηαζ ηδκ ελέηαζή ηδξ. 

Δπζζδιαίκεηαζ υηζ, εάκ δ ΓΔ δεκ έπεζ οπμζηδνζπεεί ιέζα ζηα πνμαθεπυιεκα 

ηνία (3) ελάιδκα, μ επζαθέπςκ ιπμνεί κα απμδεζιεοηεί ςξ πνμξ ηδ ζοκέπζζή 

ηδξ ηαζ μ θμζηδηήξ, ζηδκ πενίπηςζδ αοηή, οπμπνεμφηαζ κα επζθέλεζ δφμ (2) 

ιαεήιαηα επζθμβήξ, απυ αοηά ημο μβδυμο (8) ελαιήκμο.   

Ν θμζηδηήξ οπμαάθθεζ ζε (2) δφμ έκηοπα ακηίβναθα ηδ ΓΔ, ημ έκα ακηίβναθμ 

ηαηαηίεεηαζ ζημκ επζαθέπμκηα ηαζ ημ δεφηενμ ακηίβναθμ ζηδ Γναιιαηεία ημο 

Ριήιαημξ. Δπζπθέμκ, ηαηαηίεεηαζ έκα ακηίβναθμ ηαζ ζε ρδθζαηή ιμνθή ζηδ 
Γναιιαηεία ημο Ριήιαημξ. 

Δμέηαζε-Βαζκνιόγεζε-Ξαξνπζίαζε 

Ζ ελέηαζδ ηδξ ΓΔ εα βίκεηαζ απυ ημ ανιυδζμ ιέθμξ ΓΔΞ πμο ηδκ επζαθέπεζ ηαζ 

δ αλζμθυβδζή ηδξ εα βίκεηαζ ιε ηα αηυθμοεα ηνζηήνζα: α) ααειυξ 

ακηαπυηνζζδξ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο εέιαημξ, α) πμζυηδηα πενζεπμιέκμο ηαζ 

ειθάκζζδξ ηδξ ΓΔ, β) αζαθζμβναθζηή εκδιένςζδ επί ημο εέιαημξ, δ) 
ζοκέπεζα ενβαζίαξ ηαζ ηαθή ενβαζηδνζαηή πναηηζηή ηαηά ηδκ εηπυκδζή ηδξ.  

Γζα ηδκ πανάδμζδ ααειμθμβίαξ ζηδ Γναιιαηεία ημο Ριήιαημξ, ζζπφεζ δ ίδζα 

δζαδζηαζία, πμο αημθμοεείηαζ ηαζ βζα ηα άθθα ιαεήιαηα ημο Ξνμβνάιιαημξ 

Ππμοδχκ (έκηοπμ ααειμθυβζμ ή δθεηηνμκζηή οπμαμθή). Ζ ελέηαζδ ηδξ ΓΔ 

πναβιαημπμζείηαζ απμηθεζζηζηά ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηακμκζηχκ ελεηαζηζηχκ 
πενζυδςκ ημο αηαδδιασημφ έημοξ.  

Ζ πανμοζίαζδ ηαζ δ ελέηαζδ ηδξ ΓΔ βίκεηαζ δδιυζζα, ηαηά ηζξ μνζγυιεκεξ 

διενμιδκίεξ ηάεε ελεηαζηζηήξ πενζυδμο, πανμοζία ημο επζαθέπμκημξ ΓΔΞ ή 

ηαζ άθθςκ ιεθχκ ΓΔΞ, θμζηδηχκ ηαζ μπμζμοδήπμηε εκδζαθενμιέκμο. Ζ 
μνβάκςζδ ηδξ πανμοζίαζδξ βίκεηαζ ιε εοεφκδ ημο επζαθέπμκηα ιέθμοξ ΓΔΞ.   

Γεληθέο Γηαηάμεηο  

Θάεε εέια πμο εα πνμηφρεζ ηαηά ηδκ εθανιμβή ημο πανυκημξ ηακμκζζιμφ 

ηαζ δεκ πνμαθέπεηαζ απυ αοηυκ, δζεοεεηείηαζ απυ ημ ΓΠ ημο Ριήιαημξ. Ρέθμξ, 

μπμζεζδήπμηε ηνμπμπμζήζεζξ ή πνμζεήηεξ ζημκ πανυκηα ηακμκζζιυ, 

απμθαζίγμκηαζ απυ ηδ Γ.Π ημο Ριήιαημξ. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΓΗΞΙΥΚΑΡΝΠ ΡΡΝΝ  

ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ  ΡΡΝΝ ΑΑ..ΞΞ..ΘΘ..   
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Ρμκ ηφπμ ημο Ξανανηήιαημξ Γζπθχιαημξ πμο αημθμοεεί ημκ θαιαάκμοκ μζ 

πηοπζμφπμζ ημο Ριήιαημξ πμο εζζήπεδζακ έςξ ηαζ ημ αηαδδιασηυ έημξ 2007-

2008. 
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ΚΚΔΔΡΡΑΑΞΞΡΡΣΣΗΗΑΑΘΘΔΔΠΠ  ΠΠΞΞΝΝΓΓΔΔΠΠ  
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ΝΝΟΟΓΓΑΑΛΛΥΥΠΠΖΖ  ΘΘΑΑΗΗ  ΙΙΔΔΗΗΡΡΝΝΟΟΓΓΗΗΑΑ  ΞΞΟΟΝΝΓΓΟΟΑΑΚΚΚΚΑΑΡΡΝΝΠΠ  

ΚΚΔΔΡΡΑΑΞΞΡΡΣΣΗΗΑΑΘΘΥΥΛΛ  ΠΠΞΞΝΝΓΓΥΥΛΛ  ΡΡΝΝ  ΡΡΚΚΖΖΚΚΑΑΡΡΝΝΠΠ  

ΦΦΑΑΟΟΚΚΑΑΘΘΔΔΡΡΗΗΘΘΖΖΠΠ  ΡΡΝΝ  ΑΑ..ΞΞ..ΘΘ..  

 

πνπξγηθή απόθαζε Β7/160663 (ΦΔΘ 2754 / 15–10–2014) 

 

Άρθρο 1 
Γενικζσ Διατάξεισ 

Το Τμιμα Φαρμακευτικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν Υγείασ του Α.Ρ.Θ. κα 
λειτουργιςει από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014-2015 αναμορφωμζνο το Ρρόγραμμα 
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.) με τον τίτλο «Φαρμακευτικι», ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ και τισ διατάξεισ του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Αϋ) 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 
Άρθρο 2 

Αντικείμενο-Σκοπόσ 
Σκοπόσ του Ρ.Μ.Σ. είναι θ προαγωγι τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ και θ 
ικανοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν, ερευνθτικϊν και αναπτυξιακϊν αναγκϊν τθσ 
χϊρασ ςτο πεδίο των Φαρμακευτικϊν Επιςτθμϊν. Επίςθσ  αποςκοπεί ςτθ 
ςφνδεςθ τθσ ερευνθτικισ προςπάκειασ με τθν παραγωγικι διαδικαςία και ςτθν 
κάλυψθ ςυγκεκριμζνων αναγκϊν ςχετικϊν με τθν επιχειρθςιακι ςχεδίαςθ και 
ανάπτυξθ φαρμακευτικϊν προϊόντων. Επιπλζον το Ρ.Μ.Σ. κα ςυμβάλλει ςτθν 
αναβάκμιςθ των ςπουδϊν ςε ειδικότθτεσ τθσ Φαρμακευτικισ, ςτθ δθμιουργία 
νζων επαγγελματικϊν διεξόδων, κακϊσ και ςτον περιοριςμό τθσ διαρροισ προσ 
άλλεσ χϊρεσ των καλφτερϊν μασ φοιτθτϊν. 
Το προτεινόμενο Ρρόγραμμα αποτελεί ςυνζχεια του Ρ.Μ.Σ. του Τμιματοσ 
Φαρμακευτικισ που λειτοφργθςε από το 2002 μζχρι ςιμερα και ζχει ιδθ 
ςυμβάλει και κα ςυμβάλει αποφαςιςτικά ςτθν αναβάκμιςθ και ςτον 
εκςυγχρονιςμό τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ ζρευνασ και τθσ ανάπτυξθσ των 
φαρμακευτικϊν επιςτθμϊν. 
Αντικείμενο του Ρ.Μ.Σ. είναι θ εκπαίδευςθ που οδθγεί ςε Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) με ζμφαςθ ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ τθσ 
Φαρμακευτικισ. 
 

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 
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Το Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ Φαρμακευτικισ απονζμει 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ςτθ Φαρμακευτικι ςτισ ακόλουκεσ 
κατευκφνςεισ: 
1. Φαρμακοχθμεία, ανάπτυξθ φαρμακευτικϊν ενϊςεων. 
2. Φαρμακευτικι Τεχνολογία (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μορφοποίθςθσ και του 
ποιοτικοφ ελζγχου κεραπευτικϊν και καλλυντικϊν ςκευαςμάτων από 
τεχνολογικι, φυςικοφαρμακευτικι, φαρμακοαναλυτικι και βιοφαρμακευτικι 
άποψθ). 
3. Φαρμακευτικι Βιοτεχνολογία–Μοριακι Διαγνωςτικι. 
4. Φαρμακολογία και Θεραπευτικι. 
5. Φαρμακογνωςία–Φυτικά Φαρμακευτικά Ρροϊόντα. 

 
Άρθρο 4 

Κατηγορίεσ Πτυχιοφχων 
Στο Ρ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι των Τμθμάτων Φαρμακευτικισ, Χθμείασ, 
Βιολογίασ, Ιατρικισ, Οδοντιατρικισ, Κτθνιατρικισ, Γεωπονίασ, Χθμικϊν 
Μθχανικϊν ι ςυναφϊν Τμθμάτων προερχόμενοι από Ρανεπιςτιμια τθσ 
θμεδαπισ ι ομοταγϊν αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ κακϊσ και 
πτυχιοφχοι Τμθμάτων ΤΕΙ ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου.  

 
Άρθρο 5 

Χρονική Διάρκεια 
Η χρονικι  διάρκεια για τθν απονομι του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ 
Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ορίηεται ςε τζςςερα (4) εξάμθνα. 

 
Άρθρο 6 

Πρόγραμμα Μαθημάτων 
 

Το πρόγραμμα μακθμάτων ανά κατεφκυνςθ διαμορφϊνεται ωσ εξισ:  
 Κατεφθυνςη: Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώςεων 

α/α   Τίτλοσ Μαθήματοσ Εξάμηνο        
ECTS 

1. Χθμεία Ενϊςεων Φαρμακευτικοφ Ενδιαφζροντοσ Α 10 
2. Διευκρίνθςθ Δομισ Φαρμακευτικϊν Ενϊςεων Α 10 
3. Ρροχωρθμζνα Μακιματα Μεταβολιςμοφ Ξενοβιοτικϊν Α 10 
4. Μζκοδοι Φαρμακευτικισ Σφνκεςθσ με Ζμφαςθ ςτθν Ετερο- 
 κυκλικι Φαρμακοχθμεία Β              10 
5. Ειδικά κζματα Ρροχωρθμζνθσ Φαρμακοχθμείασ Β 10 
6. Ρροχωρθμζνθ Φαρμακοχθμεία Β 10 
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7. Σχεδιαςμόσ, οργάνωςθ και ςυγγραφι πρόταςθσ  
      ερευνθτικισ διπλωματικισ εργαςίασ          Γ 10 
8. Εργαςτθριακι Μεταπτυχιακι Ζρευνα                                                     Γ 20 
9. Εργαςτθριακι Μεταπτυχιακι Ζρευνα                                                     Δ 20 
10. Συγγραφι και Ραρουςίαςθ Μεταπτυχιακισ    
      Διπλωματικισ Εργαςίασ                                                                              Δ 10 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                    120 
 
Κατεφθυνςη:  Φαρμακευτική Τεχνολογία 

α/α Τίτλοσ Μαθήματοσ            Εξάμηνο       ECTS 

1. Ειδικά κζματα ανάπτυξθσ και παραγωγισ 
 φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων Α 10 
2. Εφαρμογζσ Η/Υ ςτθ Φαρμακευτικι Τεχνολογία Α 10 
3. Ροιοτικόσ Ζλεγχοσ Φαρμάκων, Μορφζσ Α 10 
 Βραδείασ Αποδζςμευςθσ 
4.  Ρροχωρθμζνα μακιματα Φαρμακευτικισ Ανάλυςθσ Β 10 
5. Ρροχωρθμζνα μακιματα Φυςικισ Φαρμακευτικισ Β 10 
 
6. Τεχνολογία και Ζλεγχοσ Φυςικϊν Ρροϊόντων 
 Καλλυντικά Φυςικϊν Ρροϊόντων Β 10 
7. Σχεδιαςμόσ, οργάνωςθ και ςυγγραφι πρόταςθσ  
      ερευνθτικισ διπλωματικισ εργαςίασ          Γ 10 
8. Εργαςτθριακι Μεταπτυχιακι Ζρευνα                                                     Γ 20 
9. Εργαςτθριακι Μεταπτυχιακι Ζρευνα                                                     Δ 20 
10. Συγγραφι και Ραρουςίαςθ Μεταπτυχιακισ    
      Διπλωματικισ Εργαςίασ                                                                              Δ 10 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                    120 
 
Κατέθυνςη: Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία–Μοριακή Διαγνωςτική 

α/α Τίτλοσ Μαθήματοσ                    Εξάμηνο      ECTS 

1. Μοριακι Φαρμακολογία και Φαρμακογενετικι Α 10 
2. Μοριακι Βιολογία Α 10 
3. Βιοπλθροφορικι/Εφαρμογζσ Η/Υ ςτθ Μοριακι 
 Βιολογία και Βιοτεχνολογία                                                                   Α                  10 
4.  Βιοτεχνολογία Φαρμακευτικϊν Φυτϊν Β 10 
5. Φαρμακευτικι Βιοτεχνολογία Ι/Μοριακζσ Τεχνικζσ 
 Ανάλυςθσ Μακρομορίων Β 10 
6. Φαρμακευτικι Βιοτεχνολογία ΙΙ/Τεχνολογίεσ 
 Ραραγωγισ Ουςιϊν Φαρμακευτικοφ και 
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 Διαγνωςτικοφ Ενδιαφζροντοσ με Γενετικι Μθχανικι Β 10 
7. Σχεδιαςμόσ, οργάνωςθ και ςυγγραφι πρόταςθσ  
      ερευνθτικισ διπλωματικισ εργαςίασ          Γ 10 
8. Εργαςτθριακι Μεταπτυχιακι Ζρευνα                                                     Γ 20 
9. Εργαςτθριακι Μεταπτυχιακι Ζρευνα                                                     Δ 20 
10. Συγγραφι και Ραρουςίαςθ Μεταπτυχιακισ    
      Διπλωματικισ Εργαςίασ                                                                              Δ 10 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                    120 
 
Κατεφθυνςη:. Φαρμακολογία και Θεραπευτική 

α/α Τίτλοσ Μαθήματοσ                    Εξάμηνο      ECTS 

1. Μοριακι Φαρμακολογία και Φαρμακογενετικι Α              10   
2. Βιοπλθροφορικι/Εφαρμογζσ Η/Υ ςτθ Μοριακι 
 Βιολογία και Βιοτεχνολογία Α 10 
3. Φαρμακοκινθτικι Α 10 
4. Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμάκων Β 10 
5. Φυςιολογία μετά ςτοιχείων Ρακοφυςιολογίασ Β 10 
6. Φαρμακευτικι Βιοτεχνολογία Ι/Μοριακζσ 
 Τεχνικζσ Ανάλυςθσ Μακρομορίων Β 10 
7. Σχεδιαςμόσ, οργάνωςθ και ςυγγραφι πρόταςθσ  
      ερευνθτικισ διπλωματικισ εργαςίασ          Γ 10 
8. Εργαςτθριακι Μεταπτυχιακι Ζρευνα                                                     Γ 20 
9. Εργαςτθριακι Μεταπτυχιακι Ζρευνα                                                     Δ 20 
10. Συγγραφι και Ραρουςίαςθ Μεταπτυχιακισ    
      Διπλωματικισ Εργαςίασ                                                                              Δ 10 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                    120 
 
Κατεφθυνςη:. Φαρμακογνωςία–Φυτικά Φαρμακευτικά Προϊόντα 

α/α Τίτλοσ Μαθήματοσ                    Εξάμηνο       
ECTS 

1. Τερπενοειδι και Ραράγωγα-Φαςματοςκοπικζσ  
 Τεχνικζσ Διευκρίνθςθσ Δομισ Τερπενοειδϊν Α 10 
2. Φαινολικζσ ενϊςεισ και Ραράγωγα-Φαςματοςκοπικζσ 
 Τεχνικζσ, Διευκρίνιςθ Δομισ Φαινολικϊν Ενϊςεων Α              10 
3. Στρατθγικι Ημιςυνκετικϊν Τροποποιιςεων  Α                  10 
4. Φαρμακολογικζσ Δοκιμαςίεσ 
 Φυτοκεραπευτικισ Αξιολόγθςθσ Β              10 
4. Σφγχρονεσ Τεχνικζσ Ελζγχου Βιοδραςτικότθτασ Β 10 
5. Αλκαλοειδι και Ραράγωγα (Μζκοδοι διαχωριςμοφ 
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 και απομόνωςθσ)-Φαςματοςκοπικζσ Τεχνικζσ 
 Διευκρίνθςθσ Δομισ Β                  10 
7. Σχεδιαςμόσ, οργάνωςθ και ςυγγραφι πρόταςθσ  
      ερευνθτικισ διπλωματικισ εργαςίασ          Γ 10 
8. Εργαςτθριακι Μεταπτυχιακι Ζρευνα                                                     Γ 20 
9. Εργαςτθριακι Μεταπτυχιακι Ζρευνα                                                     Δ 20 
10. Συγγραφι και Ραρουςίαςθ Μεταπτυχιακισ    
      Διπλωματικισ Εργαςίασ                                                                              Δ 10 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                    120 

 
Τα εξαμθνιαία μακιματα, κατανζμονται ςτα πρϊτα δφο εξάμθνα (τρία μακιματα 
ανά εξάμθνο), αποτελοφν μακιματα ειδίκευςθσ και θ διδαςκαλία τουσ γίνεται 
ςφμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα ςτα ελλθνικά. 

 
Άρθρο 7 

Αριθμόσ Ειςακτζων 
Ο αρικμόσ των  ειςακτζων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν  ορίηεται κατ’ ανϊτατο όριο ςε 
δεκαπζντε (15) άτομα κατ’ ζτοσ. 
 

Άρθρο 8 
Προςωπικό 

Στο Ρ.Μ.Σ. κα απαςχολθκοφν μζλθ Δ.Ε.Ρ. του Τμιματοσ Φαρμακευτικισ τθσ 
Σχολισ Επιςτθμϊν Υγείασ και άλλων Τμθμάτων του Α.Ρ.Θ. ι άλλων 
Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ, κακϊσ και άλλεσ κατθγορίεσ διδαςκόντων 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Αϋ) όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  
 

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή 

Το Τμιμα Φαρμακευτικισ διακζτει επαρκι υλικοτεχνικι υποδομι για τθν κάλυψθ 
των αναγκϊν λειτουργίασ του Ρ.Μ.Σ.  

 
Άρθρο 10 

Διάρκεια Λειτουργίασ 
Το Ρ.Μ.Σ. κα λειτουργιςει μζχρι και το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022,  με τθν 
επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ άρκρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Αϋ 
195) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 
Άρθρο 11 
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Κόςτοσ Λειτουργίασ 
Το ετιςιο κόςτοσ λειτουργίασ του ΡΜΣ που αφορά ςτισ λειτουργικζσ δαπάνεσ 
ανζρχεται ςτο ποςό των 45,000 € και αναλφεται ςε κατθγορίεσ δαπανϊν ωσ εξισ: 
 

Κατηγορία δαπάνησ Ποςό (€) 

Ρρομικεια – ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ - λογιςμικοφ 15.000 

Αναλϊςιμα (υλικά, χαρτί εκτφπωςθσ, χθμικά και 
αντιδραςτιρια, κλπ.) 

25.000 

 
Ανκρϊπινο δυναμικό - εξωτερικοί ςυνεργάτεσ 

2.500 

 
Δαπάνεσ Μετακινιςεων 

2.500 

ΣΥΝΟΛΟ 45.000 

   
Μζροσ του ανωτζρου κόςτουσ λειτουργίασ του Ρ.Μ.Σ. καλφπτεται από τον 
προχπολογιςμό του Ρανεπιςτθμίου και το υπόλοιπο από ερευνθτικά 
προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, επιχορθγιςεισ  και λοιπζσ χορθγίεσ. 

 
Άρθρο 12 

Μεταβατικζσ Διατάξεισ 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ που ζχουν ειςαχκεί ςτο πρόγραμμα μζχρι και το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2013-2014 κα περατϊςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ. 
Πςα κζματα δεν ρυκμίηονται ςτθν παροφςα απόφαςθ, κα ρυκμίηονται από τον 
Κανονιςμό Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν και τα αρμόδια όργανα ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία. 
Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

 

 

Κανμφζζ, 6 Νηηςανίμο 2014 

Ν ΞΝΟΓΝΠ 

ΑΚΓΟΔΑΠ Γ. ΙΝΒΔΟΓΝΠ 

 

 

 

 
 

 



 

 

297 

πνπξγηθή απόθαζε Β7/160663 (ΦΔΘ 2754 / 15–10–2014), 

Αλακόξθωζε ηνπ ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 
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EΠΥTEPIKOΠ KANONIΠMOΠ ΙEITOYPΓIAΠ 

METAΞTYXIAKΥN ΠΞOYΓΥN TMHMATOΠ 

ΦAPMAKEYTIKHΠ TOY A.Ξ.Θ. 

 

Mε ηδκ απυθαζδ ανζε. 192/01-04-2015 ηδξ Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ Δζδζηήξ 

Πφκεεζδξ (Γ.Π.E.Π.) ημο Ριήιαημξ Φανιαηεοηζηήξ ημο A.Ξ.Θ. μ πανχκ 

ηακμκζζιυξ ακηζηαεζζηά ημκ πνμδβμφιεκμ πμο είπε μνζζεεί ιε ηδκ απυθαζδ 

118/25-2-2010 ηδξ Γ.Π.E.Π., ηαζ ζοιπθδνχκεζ υηζ δεκ πνμαθέπεηαζ απυ ηδ 

κμιμεεζία (Λυιμζ 1268/82, 2083/92, 3685/2008, 3794/2009, ΦEΘ 

2754/15-10-2014 Ακηζηαηάζηαζδ ηδξ οπ3 ανζει. Β7/564, 111 

π.ε./28−12−2001 (ΦΔΘ 53 Β΄ 24−1−2002) οπμονβζηήξ απυθαζδξ ημο ΞΚΠ 

ημο Ριήιαημξ Φανιαηεοηζηήξ ημο Ανζζημηεθείμο Ξακεπζζηδιίμο 

Θεζζαθμκίηδξ − Ακαιυνθςζδ ημο Ξνμβνάιιαημξ) ίδνοζδξ ηαζ θεζημονβίαξ 

ημο πνμβνάιιαημξ ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ ημο Ριήιαημξ Φανιαηεοηζηήξ, 

ηαζ ημκ εζςηενζηυ ηακμκζζιυ θεζημονβίαξ ημο Ανζζημηεθείμο Ξακεπζζηδιίμο 

Θεζζαθμκίηδξ ζπεηζηά ιε ηζξ ιεηαπηοπζαηέξ ζπμοδέξ ζημ Ριήια 

Φανιαηεοηζηήξ ημο A.Ξ.Θ.  

 

OPΓANA METAΠTYXIAKΧN ΠOYΓΧN 

Tα ανιυδζα υνβακα βζα ηδκ μνβάκςζδ ηαζ θεζημονβία ημο Ξνμβνάιιαημξ 

Κεηαπηοπζαηχκ Ππμοδχκ (ΞMΠ) ημο Ριήιαημξ Φανιαηεοηζηήξ ημο A.Ξ.Θ. 

είκαζ ηα ελήξ: 

1. H Γεκζηή Ποκέθεοζδ Eζδζηήξ Πφκεεζδξ (Γ.Π.E.Π.) ημο Ριήιαημξ πμο έπεζ 

ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ ελεζδίηεοζδ ηδξ πμθζηζηήξ ημο Ριήιαημξ ζε εέιαηα 

ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, αθθά ηαζ βζα εέιαηα δζμίηδζδξ ηαζ μνβάκςζδξ 

ημο Ξ.M.Π. H Γ.Π.E.Π. έπεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ή/ηαζ 

ηνμπμπμίδζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ζηα πθαίζζα ημο ΞMΠ. 

2. H Ποκημκζζηζηή Δπζηνμπή (Π.E.) ημο Ξ.Κ.Π. δ μπμία είκαζ ανιυδζα βζα ηδκ 

παναημθμφεδζδ, ηδκ επμπηεία ηαζ ημ ζοκημκζζιυ ημο ζοκυθμο ηςκ 

ιεηαπηοπζαηχκ δναζηδνζμηήηςκ ημο Tιήιαημξ. H Π.E. απμηεθείηαζ απυ 5 

(πέκηε) ιέθδ ΓEΞ, απυ ηζξ ααειίδεξ ημο ηαεδβδηή, ακαπθδνςηή 

ηαεδβδηή ηαζ επίημονμο ηαεδβδηή ηα μπμία εηθέβμκηαζ απυ ηδ Γ.Π.Δ.Π. 

ηαζ έπεζ δζεηή (2) εδηεία. Πηδ Π.E. εηπνμζςπμφκηαζ υθμζ μζ Tμιείξ ημο 

Tιήιαημξ ηαζ υθεξ μζ ιεηαπηοπζαηέξ ηαηεοεφκζεζξ. Ν Γζεοεοκηήξ 

Κεηαπηοπζαηχκ Ππμοδχκ (Γ.Κ.Π.) έπεζ ηδκ εοεφκδ ηδξ δζμζηδηζηήξ, 

μνβακςηζηήξ ηαζ θεζημονβζηήξ δζεφεοκζδξ ημο Ξ.Κ.Π., πνμεδνεφεζ ηδξ 

Π.Δ., ηαζ μνίγεηαζ ιε απυθαζδ ηδξ Γ.Π.Δ.Π ημο Ριήιαημξ βζα δζεηή (2) 
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εδηεία ιε δοκαηυηδηα ακακέςζδξ. Ν Γζεοεοκηήξ ακήηεζ ζηδ ααειίδα ημο 

Θαεδβδηή ή Ακ. Θαεδβδηή. Ν Γζεοεοκηήξ εζζδβείηαζ ζηδ Γ.Π.Δ.Π. ηάεε 

εέια πμο αθμνά ζηδκ απμηεθεζιαηζηή εθανιμβή ημο Ξ.Κ.Π. H Π.E. 

ζοβηαθείηαζ απυ ημκ Γζεοεοκηή Κεηαπηοπζαηχκ Ππμοδχκ ζε ηαηηζηέξ 

ζοκεδνζάζεζξ ακά δίιδκμ, ηαη' εθάπζζημ, ηαζ ζε έηηαηηεξ βζα ηδκ επίθοζδ 

επεζβυκηςκ εειάηςκ. 

3. Νζ οπεφεοκμζ ιεηαπηοπζαηχκ ηαηεοεφκζεςκ (.Κ.Θ.), μζ μπμίμζ είκαζ ιέθδ 

ηδξ Π.Δ. ηαζ μνίγμκηαζ απυ ηδ Γ.Π.Δ.Π.. Ν ηάεε .Κ.Θ. επζαθέπεζ ηδκ 

εφνοειδ θεζημονβία  ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ ηαηεφεοκζδξ πμο ημο ακεηέεδ 

ηαζ εκδιενχκεζ ηδ Π.Δ. βζα ηδ πμνεία ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ θμζηδηχκ ακά 

ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα (ημοθάπζζημκ ιία θμνά ηάεε έημξ). Ζ εδηεία 

ηςκ ΚΘ δζανηεί υζμ ηαζ δ εδηεία ημο Γζεοεοκηή Κεηαπηοπζαηχκ 

Ππμοδχκ. 

 

ΠPOKHPYΞH ΘEEΧN-EΠIΛOΓH YΠOΦHΦIΧN 

1. O ζοκμθζηυξ ανζειυξ ηςκ οπμρδθίςκ, βζα ημ Ξ.Κ.Π. πμο μδδβεί ζε 

Κ.Γ.Δ., ηαζ βίκμκηαζ δεηημί ακά έημξ δε ιπμνεί κα οπενααίκεζ ημοξ 15. 

  Πε ηάεε Ξ.Κ.Π. επζπθέμκ ημο ανζειμφ εζζαηηέςκ βίκεηαζ δεηηυξ έκαξ (1)     

οπυηνμθμξ ημο Η.Θ.. ηαζ έκαξ (1) αθθμδαπυξ οπυηνμθμξ ημο Δθθδκζημφ 

Θνάημοξ, ακά ηαηεφεοκζδ. Κε απυθαζδ ηδξ Γ.Π.Δ.Π μ ανζειυξ ηςκ 

οπμηνυθςκ ιπμνεί κα αολάκεηαζ. 

2. Δλαζνμφκηαζ απυ ημκ παναπάκς ανζειδηζηυ πενζμνζζιυ μζ οπμρήθζμζ 

Γζδάηημνεξ (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ αθθμδαπχκ οπμηνυθςκ) μζ 

μπμίμζ βίκμκηαζ δεηημί ηαε' οπένααζδ. Oζ οπμρήθζμζ αοημί εκηάζζμκηαζ 

αοηυιαηα ζημ πνυβναιια, ιεηά απυ ζφιθςκδ βκςιμδυηδζδ ηδξ Π.E. 

πνμξ ηδ Γ.Π.E.Π., οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ οπάνπεζ ζφιθςκδ βκχιδ 

ιέθμοξ Γ.E.Ξ. ημο Tιήιαημξ κα ακαθάαεζ ηα ηαεήημκηα ημο επζαθέπμκηα 

ηαεδβδηή. 

3. H πνμηήνολδ ηςκ εέζεςκ βίκεηαζ ιε ακαημζκχζεζξ ημο Ριήιαημξ, ηαηά 

ημοξ ιήκεξ Απνίθζμ ηαζ Κάζμ, ζε εθδιενίδεξ πακεθθήκζαξ ηοηθμθμνίαξ 

ηαζ ζημ Γζαδίηηομ (Internet). Oζ αζηήζεζξ ηςκ οπμρδθίςκ βίκμκηαζ δεηηέξ 

απυ ηδ Γναιιαηεία ημο Ριήιαημξ Φανιαηεοηζηήξ απυ ηδκ 1δ Ημοθίμο έςξ 

ηαζ ηδκ 31δ Αοβμφζημο. 

Ζ δζαδζηαζία επζθμβήξ ηςκ οπμρδθίςκ αημθμοεεί ημ παναηάης 

πνμκμδζάβναιια: 

- έςξ 15 Πεπηειανίμο επζθμβή οπμρδθίςκ βζα Κ.Γ.Δ. απυ ηδκ επζηνμπή 

επζθμβήξ ηδξ ηάεε ηαηεφεοκζδξ. 
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- έςξ 20 Πεπηειανίμο ζοκεδνίαζδ ηαζ πνυηαζδ ηδξ Π.Δ. πνμξ ηδ Γ.Π.Δ.Π.  

- έςξ 5 Νηηςανίμο ζοκένπεηαζ δ Γ.Π.Δ.Π. βζα ηδκ ηεθζηή επζθμβή ηςκ 

οπμρδθίςκ 

4. Oζ οπμρήθζμζ μθείθμοκ κα δδθχζμοκ ζηδκ αίηδζδ ημοξ ιυκμ ιία απυ ηζξ 

ηαηεοεφκζεζξ ημο M.Γ.E. Απαναίηδηα δζηαζμθμβδηζηά είκαζ:  

α) Δπζηονςιέκμ πζζημπμζδηζηυ ακαθοηζηήξ ααειμθμβίαξ (ζε πενίπηςζδ 

πηοπζμφπςκ πακεπζζηδιίςκ ημο ελςηενζημφ εα πνέπεζ κα έπεζ ακαβκςνζζεεί 

απυ ημ ΓΝΑΡΑΞ), α) πεφεοκδ δήθςζδ υηζ μ οπμρήθζμξ δεκ είκαζ 

εββεβναιιέκμξ ζε άθθμ ΞMΠ, β) Πφκημιμ αζμβναθζηυ ζδιείςια ηαζ δ) 

Ξζζημπμζδηζηυ ζηακμπμζδηζηήξ βθςζζμιάεεζαξ ιζαξ λέκδξ βθχζζαξ (ηαηά 

πνμηίιδζδ Αββθζηήξ). Δπίζδξ, μζ οπμρήθζμζ ιπμνμφκ κα οπμαάθθμοκ ηαζ 

υπμζα πζζημπμζδηζηά, ηοπυκ επζζηδιμκζηέξ ακαημζκχζεζξ, απμδεζηηζηά ζημζπεία 

ηαζ ζοζηαηζηέξ επζζημθέξ εεςνμφκ υηζ εκζζπφμοκ ηδκ οπμρδθζυηδηα ημοξ. 

5. H επζθμβή ηςκ οπμρδθίςκ, υπςξ ακαθένεηαζ παναπάκς, βίκεηαζ απυ ηδ 

Γ.Π.E.Π. ιέπνζ ηζξ 5 Νηηςανίμο ιεηά απυ πνυηαζδ ηδξ Π.E.  

Α. H αλζμθυβδζδ ηςκ οπμρδθίςκ βζα Κ.Γ.Δ. βίκεηαζ απυ ηνζιεθή επζηνμπή 

αλζμθυβδζδξ απυ ηάεε επζζηδιμκζηή ηαηεφεοκζδ πςνζζηά. Ζ ηνζιεθήξ 

επζηνμπή μνίγεηαζ απυ ημκ πεφεοκμ Κεηαπηοπζαηήξ Θαηεφεοκζδξ 

(.Κ.Θ.) μ μπμίμξ ηαζ ζοιιεηέπεζ ζε αοηή. Ζ αλζμθυβδζδ ηςκ οπμρδθίςκ 

βίκεηαζ ιε ζοκεηηίιδζδ ηςκ παναηάης ηνζηδνίςκ: 

5α) Γεκζηυξ ααειυξ πηοπίμο ("Ιίακ Kαθχξ"), εηηυξ ελαζνεηζηχκ 

πενζπηχζεςκ ζηζξ μπμίεξ εα οπμαάθθεηαζ  δ ηαηάθθδθδ ηεηιδνίςζδ. 

5α) H ααειμθμβία ζηα πνμπηοπζαηά ιαεήιαηα ηα ζπεηζηά ιε ημ ακηζηεί-

ιεκμ ημο M.Γ.E. 

5β) H επίδμζδ ζε πνμπηοπζαηή δζπθςιαηζηή ενβαζία. 

5δ) H πζεακχξ οπάνπμοζα ενεοκδηζηή δναζηδνζυηδηα, ή δ επαββεθιαηζηή 

δναζηδνζυηδηα ζε ακηζηείιεκμ ζοκαθέξ ιε αοηυ ηδξ οπυ πνμηήνολδ 

εέζδξ. 

5ε) H ηαθή βκχζδ ιζαξ λέκδξ βθχζζαξ, ηαηά πνμηίιδζδ αββθζηήξ, δ μπμία 

εα δζαπζζηςεεί ηαζ ιε ζοκέκηεολδ ιε δφμ ιέθδ Γ.E.Ξ. 

5ζη) H ζοκμθζηή πνμζςπζηυηδηα ημο οπμρδθίμο, υπςξ αοηή ηνίκεηαζ ιε 

αάζδ ηζξ ζοζηαηζηέξ επζζημθέξ ηαζ ηδκ πνμθμνζηή ζοκέκηεολδ ημο 

οπμρδθίμο ιε ηδκ επζηνμπή επζθμβήξ. 

Β. Ζ αλζμθυβδζδ ηςκ οπμρδθίςκ βζα Γ.Γ ηαηυπςκ Κ.Γ.Δ. άθθςκ Ριδιάηςκ 

πθδκ Φανιαηεοηζηήξ βίκεηαζ απυ ηδ Π.Δ. ιεηά απυ αίηδζδ ημο οπμρδθίμο 

ζηδκ μπμία εα πνμηείκεζ ηαζ ημκ επζαθέπμκηα Θαεδβδηή, πανμοζία ηαζ ημο 

εηάζημηε εκδζαθενυιεκμο επζαθέπμκηα Θαεδβδηή.  
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6. Απαίηδζδ ααζζηχκ βκχζεςκ 

θμζ μζ οπμρήθζμζ ιεηαπηοπζαημί θμζηδηέξ βζα Κ.Γ.Δ. ή Γ.Γ. μθείθμοκ κα 

έπμοκ βκχζδ ημο ακηζηεζιέκμο ηςκ ηνζχκ, πζμ ζοκαθχκ πνμξ ημ MΓE ή ημ 

επζζηδιμκζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ Γ.Γ., πνμπηοπζαηχκ ιαεδιάηςκ. Tα 

ιαεήιαηα αοηά, ακά ηαηεφεοκζδ, επζηονχκμκηαζ απυ ηδ Γ.Π.E.Π., ιεηά 

απυ εζζήβδζδ ηδξ Π.E. ηαζ πνυηαζδ ημο ηάεε Ρμιέα ηαζ ακαβνάθμκηαζ 

ζημκ Νδδβυ Ππμοδχκ ημο Tιήιαημξ. Ρα ιαεήιαηα αοηά είκαζ δοκαηυκ κα 

ακακεχκμκηαζ ηαη΄ έημξ ιεηά απυ εζζήβδζδ ημο .Κ.Θ. H παναημθμφεδζδ 

ημο εζδζημφ αοημφ πνμβνάιιαημξ ιε οπμπνεςηζηή παναημθμφεδζδ ηςκ 

ιαεδιάηςκ ηαζ ακηίζημζπςκ ενβαζηδνίςκ εα βίκεηαζ ηαηά ηα πνχηα δφμ 

ελάιδκα ημο M.Γ.E. ηαζ δ ελέηαζδ ηςκ θμζηδηχκ εα βίκεηαζ ηαοηυπνμκα, 

ηαζ ιε ηζξ ίδζεξ πνμτπμεέζεζξ, ιε ηζξ ελεηάζεζξ ηςκ πνμπηοπζαηχκ 

θμζηδηχκ. Πε πενίπηςζδ απμηοπίαξ μ οπμρήθζμξ επακαθαιαάκεζ ηζξ 

ελεηάζεζξ ιία θμνά ηδκ επυιεκδ ελεηαζηζηή πενίμδμ. Πε πενίπηςζδ 

απμηοπίαξ βζα δεφηενδ θμνά μ θμζηδηήξ πάκεζ ηδκ ζδζυηδηα ημο 

ιεηαπηοπζαημφ θμζηδηή ηαζ δζαβνάθεηαζ απυ ημ Ξ.M.Π. 

7. Αθθμδαπμί οπμρήθζμζ Γζδάηημνεξ ηάημπμζ οπμηνμθίαξ ή άθθδξ 

πνδιαημδυηδζδξ, πμο δε βκςνίγμοκ ηδκ Δθθδκζηή βθχζζα, βίκμκηαζ ηαη΄ 

ανπάξ δεηημί απυ ηδ Γ.Π.Δ.Π. φζηενα απυ αίηδζή ημοξ πνμξ ημκ ανιυδζμ 

Ρμιέα ηαζ εζζήβδζδ αοημφ πνμξ ηδ Π.Δ. Αοηυ βζα κα ιπμνέζεζ μ οπμρήθζμξ 

κα πάνεζ ηδκ οπμηνμθία απυ ηδ πχνα ημο ηαζ κα ιπμνέζεζ κα ένεεζ ζηδκ 

Δθθάδα ηαζ κα πάνεζ άδεζα παναιμκήξ βζα εηιάεδζδ ηδξ Δθθδκζηήξ 

βθχζζαξ. Ρμ Ριήια εα πνέπεζ κα ζοκεηηζιήζεζ ηα ηνζηήνζα πμο ζζπφμοκ 

ζημ εδάθζμ 5Α ημο πανυκημξ άνενμο, κα δζενεοκήζεζ βζα φπανλδ 

οπμηνμθίαξ ηαζ ζζμδοκαιίαξ ημο Ξακεπζζηδιίμο απυ ημ μπμίμ πνμένπεηαζ 

(ακαβκχνζζδ ημο ηίηθμο απυ ημ Γ.Ν.Α.Ρ.Α.Ξ.). Ξανάθθδθα μ ανιυδζμξ 

Ρμιέαξ πνέπεζ κα εκδιενχκεζ ηδ Π.Δ. βζα εκδζαθένμκ ιέθμοξ Γ.Δ.Ξ. ημο 

Ρμιέα ςξ επζαθέπμκηα Θαεδβδηή. Ν Αθθμδαπυξ οπμρήθζμξ Γζδάηημναξ εα 

πνέπεζ κα θμζηήζεζ βζα έκα πνυκμ ζημ Ππμθείμ Λεμεθθδκζηήξ Γθχζζαξ ηαζ 

κα απμθμζηήζεζ ιε ηαθή επάνηεζα ηδξ βθχζζαξ. 

 Ακ ημ ηεθεοηαίμ δεκ ζοιαεί, ηυηε ακαζνείηαζ αοημδίηαζα δ απμδμπή ημο 

οπμρήθζμο Γζδάηημνα ςξ ιεηαπηοπζαημφ θμζηδηή βζα Γ.Γ.  

 

OPΓANΧH TΧN METAΠTYXIAKΧN ΠOYΓΧN 

Α. Mεηαπηπρηαθό δίπιωκα εηδίθεπζεο 

1. Γζα ηάεε ιεηαπηοπζαηυ θμζηδηή, μ μπμίμξ εββνάθεηαζ ζημ Ξ.M.Π. πμο 

μδδβεί ζε M.Γ.E., μνίγεηαζ απμηθεζζηζηά εκηυξ ημο δεοηένμο ελαιήκμο 
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απυ ηδ Γ.Π.E.Π., έκα ιέθμξ Γ.E.Ξ. απυ ημ ακηίζημζπμ βκςζηζηυ πεδίμ ημο 

Ξ.M.Π. ςξ επζαθέπςκ ηαζ δφμ αηυιδ ιέθδ Γ.E.Ξ., ηα μπμία πνμηείκμκηαζ 

απυ ηδ Π.E. ιεηά απυ πνυηαζδ ημο επζαθέπμκηα ηαζ επζηονχκμκηαζ απυ 

ηδ Γ.Π.Δ.Π. βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηαζ ελέηαζδ ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ 

δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ ζε υθα ηα ζηάδζα ηδξ (ζφιθςκα ιε ημ Λυιμ 

3685/2008 άνενμ 5 παν.4). O επζαθέπςκ μνίγεηαζ απυ ηδ Γ.Π.E.Π. 

φζηενα απυ πνυηαζδ ηδξ Π.E. ιεηά απυ αίηδζδ ημο ιεηαπηοπζαημφ 

θμζηδηή ηαζ ζοκεκκυδζδ ιε ημ πνμηεζκυιεκμ ιέθμξ Γ.E.Ξ. H παναπάκς 

επζθμβή βίκεηαζ ιεηά απυ εκδιενςηζηή ζοκάκηδζδ ηςκ ιεθχκ Γ.E.Ξ. πμο 

δζδάζημοκ ζηδκ ακηίζημζπδ ηαηεφεοκζδ ημο MΓE ιε ημοξ θμζηδηέξ. O 

επζαθέπςκ, ιαγί ιε ηδ Π.Δ., έπμοκ ηδκ εοεφκδ ηδξ παναημθμφεδζδξ ηαζ 

ημο εθέβπμο ηδξ πμνείαξ ηςκ ζπμοδχκ ημο ιεηαπηοπζαημφ θμζηδηή 

ηαεχξ ηαζ ηδξ θοζζηήξ πανμοζίαξ ημο ζημ Δνβαζηήνζμ. Δπζαθέπμκηεξ 

ιεηαπηοπζαηχκ θμζηδηχκ βζα Κ.Γ.Δ. ιπμνμφκ κα είκαζ υθα ηα ιέθδ 

Γ.E.Ξ. ημο Tιήιαημξ Φανιαηεοηζηήξ πμο δζδάζημοκ ζημ ιεηαπηοπζαηυ 

πνυβναιια. O ηάεε επζαθέπςκ ιπμνεί κα ηαηεοεφκεζ ιέπνζ ηέζζενεζξ (4) 

θμζηδηέξ ζηα πθαίζζα ημο Ξ.Κ.Π. πμο μδδβεί ζε Κ.Γ.Δ. 

2. Πηδκ ανπή ημο αηαδδιασημφ ελαιήκμο, ιέζα ζε πνμκζηά υνζα πμο εα 

ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδ Π.E., ηάεε ιεηαπηοπζαηυξ θμζηδηήξ εββνάθεηαζ ζημ 

Tιήια ηαζ δδθχκεζ ηα ιαεήιαηα πμο εα παναημθμοεήζεζ ζημ ελάιδκμ 

αοηυ. Tα ιεηαπηοπζαηά ιαεήιαηα ημο πεζιενζκμφ ελαιήκμο ανπίγμοκ ημκ 

Νηηχανζμ, ημ ανβυηενμ, ηαζ ημο εανζκμφ ηδ δεφηενδ εαδμιάδα ημο 

Φεανμοανίμο. Ζ ελεηαζηζηή πενίμδμξ ηςκ ιαεδιάηςκ ημο Ξ.Κ.Π. 

πνμδβείηαζ ηδξ έκανλδξ ηςκ ιαεδιάηςκ. H παναημθμφεδζδ ηςκ 

ιαεδιάηςκ, ενβαζηδνίςκ ηαζ θνμκηζζηδνίςκ ηαεχξ ηαζ δ ζοιιεημπή ζηζξ 

ακηίζημζπεξ ελεηάζεζξ ημο ελαιήκμο είκαζ ππνρξεωηηθή. Ζ εθθζπήξ ή 

ακεπανηήξ παναημθμφεδζδ ζοκδοαγυιεκδ ιε απμηοπία ζηζξ ελεηάζεζξ, 

υπςξ ακαθένεηαζ παναηάης, μδδβεί ζε οπμπνεςηζηή δζαημπή ηςκ 

ζπμοδχκ ηαζ δζαβναθή ημο ιεηαπηοπζαημφ θμζηδηή απυ ημ Ξνυβναιια. 

Tμ εζδζηυ αάνμξ ηςκ ιαεδιάηςκ εηθνάγεηαζ ζε ιμκάδεξ ECTS. Tα 

ιαεήιαηα εα πνέπεζ κα ηαθφπημοκ ημοθάπζζημκ ηνζάκηα (30) ιμκάδεξ 

ECTS ακά ελάιδκμ. Mένμξ ηςκ ιαεδιάηςκ ιπμνεί κα βίκεηαζ οπυ ιμνθή 

ζειζκανίςκ, ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ ή θνμκηζζηδνίςκ. Tμ ακαθοηζηυ 

πνυβναιια ηςκ ιαεδιάηςκ, ημ πενζεπυιεκμ ημοξ ηαζ μζ δζδάζημκηεξ 

μνίγμκηαζ απυ ηδ Γ.Π.E.Π., ιεηά απυ πνμηάζεζξ ηδξ Π.E. ηαζ ηςκ Γ.Π. ηςκ 

Tμιέςκ, ηαζ ακαβνάθμκηαζ ζημκ Νδδβυ Ππμοδχκ ημο Ριήιαημξ. Ζ 

Γ.Π.Δ.Π. μνίγεζ επίζδξ, ιεηά απυ πνυηαζδ ημο Ρμιέα δζά ηδξ Π.Δ., έκα 

ιέθμξ Γ.Δ.Ξ. ημο Ριήιαημξ Φανιαηεοηζηήξ ςξ οπεφεοκμ βζα ηάεε 

ιεηαπηοπζαηυ ιάεδια. Ρμ ιέθμξ αοηυ είκαζ επζθμνηζζιέκμ ιε ηδκ 

μνβάκςζδ (αηαδδιασηή ηαζ δζμζηδηζηή) ημο ιαεήιαημξ ηαζ ιε ηδκ 
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απμζημθή ηςκ ααειχκ πνμυδμο ζηδ Γναιιαηεία ημο Ριήιαημξ. Ν 

οπεφεοκμξ ηάεε ιεηαπηοπζαημφ ιαεήιαημξ ακαβνάθεηαζ ζημκ μδδβυ 

ζπμοδχκ. 

3. O ηνυπμξ ελέηαζδξ ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ ιαεδιάηςκ ηαεμνίγεηαζ απυ ημοξ 

δζδάζημκηεξ ηαζ δ ηεθζηή ελέηαζδ, υπμο αοηή ηνίκεηαζ ακαβηαία, βίκεηαζ 

ζημ ηέθμξ ημο ηάεε ελαιήκμο. Ζ ελεηαζηζηή πενίμδμξ μνίγεηαζ ιεηά ημ 

ηέθμξ ημο ηάεε ελαιήκμο. H ααειμθμβία βίκεηαζ ζε αηέναζα ηθίιαηα απυ 

ημ 0 έςξ ημ 10, ιε εθάπζζημ πνμαζαάζζιμ ημ έλζ (6). Πε πενίπηςζδ 

απμηοπίαξ δ ελέηαζδ επακαθαιαάκεηαζ ιία ιυκμ θμνά εκηυξ ηςκ δφμ 

επυιεκςκ ελαιήκςκ. Πε πενίπηςζδ απμηοπίαξ βζα δεφηενδ θμνά ή 

απμηοπίαξ ζε δφμ ιαεήιαηα ημο ζδίμο ελαιήκμο, μ θμζηδηήξ πάκεζ ηδκ 

ζδζυηδηα ημο ιεηαπηοπζαημφ θμζηδηή ηαζ δζαβνάθεηαζ απυ ημ Ξ.M.Π. 

4. H πνμκζηή δζάνηεζα ημο Ξ.M.Π. πμο μδδβεί ζηδκ απυηηδζδ M.Γ.E. δεκ 

ιπμνεί κα είκαζ ιζηνυηενδ απυ ηέζζενα (4) ελάιδκα ηαζ ιεβαθφηενδ απυ 

έλζ (6) ελάιδκα. Πε ελαζνεηζηέξ πενζπηχζεζξ, ιεηά απυ αζηζμθμβδιέκδ 

αίηδζδ ημο εκδζαθενμιέκμο πνμξ ηδ Π.Δ. ηαζ πνυηαζδ ηδξ Π.E., δ Γ.Π.E.Π. 

ιπμνεί κα εβηνίκεζ πνμζςνζκή δζαημπή ημο M.Γ.E. ιέπνζ ηνία επζπθέμκ 

ελάιδκα. Ν πνυκμξ ηδξ πνμζςνζκήξ δζαημπήξ δεκ οπμθμβίγεηαζ ζηα 

παναπάκς υνζα. Κεηά απυ ηδκ ελάκηθδζδ ηςκ μνίςκ αοηχκ, μ θμζηδηήξ 

πάκεζ ηδκ ζδζυηδηα ημο ιεηαπηοπζαημφ θμζηδηή ηαζ δζαβνάθεηαζ απυ ημ 

Ξ.Κ.Π. 

5. Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδ θήρδ M.Γ.E. μ ζπεδζαζιυξ, δ μνβάκςζδ 

ηαζ δ ζοββναθή πνυηαζδξ ενεοκδηζηήξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ (10 

ECTS), δ ενβαζηδνζαηή ιεηαπηοπζαηή ένεοκα (20 + 20 ECTS βζα ημ Γ ηαζ 

Γ ελάιδκμ) ηαζ δ ζοββναθή ηαζ δ πανμοζίαζδ ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ 

δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ (10 ECTS). O μ ζπεδζαζιυξ, δ μνβάκςζδ ηαζ δ 

ζοββναθή πνυηαζδξ ενεοκδηζηήξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ βίκεηαζ 

απμηθεζζηζηά εκηυξ ημο δεοηένμο λαιήκμο ζπμοδχκ ιεηά απυ 

ζοκεκκυδζδ ιεηαλφ ημο ιεηαπηοπζαημφ θμζηδηή ιε ημκ επζαθέπμκηα πμο 

έπεζ ήδδ μνζζεεί.  

6. H ενβαζία αοηή πανμοζζάγεηαζ δδιυζζα απυ ημκ οπμρήθζμ ηαζ ηνίκεηαζ 

ηαζ ααειμθμβείηαζ απυ ηνζιεθή ελεηαζηζηή επζηνμπή ζηδκ μπμία 

ζοιιεηέπμοκ μ επζαθέπςκ ηαζ δφμ αηυιδ ιέθδ Γ.E.Ξ., ηα μπμία 

πνμηείκμκηαζ απυ ηδ Π.E. ιεηά απυ πνυηαζδ ημο επζαθέπμκηα ηαζ 

επζηονχκμκηαζ απυ ηδ Γ.Π.Δ.Π.. H ααειμθυβδζδ ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ 

δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ βίκεηαζ ζε αηέναζεξ ιμκάδεξ απυ ημ 0 έςξ ηαζ 10 

ιε εθάπζζημ πνμαζαάζζιμ ααειυ ημ 6. Πε πενίπηςζδ θήρδξ ααειμφ 

ιζηνυηενμο απυ 6, δ πανμοζίαζδ ηδξ δζμνεςιέκδξ δζαηνζαήξ 

επακαθαιαάκεηαζ ιεηά απυ δίιδκμ.  
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7. Πε πενίπηςζδ δζαθςκίαξ ηςκ ααειμθμβδηχκ, ηυζμ ζηα ιαεήιαηα υζμ 

ηαζ ζηδ ιεηαπηοπζαηή δζαηνζαή, μνίγεηαζ απυ ηδ Π.E. ακαααειμθμβδηήξ μ 

μπμίμξ ααειμθμβεί ηεθεζίδζηα φζηενα απυ ελέηαζδ (βναπηή ή 

πνμθμνζηή) ημο οπμρδθίμο. 

8. Δπζθμνηζζιέκμζ ιε ηδ δζδαζηαθία ζημ Ξ.M.Π. είκαζ μζ Θαεδβδηέξ, 

Ακαπθδνςηέξ Θαεδβδηέξ, Δπίημονμζ Θαεδβδηέξ ηαζ Ιέηημνεξ ημο 

Ριήιαημξ Φανιαηεοηζηήξ, ή άθθςκ Ριδιάηςκ ημο A.Ξ.Θ. ή άθθςκ 

πακεπζζηδιίςκ, ηαηαλζςιέκμζ επζζηήιμκεξ απυ ενεοκδηζηά ζδνφιαηα ημο 

εζςηενζημφ ή ημο ελςηενζημφ ηαζ αηαδδιασηά ζδνφιαηα ημο ελςηενζημφ, 

υπςξ μ Λυιμξ 3685/2008 άνενμ 5 παν. 1 μνίγεζ. Oζ δζδάζημκηεξ 

επζηονχκμκηαζ απυ ηδ Γ.Π.E.Π. ιεηά απυ πνμηάζεζξ ηςκ ΓΠ ηςκ Ρμιέςκ 

πνμξ ηδ Π.Δ.. Tμοθάπζζημκ ημ 50% ηςκ ςνχκ ημο αιζβχξ δζδαηηζημφ 

ένβμο, ζε ηάεε ιία απυ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ημο Ξ.M.Π., εα πνέπεζ κα 

ηαθφπηεηαζ απυ ιέθδ ΓEΞ ημο Ριήιαημξ Φανιαηεοηζηήξ ημο A.Ξ.Θ. Kάεε 

ιέθμξ Γ.E.Ξ. ημο Ριήιαημξ, εηηυξ απυ ηζξ πνμπηοπζαηέξ δζδαηηζηέξ ημο 

οπμπνεχζεζξ, ιπμνεί κα δζδάζηεζ ζημ Ξ.Κ.Π. υζα ιαεήιαηα ημο έπμοκ 

ακαηεεεί απυ ηδ Γ.Π.Δ.Π. 

9. Νζ ιεηαπηοπζαημί θμζηδηέξ οπμπνεμφκηαζ κα αζπμθμφκηαζ ζημ 

ιεηαπηοπζαηυ πνυβναιια (ιαεήιαηα, θνμκηζζηήνζα, ενβαζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ ηαζ ιεηαπηοπζαηή ενεοκδηζηή ενβαζία) ιε ηαεδιενζκή 

πανμοζίαζδ. πεφεοκμξ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ παναπάκς είκαζ μ 

επζζηδιμκζηυξ οπεφεοκμξ ηδξ ηάεε ιεηαπηοπζαηήξ ηαηεφεοκζδξ ζε 

ζοκεκκυδζδ ιε ημκ επζαθέπμκηα (εάκ οπάνπεζ) ηαζ ημοξ δζδάζημκηεξ ηςκ 

πνμπηοπζαηχκ ηαζ ιεηαπηοπζαηχκ ιαεδιάηςκ, ηαζ εκδιενχκεζ ηδ Π.Δ. 

Κδ ηήνδζδ ηςκ παναπάκς οπμπνεχζεςκ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ 

δζαβναθή ημο θμζηδηή απυ ημ Ξ.Κ.Π. ιεηά απυ αζηζμθμβδιέκδ πνυηαζδ 

ηδξ Π.Δ. ηαζ ιε απυθαζδ ηδξ Γ.Π.Δ.Π. 

10. O ααειυξ ημο ιεηαπηοπζαημφ δζπθχιαημξ εζδίηεοζδξ πνμζδζμνίγεηαζ απυ 

ημοξ ααειμφξ ηςκ ιαεδιάηςκ ημο πνμβνάιιαημξ ηαζ ημ ααειυ ηδξ 

δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ. Ποβηεηνζιέκα μ ααειυξ ημο ηάεε ιαεήιαημξ (ή 

ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ) πμθθαπθαζζάγεηαζ επί ημκ 

ανζειυ ηςκ δζδαηηζηχκ ιμκάδςκ ημο ιαεήιαημξ ηαζ ημ άενμζζια 

δζαζνείηαζ δζα ημο ζοκμθζημφ ανζειμφ ηςκ δζδαηηζηχκ ιμκάδςκ. 

Θαεμνίγμκηαζ ηνεζξ ηεθεηέξ απμκμιήξ ημο ιεηαπηοπζαημφ ηίηθμο ηάεε 

έημξ (πμο αημθμοεμφκ διενμθμβζαηά ηζξ ακηίζημζπεξ διενμιδκίεξ 

μνηςιμζίαξ ηςκ πνμπηοπζαηχκ θμζηδηχκ), απμκέιμκηαξ ζοβπνυκςξ ηαζ 

Κεηαπηοπζαηυ Γίπθςια Δζδίηεοζδξ ζφιθςκα ιε ημ παναηάης πνυηοπμ. 

11. Ξνζκ απυ ηδκ ηεθεηή απμκμιήξ ιπμνεί κα πμνδβδεεί ζημοξ θμζηδηέξ πμο 

έπμοκ εηπθδνχζεζ υθεξ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ ζηα πθαίζζα ημο M.Γ.E. 
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πζζημπμζδηζηυ ζημ μπμίμ ακαθένμκηαζ μ ααειυξ ηαζ δ ηαηεφεοκζδ ημο 

M.Γ.E., ηαηά ημ παναηάης πνυηοπμ: 
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EΙΙHNIKH ΓHMOKPATIA 

APIΠTOTEΙEIO ΞANEΞIΠTHMIO ΘEΠΠAΙONIKHΠ 

ΡΚΖΚΑ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 

 

 

Aνζε. Ξζζημπ. _____ 

 

ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ ΞΡΣΗΝ 

ΞΗΠΡΝΞΝΗΔΗΡΑΗ ΝΡΗ: 

Ν/Ζ {ΝΛΝΚΑ ΔΞΥΛΚΝ} ημο {ΞΑΡΟΥΛΚΝ} 

Ρυπμξ βέκκδζδξ: {...} 

 

αθμφ πέηοπε ζηα πνμαθεπυιεκα ιαεήιαηα, ηδ δζπθςιαηζηή ενβαζία ηαζ 

ζοβηέκηνςζε ημκ απαζημφιεκμ ανζειυ δζδαηηζηχκ ιμκάδςκ, ηνίεδηε άλζμξ/α 

ημο  

Κεηαπηοπζαημφ Γζπθχιαημξ Δζδίηεοζδξ 

ημο TΚΖΚΑΡΝΠ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ 

ζηελ θαηεύζπλζε: {...}  

 

ιε ααειυ _________________________________________________ 

ζηζξ  __________{διενμιδκία}___________________________ 

 

Tμ πζζημπμζδηζηυ αοηυ πμνδβείηαζ βζα ηάεε κυιζιδ πνήζδ. 

 

     Θεζζαθμκίηδ, ………….…………200…. 

     O ΓPAMMATEAΠ TOY TMHMATOΠ 

 

Tύπνο Πηζηνπνηεηηθνύ Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο 
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B. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή  

1. O οπμρήθζμξ δζδάηημναξ επζθέβεζ ημκ επζαθέπμκηα ηαεδβδηή ημο απυ 

ιέθδ Γ.E.Ξ. ηςκ ηνζχκ ακςηένςκ ααειίδςκ. H αίηδζδ ημο οπμρδθίμο 

βζα επζθμβή ιέθμοξ Γ.E.Ξ. ςξ επζαθέπμκηα ηαεδβδηή οπμαάθθεηαζ ζηδ 

Π.E., ιαγί ιε ηδκ απμδμπή ηαεχξ ηαζ ηδκ εζζήβδζδ ημο πνμηεζκυιεκμο 

ςξ επζαθέπμκηα ηαεδβδηή βζα ηα άθθα δφμ ιέθδ ηδξ ζοιαμοθεοηζηήξ 

επζηνμπήξ. Απυ ηα οπυθμζπα δφμ ιέθδ ηδξ ζοιαμοθεοηζηήξ επζηνμπήξ ημ 

έκα ιπμνεί κα είκαζ ηαζ ιέθμξ Γ.Δ.Ξ. άθθμο Ριήιαημξ ή άθθμο Α.Δ.Η. ιε 

ενεοκδηζηή δναζηδνζυηδηα ζημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ Γζδαηημνζηήξ 

Γζαηνζαήξ. Δπίζδξ, έκα ιέθμξ ηδξ Ποιαμοθεοηζηήξ Δπζηνμπήξ ιπμνεί κα 

είκαζ ενεοκδηήξ ακαβκςνζζιέκμο Δνεοκδηζημφ Kέκηνμο ή Ηδνφιαημξ 

(ηάημπμξ ζπεηζημφ δζδαηημνζημφ δζπθχιαημξ, ιε επανηή επζζηδιμκζηή 

ηαζ ενεοκδηζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ ζοββναθζηή πανμοζία ζημ 

επζζηδιμκζηυ πεδίμ ηδξ δζαηνζαήξ) υπςξ μνίγεζ μ Λυιμξ 3685/2008 ζημ 

άνενμ 9, παν.2. H Π.E. απμθαίκεηαζ ζπεηζηά ηαζ εζζδβείηαζ πνμξ ηδ 

Γ.Π.E.Π.  

2. Kάεε ιέθμξ Γ.E.Ξ. ηςκ ηνζχκ ακςηένςκ ααειίδςκ επζαθέπεζ ιέπνζ πέκηε 

(5) οπμρήθζμοξ δζδάηημνεξ. Δάκ δ ηνζιεθήξ ζοιαμοθεοηζηή επζηνμπή 

εβηνίκεζ, ηαζ ημζκμπμζήζεζ πνμξ ηδκ Π.E., ηδκ έκανλδ ζοββναθήξ 

δζαηνζαήξ εκυξ οπμρδθίμο δζδάηημνα, μ επζαθέπςκ ηαεδβδηήξ ιπμνεί κα 

δεπεεί άθθμκ οπμρήθζμ ζηδ εέζδ ημο.  

3. H ηνζιεθήξ Ποιαμοθεοηζηή Δπζηνμπή, ιέζα ζε ημοθάπζζημκ δφμ ιήκεξ 

απυ ημκ μνζζιυ ηδξ απυ ηδ Γ.Π.Δ.Π., ιεηά απυ εζζήβδζδ ημο 

επζαθέπμκηα, ηαζ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ οπμρήθζμ ηαεμνίγεζ ημ εέια ηδξ 

δζαηνζαήξ, ημ μπμίμ ηαζ ημζκμπμζείηαζ ζηδ Π.E. ιε εοεφκδ ημο 

επζαθέπμκηα Θαεδβδηή. O οπμρήθζμξ έπεζ ηδκ οπμπνέςζδ ιέζα ζε 

δζάζηδια πμο δεκ οπενααίκεζ ημοξ έλζ (6) ιήκεξ κα εηπμκήζεζ, ζε 

ζοκενβαζία ιε ημκ επζαθέπμκηα ηαεδβδηή, ημ ζπέδζμ ενβαζίαξ πμο εα 

αημθμοεήζεζ βζα ηδκ πνμζέββζζδ ημο εέιαημξ ηδξ Γ.Γ. ηαζ κα ημ 

πανμοζζάζεζ ζηδκ ηνζιεθή Ποιαμοθεοηζηή Δπζηνμπή. Ρνμπμπμίδζδ ημο 

ηίηθμο ηδξ Γ.Γ. ιπμνεί κα οπάνλεζ ιέζα ζημ πνχημ έημξ ιε έβηνζζδ ηδξ 

Γ.Π.Δ.Π ιεηά απυ ημζκή εζζήβδζδ ημο οπμρδθίμο Γζδάηημνα ηαζ ηδξ 

Ποιαμοθεοηζηήξ Δπζηνμπήξ πνμξ ηδ Π.Δ. Oζ οπμρήθζμζ δζδάηημνεξ 

οπμπνεμφκηαζ κα ζοκακηχκηαζ ιε ηα ιέθδ ηδξ ζοιαμοθεοηζηήξ επζηνμπήξ 

ημοθάπζζημκ ακά ελάιδκμ ηαζ κα πανμοζζάγμοκ οπυ ιμνθή ζειζκανίμο 

ηδ ζοκμθζηή πνυμδμ ηδξ ενβαζίαξ ημοξ ακά έημξ, πανμοζία υθςκ ηςκ 

ιεηαπηοπζαηχκ θμζηδηχκ ημο Ριήιαημξ. 

4. Mδ πανμοζίαζδ ζειζκανίςκ απυ έκακ οπμρήθζμ δζδάηημνα βζα δφμ 

ζοκεπή έηδ ζοκεπάβεηαζ δζαημπή ηδξ εηπυκδζδξ Γ.Γ. ιε απυθαζδ ηδξ 

ΓΠEΠ, ιεηά απυ εζζήβδζδ ηδξ Π.E. Ακ δζαπζζηςεεί υηζ έκαξ οπμρήθζμξ 



   

 

312 

δζδάηημναξ έπεζ εβηαηαθείρεζ ηδκ εηπυκδζδ ηδξ δζαηνζαήξ ημο, ηυηε μ 

επζαθέπςκ ηαεδβδηήξ, ή μ Γζεοεοκηήξ ηδξ Π.Δ. ζοβηαθεί ηδ 

ζοιαμοθεοηζηή επζηνμπή δ μπμία ζοκηάζζεζ ηαζ δζααζαάγεζ, ιέζς ηδξ ΠE, 

ζπεηζηή έηεεζδ πνμξ ηδ Γ.Π.E.Π. βζα ηδκ μνζζηζηή δζαημπή ηδξ 

εηπυκδζδξ Γ.Γ. ηαζ ηδ δζαβναθή ημο οπμρήθζμο δζδάηημνα. 

5. H δζαηνζαή πνέπεζ κα είκαζ πνςηυηοπδ ενεοκδηζηή ενβαζία. H 

πνςημηοπία ηαζ δ επζζηδιμκζηή ηδξ αλία ηεηιδνζχκμκηαζ ηαζ απυ 

δδιμζίεοζδ (ή δδιμζζεφζεζξ) ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ ζε έβηονα 

επζζηδιμκζηά πενζμδζηά ηαεχξ ηαζ απυ πανμοζζάζεζξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ 

ζε ζοκέδνζα. 

6.  Ζ πνμκζηή δζάνηεζα βζα ηδκ απυηηδζδ ημο δζδαηημνζημφ δζπθχιαημξ δεκ                                                                            

ιπμνεί κα είκαζ ιζηνυηενδ απυ ηνία (3) πθήνδ διενμθμβζαηά έηδ, απυ  

ηδκ διενμιδκία μνζζιμφ ηδξ ηνζιεθμφξ Ποιαμοθεοηζηήξ Δπζηνμπήξ, ηαζ 

υπζ ιεβαθφηενδ ηςκ έλζ (6) εηχκ. Κεηά απυ ηεηιδνζςιέκδ εζζήβδζδ ηδξ 

ηνζιεθμφξ Ποιαμοθεοηζηήξ Δπζηνμπήξ ιπμνεί κα δμεεί πανάηαζδ απυ ηδ 

Γ.Π.Δ.Π. ιεηά απυ εζζήβδζδ ηδξ Π.Δ. ιέπνζ δφμ αηυιδ εηχκ. Πε 

πενζπηχζεζξ υπμο δ Γ.Π.E.Π. έπεζ εβηνίκεζ ηδκ πνμζςνζκή δζαημπή ηδξ 

εηπυκδζδξ Γ.Γ., μ πνυκμξ ηδξ δζαημπήξ δεκ οπμθμβίγεηαζ ζηα παναπάκς 

υνζα. 

7.   Oζ οπμρήθζμζ δζδάηημνεξ έπμοκ οπμπνέςζδ, εθυζμκ ημοξ γδηδεεί, κα   

πνμζθένμοκ εηπαζδεοηζηέξ οπδνεζίεξ ζημ Ριήια (ενβαζηδνζαηέξ 

αζηήζεζξ ηαζ επζηδνήζεζξ) βζα υπζ πενζζζυηενμ απυ έλζ (6) χνεξ ηδκ 

εαδμιάδα.  

8. H ζοιαμοθεοηζηή επζηνμπή επζηνέπεζ ηδκ έκανλδ ηδξ ζοββναθήξ ηδξ 

δζαηνζαήξ, ιεηά απυ αλζμθυβδζδ ημο ενεοκδηζημφ ένβμο ημο οπμρδθίμο 

ηαζ εκδιενχκεζ ηδ Π.E. H πεναζηένς δζαδζηαζία ηαζ δ ηεθζηή ηνίζδ βίκεηαζ 

απυ επηαιεθή ελεηαζηζηή επζηνμπή, υπςξ μ κυιμξ μνίγεζ. H ζοβηνυηδζδ 

ηδξ επηαιεθμφξ ελεηαζηζηήξ επζηνμπήξ βίκεηαζ ιεηά ηδκ ηαηάεεζδ ηδξ 

δζαηνζαήξ ζηδ Γναιιαηεία ημο Ριήιαημξ. Πηδκ ελεηαζηζηή επζηνμπή 

ζοιιεηέπμοκ ηα ηνία ιέθδ ηδξ ζοιαμοθεοηζηήξ επζηνμπήξ  ηαζ ηα 

οπυθμζπα ιέθδ ηδξ μνίγμκηαζ απυ ηδ Γ.Π.E.Π. ιεηά απυ εζζήβδζδ ηδξ 

ηνζιεθμφξ ζοιαμοθεοηζηήξ επζηνμπήξ. H εζζήβδζδ ηδξ ηνζιεθμφξ 

εζζδβδηζηήξ επζηνμπήξ βκςζημπμζείηαζ, πνζκ απυ ηδ ζογήηδζδ ζηδ 

Γ.Π.E.Π., ζηδ Π.E. Tα ιέθδ ηδξ επηαιεθμφξ ελεηαζηζηήξ επζηνμπήξ εα 

πνέπεζ κα ακήημοκ ζηδκ ίδζα ή ζοββεκή επζζηδιμκζηή πενζμπή ιε αοηήκ 

ηδξ οπυ εηπυκδζδ δζαηνζαήξ. Ρέζζενα (4) ημοθάπζζημκ ιέθδ ηδξ 

επηαιεθμφξ ελεηαζηζηήξ επζηνμπήξ πνέπεζ κα είκαζ ιέθδ Γ.Δ.Ξ., εη ηςκ 

μπμίςκ ημοθάπζζημκ δφμ (2) πνέπεζ κα ακήημοκ ζημ Ριήια 

Φανιαηεοηζηήξ  (Λυιμξ 3685/2008 άνενμ 9, παν.4. 
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9. H δζαδζηαζία ηδξ παναβνάθμο 8 ημο πανυκημξ εδαθίμο δεκ πνέπεζ κα 

οπενααίκεζ ζοκμθζηά ημοξ δφμ ιήκεξ απυ ηδκ διενμιδκία ηαηάεεζδξ ηδξ 

δζαηνζαήξ ζηδ Γναιιαηεία ημο Ριήιαημξ, άθθςξ μ Ξνυεδνμξ ημο 

Ριήιαημξ οπμπνεμφηαζ κα ζοβηαθέζεζ έηηαηηδ Γ.Π.E.Π. βζα ημκ μνζζιυ 

επηαιεθμφξ ελεηαζηζηήξ επζηνμπήξ. 

10. O οπμρήθζμξ ακαπηφζζεζ εκηυξ εοθυβμο πνμκζημφ δζαζηήιαημξ ηδ 

δζαηνζαή ημο δδιυζζα, εκχπζμκ ηδξ Δλεηαζηζηήξ Δπζηνμπήξ, δ μπμία ζηδ 

ζοκέπεζα ελεηάγεζ ημκ οπμρήθζμ ηαζ ηνίκεζ ημ πνςηυηοπμ ηδξ δζαηνζαήξ, 

ηδκ πμζυηδηα ηδξ ηαζ ηδκ ζοιαμθή ηδξ ζηδκ πνμαβςβή ηδξ επζζηήιδξ. 

Γζεοηνζκζζηζηέξ ενςηήζεζξ, αθθά υπζ ενςηήζεζξ πμο απμζημπμφκ ζημκ 

έθεβπμ ηςκ βκχζεςκ ημο οπμρδθίμο, ιπμνμφκ κα βίκμοκ ηαζ απυ ημ 

αηνμαηήνζμ ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ δδιμζίαξ πανμοζίαζδξ ηαζ πνζκ απυ ηδκ 

έκανλδ ηδξ ελέηαζδξ. Πηδ ζοκέπεζα απμπςνεί μ/δ οπμρήθζμξ/α, 

ζοζηέπηεηαζ δ επζηνμπή ηαζ δζαηοπχκεζ ηδκ ηεθζηή ηνίζδ. Γζα ηδκ έβηνζζδ 

ηδξ Γ.Γ απαζηείηαζ δ ζφιθςκδ βκχιδ πέκηε (5) ημοθάπζζημκ ιεθχκ ηδξ 

επηαιεθμφξ ελεηαζηζηήξ επζηνμπήξ. 

11. H επηαιεθήξ ελεηαζηζηή επζηνμπή, ιε εοεφκδ ημο επζαθέπμκηα 

Θαεδβδηή, ζοκηάζζεζ πναηηζηυ, ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ ηδκ πνυηαζδ ηδξ 

ζοιαμοθεοηζηήξ επζηνμπήξ, ηδκ πενζβναθζηή ααειμθμβία ("Kαθχξ", 

"Ιίακ Kαθχξ" ή "Άνζζηα") ηαζ υζεξ πθδνμθμνίεξ ηνίκμοκ απαναίηδηεξ ηα 

ιέθδ ηδξ επζηνμπήξ. Tμ πναηηζηυ ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ εζζήβδζδ απυ 

ημκ/ηδκ επζαθέπμκηα/μοζα ηαζ αζηζμθυβδζδ ηδξ ρήθμο ηςκ ιεθχκ ηδξ 

επηαιεθμφξ επζηνμπήξ οπμβνάθεηαζ απυ υθα ηα ιέθδ ηδξ επζηνμπήξ ηαζ 

δζααζαάγεηαζ ζηδ Γ.Π.Δ.Π. ιαγί ιε 5 εβηεηνζιέκα ακηίηοπα ηδξ δζαηνζαήξ, 

ηαζ οπεφεοκδ δήθςζδ ημο οπμρδθίμο υηζ δεκ έπεζ οπμαάθθεζ ηδ δζαηνζαή 

βζα ηνίζδ ζε άθθμ A.E.I. ημο εζςηενζημφ ή ελςηενζημφ. H ακαβυνεοζδ 

ηαζ δ μνηςιμζία ηςκ οπμρδθίςκ δζδαηηυνςκ, ηαεχξ ηαζ μ ηφπμξ ημο 

Γζδαηημνζημφ Γζπθχιαημξ (ιειανάκδ), βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ημκ 

Eζςηενζηυ Kακμκζζιυ Ιεζημονβίαξ ημο A.Ξ.Θ. Πημοξ δζδάηημνεξ ιπμνεί 

κα δμεεί απυ ηδ Γναιιαηεία ημο Tιήιαημξ πζζημπμζδηζηυ βζα ηδκ επζηοπή 

πενάηςζδ ηδξ υθδξ δζαδζηαζίαξ. O ηφπμξ ημο πζζημπμζδηζημφ αοημφ 

πενζβνάθεηαζ παναηάης. 
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EΙΙHNIKH ΓHMOKPATIA 

APIΠTOTEΙEIO ΞANEΞIΠTHMIO ΘEΠΠAΙONIKHΠ 

 

 

 

 

 

Aνζε. Ξζζημπ. …… 

 

 

 

 

 

H ΓPAMMATEIA TOY TMHMATOΠ ΦAPMAKEYTIKHΠ  

 

ΞIΠTOΞOIEI: 

 

…………………………………………………………………………………………..…. 

απμ ………………………………………………………………………………………… 

 

ιεηά απμ ηδ δμηζιαζία βζα ημ δζδαηημνζηυ δίπθςια ηδκ μπμία μνίγεζ μ κυιμξ, 

ηνίεδηε άλζ… ημο δζπθχιαημξ αοημφ ηαζ ακαβμνεφηδηε δζδάηημναξ ημο 

Tιήιαημξ Φανιαηεοηζηήξ, 

ζηζξ …………………………………………………………………………………………………………. 

ιε ααειυ   ………………………………………………………………………………………………….. 

Tμ πζζημπμζδηζηυ αοηυ πμο ημ γήηδζε .. εκδζαθενυιεκ… η… πμνδβείηαζ βζα ηάεε 

κυιζιδ πνήζδ. 

 

     Θεζζαθμκίηδ, ………….…………200…. 

     O ΓPAMMATEAΠ TOY TMHMATOΠ 

 

 

 

 

 

 

Σύπνο Πηζηνπνηεηηθνύ Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο 
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12.  Πηδ νάπδ ηςκ δειέκςκ αοηχκ ακηζβνάθςκ εα ακαβνάθμκηαζ ηα ανπζηά 

ημο πνχημο ηαζ ιεζαίμο μκυιαημξ ημο οπμρδθίμο, ημ επχκοιμ ημο, μζ 

θέλεζξ ΓIΓAKTOPIKH ΓIATPIBH ηαζ ημ έημξ πανμοζίαζδξ ζηδκ επηαιεθή 

ελεηαζηζηή επζηνμπή. Tα ακηίβναθα ηδξ δζαηνζαήξ πμο εα ηοπχκμκηαζ ιε 

ιένζικα ηδξ Eπεηδνίδαξ ημο Tιήιαημξ εα έπμοκ ημ ελχθοθθμ πμο 

απεζημκίγεηαζ παναηάης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δμώθπιιν Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APIΠTOTEΙEIO ΞANEΞIΠTHMIO ΘEΠΠAΙONIKHΠ 

TMHMA ΦAPMAKEYTIKHΠ  

ΡΝΚΔΑΠ {ΝΛΝΚΑ ΡΝΚΔΑ} 

 

 

{ONOMA EΞΥNYMO} 

Ξηπρηνύρνπ {Όλνκα Ξξνπηπρηαθήο Δηδίθεπζεο} 

{TITΙOΠ ΓΗΑΡΟΗΒΖΠ} 

 

 

ΓIΓAKTOPIKH ΓIATPIBH 

 

 

ΘEΠΠAΙONIKH 
{ETOΠ} 
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Ρμ εζχθοθθμ ηδξ δζαηνζαήξ εα έπεζ ηδκ ελήξ ιμνθή: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ONOMAΡΝΠ EΞΥNYMO} 

 

{TITΙOΠ ΓΗΑΡΟΗΒΖΠ} 

 

ΓIΓAKTOPIKH ΓIATPIBH 

 

 

πμαθήεδηε ζημ Ριήια Φανιαηεοηζηήξ, 

Ρμιέαξ {κμια Ρμιέα} 

Ζιενμιδκία Ξνμθμνζηήξ Δλέηαζδξ: Ζι. Κδκ. Έημξ 

 

 

 

Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή 

 

Ρίηθμξ  Νκμιαηεπχκοιμ, Δπζαθέπςκ Θαεδβδηήξ 

Ρίηθμξ  Νκμιαηεπχκοιμ, Κέθμξ Ρνζιεθμφξ Ποιαμοθεοηζηήξ  

Δπζηνμπήξ 

Ρίηθμξ  Νκμιαηεπχκοιμ, Κέθμξ Ρνζιεθμφξ Ποιαμοθεοηζηήξ  

Δπζηνμπήξ 

 

Θαεδβδηήξ {Ανπζηά Νκυιαημξ & Δπχκοιμ}, Δλεηαζηήξ 

Θαεδβδηήξ {Ανπζηά Νκυιαημξ & Δπχκοιμ}, Δλεηαζηήξ 

Θαεδβδηήξ {Ανπζηά Νκυιαημξ & Δπχκοιμ}, Δλεηαζηήξ 

Θαεδβδηήξ {Ανπζηά Νκυιαημξ & Δπχκοιμ}, Δλεηαζηήξ 
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Eζώθπιιν Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο 

Πηδκ πνχηδ ζεθίδα ηδξ δζαηνζαήξ εα ιπαίκμοκ μζ ελήξ πθδνμθμνίεξ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηδ δεφηενδ ζεθίδα ηδξ δζαηνζαήξ εα ιπαίκεζ ημ ελήξ ηείιεκμ: 

 

 

 

 

APIΠTOTEΙEIO ΞANEΞIΠTHMIO ΘEΠΠAΙONIKHΠ 

TMHMA ΦAPMAKEYTIKHΠ  

 

{ONOMA EΞΥNYMO} 

{ΦAPMAKOΞOIOY} 

 

{TITΙOΠ} 

 

ΓIΓAKTOPIKH ΓIATPIBH 

πμο εηπμκήεδηε ζημ Eνβαζηήνζμ {κμια Eνβαζηδνίμο, Tμιέα ηαζ 

Tιήιαημξ Ξακεπζζηδιίμο ή κμια Eνβαζηδνίμο ηαζ Eνεοκδηζημφ Kέκηνμο} 

EΞTAMEΙHΠ EΜETAΠTIKH EΞITPOΞH 

Tίηθμξ ONOMATEΞΥNYMO-Eπζαθέπςκ Kαεδβδηήξ 

Tίηθμξ ONOMATEΞΥNYMO-(Mέθμξ ζοιαμοθεοηζηήξ επζηνμπήξ) 

Tίηθμξ ONOMATEΞΥNYMO-(Mέθμξ ζοιαμοθεοηζηήξ επζηνμπήξ) 

Tίηθμξ ONOMATEΞΥNYMO-(Ξακεπζζηήιζμ ….) 

Tίηθμξ ONOMATEΞΥNYMO-(Ξακεπζζηήιζμ ….) 

Tίηθμξ ONOMATEΞΥNYMO-(Ξακεπζζηήιζμ ….) 

Tίηθμξ ONOMATEΞΥNYMO-(Ξακεπζζηήιζμ ….) 

H επηαιεθήξ ελεηαζηζηή επζηνμπή πμο μνίζηδηε βζα ηδκ ηνίζδ ηδξ 

Γζδαηημνζηήξ Γζαηνζαήξ ημο {Oκμιαηεπχκοιμ}, {Φανιαημπμζμφ}, 

ζοκήθεε ζε ζοκεδνίαζδ ζημ Aνζζημηέθεζμ Ξακεπζζηήιζμ Θεζζαθμκίηδξ ηδκ 

{Hιενμιδκία}, υπμο παναημθμφεδζε ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ δζαηνζαήξ ιε 

ηίηθμ {Tίηθμξ}. H επζηνμπή έηνζκε μιυθςκα (ή ιε ρήθμοξ ….. οπέν  …. 

ηαηά, μκμιαηεπχκοια ιεζμρδθμφκηςκ) υηζ δ δζαηνζαή είκαζ πνςηυηοπδ 

ηαζ απμηεθεί μοζζαζηζηή ζοιαμθή ζηδκ πνυμδμ ηδξ Eπζζηήιδξ. 

EΞTAMEΙHΠ EΜETAΠTIKH EΞITPOΞH 

Tίηθμξ ONOMATEΞΥNYMO   Yπμβναθή 

Tίηθμξ ONOMATEΞΥNYMO   Yπμβναθή 

Tίηθμξ ONOMATEΞΥNYMO   Yπμβναθή 

Tίηθμξ ONOMATEΞΥNYMO   Yπμβναθή 

Tίηθμξ ONOMATEΞΥNYMO   Yπμβναθή 

Tίηθμξ ONOMATEΞΥNYMO   Yπμβναθή 

Tίηθμξ ONOMATEΞΥNYMO   Yπμβναθή 
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Πηδκ ηέηανηδ ζεθίδα ηδξ δζαηνζαήξ εα ιπαίκεζ ημ ελήξ ηείιεκμ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Πε ελαζνεηζηέξ πενζπηχζεζξ, δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ηυζμ ζημκ 

επζαθέπμκηα ηαεδβδηή κα απμζφνεηαζ απυ ηδκ επίαθερδ δζδαηημνζηήξ 

δζαηνζαήξ, υζμ ηαζ ζημκ οπμρήθζμ κα αθθάλεζ επζαθέπμκηα ηαεδβδηή. 

Αοηυ βίκεηαζ υηακ ζοκηνέπμοκ μζ παναηάης πνμτπμεέζεζξ: α)  

Γζαπζζηχκεηαζ εη ιένμοξ ημο επζαθέπμκηα ή ημο οπμρδθίμο υηζ δεκ 

είκαζ δοκαηή δ ζοκενβαζία,  α)  Γζαπζζηχκεηαζ ιδ πνςημηοπία ημο 

εέιαημξ ηδξ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ. Πηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ απαζηείηαζ 

ζφιθςκδ βκχιδ ηδξ ζοιαμοθεοηζηήξ επζηνμπήξ δ μπμία εζζδβείηαζ 

ζπεηζηά πνμξ ηδ Π.E. πνμηεζιέκμο κα ζοβηνμηδεεί ή υπζ κέα 

ζοιαμοθεοηζηή επζηνμπή ή κα ζηαιαηήζεζ δ δζαδζηαζία εηπυκδζδξ. Ρμ 

εέια ιεηαθένεηαζ ζηδ Γ.Π.E.Π. δ μπμία ηαζ απμθαζίγεζ ηεθεζίδζηα. Πε 

πενίπηςζδ μνζζιμφ κέμο επζαθέπμκηα ηαεδβδηή μ οπμρήθζμξ ιπμνεί 

κα ζοκεπίζεζ ημ πνμδβμφιεκμ ενεοκδηζηυ εέια ιυκμ ιεηά απυ έββναθδ 

άδεζα ημο πνμδβμφιεκμο επζαθέπμκηα ηαεδβδηή.  

 

© {κμια Δπχκοιμ, π.π. Γεχνβζμξ Λ. Ξαπαπαηγήξ} 

© Α.Ξ.Θ. 

{Ρίηθμξ Γζδαηημνζηήξ Γζαηνζαήξ} 

{ISBN} 

 

 

 

 

«Ζ έβηνζζδ ηδξ πανμφζδξ Γζδαηημνζηήξ Γζαηνζαήξ απυ ημ Ριήια 

Φανιαηεοηζηήξ ημο Ανζζημηεθείμο Ξακεπζζηδιίμο Θεζζαθμκίηδξ δεκ 

οπμδδθχκεζ απμδμπή ηςκ βκςιχκ ημο ζοββναθέςξ» (Λ. 5343/1932, 
άνενμ 202, παν. 2) 
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YΠOXPEΧEI EΠIBΛEΠONTA KAΘHΓHTH 

α) O επζαθέπςκ ηαεδβδηήξ έπεζ ηδκ ηφνζα εοεφκδ βζα ηδκ πνςημηοπία ημο 

εέιαημξ ηαζ ηδκ πμνεία ηδξ ένεοκαξ ηδξ Γ.Γ. 

α) O επζαθέπςκ πνέπεζ κα ελαζθαθίγεζ ηζξ ηαηάθθδθεξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ 

μιαθή δζελαβςβή ηδξ ένεοκαξ ημο οπμρδθίμο ηαζ κα είκαζ δζαεέζζιμξ 

ζημκ οπμρήθζμ βζα ηδκ επίθοζδ ηοπυκ απμνζχκ ηαζ πνμαθδιάηςκ πμο 

πνμηφπημοκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ενβαζίαξ. Δπίζδξ κα ημκ ηαεμδδβεί 

ιε ζοκέπεζα ζηδκ παναπένα ενεοκδηζηή ενβαζία ημο. 

β) Ξνέπεζ κα ιενζικά βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ενεοκδηζηήξ ενβαζίαξ ημο 

οπμρδθίμο ηαζ ηδκ ζοββναθή ηδξ δζαηνζαήξ ζε εφθμβμ πνμκζηυ δζάζηδια 

ιεηά ηδκ πανέθεοζδ ημο ηνίημο έημοξ απυ ημκ μνζζιυ ηδξ ηνζιεθμφξ 

ζοιαμοθεοηζηήξ επζηνμπήξ. Tα παναπάκς ζζπφμοκ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ 

υηζ μ οπμρήθζμξ αζπμθείηαζ απμηθεζζηζηά ιε ηδκ εηπυκδζδ ηδξ 

δζδαηημνζηήξ ημο δζαηνζαήξ ηαζ ιε ςνάνζμ πθήνμοξ απαζπυθδζδξ ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ημο παναπάκς πνμκζημφ δζαζηήιαημξ. 

δ) Ξνέπεζ κα απμδεπεεί ή κα ηάκεζ ηζξ παναηδνήζεζξ ημο ζε έκα ηαεανμ-

βναιιέκμ ακηίβναθμ ηδξ δζαηνζαήξ ιέζα ζε ηνείξ ιήκεξ, ελαζνμοιέκςκ 

ηςκ κμιίιςκ ανβζχκ ηαζ ηςκ ιδκχκ Ημοθίμο ηαζ Αοβμφζημο, απυ ηδκ 

διένα πμο εα ημο ηδκ παναδχζεζ μ οπμρήθζμξ. 

ε) Γεκ ιπμνεί κα δδιμζζεφζεζ υθα ή ιένμξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ, ή κα 

οπμαάθθεζ αίηδζδ δζπθχιαημξ εονεζζηεπκίαξ, πςνίξ κα ζοιπενζθαιαάκεζ 

ςξ ζοκ-ζοββναθέα ημκ οπμρήθζμ. 

 

YΠOXPEΧEI YΠOΦHΦIOY 

α) O οπμρήθζμξ μθείθεζ κα αημθμοεεί ηζξ βεκζηέξ ηαηεοεφκζεζξ πμο ημο 

μνίγεζ μ επζαθέπςκ ηαεδβδηήξ.  

α) Ξνέπεζ κα εκδιενχκεζ ζοκεπχξ ηαζ ακεθθζπχξ ημκ επζαθέπμκηα. 

β) Ξνέπεζ κα εηηεθεί ή κα επακαθαιαάκεζ πεζνάιαηα πανμοζία ημο 

επζαθέπμκηα ηαεδβδηή, εθυζμκ αοηυ ημο γδηδεεί απυ ημκ ηεθεοηαίμ. 

δ) Απαναίηδημ είκαζ κα αζπμθείηαζ ιε ηδκ εηπυκδζδ ηδξ δζδαηημνζηήξ ημο 

δζαηνζαήξ ιε ςνάνζμ πθήνμοξ απαζπυθδζδξ. 

ε) Ξνέπεζ κα ηδνεί θεπημιενέξ αζαθίμ πεζναιάηςκ ηαζ απμηεθεζιάηςκ ημ 

μπμίμ εα παναιέκεζ ζημ Δνβαζηήνζμ ηαζ ιεηά ηδκ απμπχνδζδ ημο 

οπμρδθίμο. 

ζη) Έπεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα ζοκακηάηαζ ηαζ κα εκδιενχκεζ βζα ηδκ πνυμδμ 

ηδξ Γζαηνζαήξ ζε ηαηηά δζαζηήιαηα (ημοθάπζζημκ ιζα θμνά ακά ελάιδκμ) 

ιε ηα ιέθδ ηδξ ζοιαμοθεοηζηήξ επζηνμπήξ. Δπίζδξ, κα πανμοζζάγεζ ηα 
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απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ημο ζε ακμζπηά ζειζκάνζα ημοθάπζζημκ ιζα 

θμνά ημ πνυκμ. 

γ) O οπμρήθζμξ δζδάηημναξ έπεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα ηδνεί ημοξ 

ηακμκζζιμφξ αζθαθείαξ ηαηά ηδκ δζαπείνζζδ ηαζ απυννζρδ πδιζηχκ ή 

αζμθμβζηχκ οθζηχκ. Δπίζδξ έπεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα ηδνεί ημοξ ηακυκεξ 

ηδξ δεζηήξ ζοιπενζθμνάξ πνμξ ηα πεζναιαηυγςα (υπμο αοηά πνδζζιμπμζ-

μφκηαζ) ηαζ κα θνμκηίγεζ βζα ηδκ υζμκ ημ δοκαηυκ ηαθφηενδ δζααίςζδ 

ημοξ ηαζ ηδκ θζβυηενμ επχδοκδ βζα αοηά πνδζζιμπμίδζδ ημοξ ηαηά ηδκ 

εηηέθεζδ ηςκ πεζναιάηςκ. 

δ) Έπεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα ζοιπενζθένεηαζ ιέζα ζηα πθαίζζα ηδξ δεζηήξ ηαζ 

ηςκ ηακυκςκ ηαθήξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ κα ζοιαάθθεζ ζηδ ζςζηή 

θεζημονβία ημο πχνμο υπμο ενβάγεηαζ. Πε πενζπηχζεζξ υπμο οπάνπμοκ 

ηαηαββεθίεξ ή εκδείλεζξ βζα ακάνιμζηδ ζοιπενζθμνά ημο οπμρδθίμο 

(π.π. αθθμίςζδ ή απυηνορδ απμηεθεζιάηςκ, πθαβζανζζιυξ, ακάνιμζηδ 

ζοιπενζθμνά πνμξ ιέθδ ηδξ αηαδδιασηήξ ημζκυηδηαξ ηθπ.) δ Π.Δ. έπεζ 

δζηαίςια κα εζζδβδεεί πνμξ ηδ Γ.Π.Δ.Π. πεζεανπζηέξ ηονχζεζξ, πμο 

ιπμνεί κα θηάκμοκ (ακάθμβα ιε ηδ αανφηδηα ημο παναπηχιαημξ) ηαζ ζε 

ακαζημθή ηδξ αηαδδιασηήξ ζδζυηδηαξ βζα ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια 

ή αηυια ηαζ ζε απμπμιπή απυ ημ Ξ.M.Π. 

 

YΠOXPEΧEI MEΛΧN YMBOYΛEYTIKH EΠITPOΠH 

α) Nα παναημθμοεμφκ ηδκ ελέθζλδ ημο οπμρδθίμο ζοιιεηέπμκηαξ ζε ζειζ-

κάνζα βζα ηδ πνυμδμ ηδξ ενβαζίαξ ημο, ημοθάπζζημκ ιία θμνά ημ πνυκμ, 

ηαζ κα ζοκακηχκηαζ ιε ημκ οπμρήθζμ ημοθάπζζημκ ιία θμνά ακά ελάιδκμ.  

α) Nα ζογδημφκ ιε ημκ επζαθέπμκηα ηαεδβδηή ηαζ ημκ οπμρήθζμ ηαζ κα 

δζαηοπχκμοκ ηζξ απυρεζξ ημοξ βζα ηδ ηαθφηενδ πνυμδμ ηδξ δζαηνζαήξ. 

Nα πνμζθένμοκ ηδ αμήεεζα ημοξ υηακ αοηή ημοξ γδηδεεί απυ ημκ 

οπμρήθζμ ή ημκ επζαθέπμκηα. 

β) πςξ ζηδκ πανάβναθμ δ) ηςκ οπμπνεχζεςκ ημο επζαθέπμκηα ή ιέζα ζε 

40 διένεξ ιεηά ηδκ δζυνεςζδ ηδξ δζαηνζαήξ απυ ημκ επζαθέπμκηα. 

 

ΓIKAIΧMATA EΠIBΛEΠONTA KAΘHΓHTH 

α) Γζηαζμφηαζ κα γδηά ηδκ εηηέθεζδ ή επακάθδρδ πεζναιάηςκ πανμοζία 

ημο. 

α) Γζηαζμφηαζ κα ζοιιεηέπεζ ςξ ζοκ-ζοββναθέαξ ζε υθεξ ηζξ δδιμζζεφζεζξ 

πμο εα πνμηφρμοκ απυ ηδ δζαηνζαή, ή ζακ ζοκδζηαζμφπμξ ζε ηοπυκ 

δζπθχιαηα εονεζζηεπκίαξ πμο εα πνμηφρμοκ απυ αοηήκ. 
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ΓIKAIΧMATA YΠOΦHΦIOY 

 Δηηυξ απυ ηα δζηαζχιαηα πμο απμννέμοκ απυ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο επζ-

αθέπμκηα ηαζ ηςκ ιεθχκ ηδξ ζοιαμοθεοηζηήξ επζηνμπήξ έπεζ ηαζ ηα ελήξ: 

α) Πε πενίπηςζδ δζαθςκίαξ ιε ημκ επζαθέπμκηα ηαεδβδηή βζα ηδ πμνεία ηδξ 

δζαηνζαήξ έπεζ ημ δζηαίςια κα γδηήζεζ ηδ ζφβηθζζδ ηδξ ζοιαμοθεοηζηήξ 

επζηνμπήξ, δ μπμία ηαζ απμθαζίγεζ ηεθεζίδζηα ηαηά πθεζμρδθία. 

α) Έπεζ ημ δζηαίςια κα δδιμζζεφεζ, ή κα ακαημζκχκεζ, ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 

δζαηνζαήξ ημο ιυκμ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ επζαθέπμκηα ηαεδβδηή. Άκ μ 

ηεθεοηαίμξ δεκ επζεοιεί κα ζοιιεηάζπεζ ςξ ζοκ-ζοββναθέαξ, ηυηε είκαζ 

οπμπνεςιέκμξ κα δχζεζ ζημκ οπμρήθζμ έββναθδ άδεζα υηακ ημο 

γδηδεεί, ιε ημζκμπμίδζδ ηαζ πνμξ ηδ Π.E. Δάκ δεκ ημ πνάλεζ, μ 

οπμρήθζμξ δζηαζμφηαζ κα ακαημζκχζεζ ηα απμηεθέζιαηα ημο, ή κα ηα 

ζηείθεζ βζα δδιμζίεοζδ, 6 ιήκεξ ιεηά ηδκ θήρδ ημο δζδαηημνζημφ.  

β) Έπεζ ημ δζηαίςια κα πάνεζ ακηίβναθμ ημο αζαθίμο ηςκ πεζναιάηςκ ηαζ 

ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο. 

 

ΓIKAIΧMATA MEΛΧN YMBOYΛEYTIKH EΠITPOΠH 

α) Γζηαζμφκηαζ κα γδηήζμοκ ηδκ εηηέθεζδ ή επακάθδρδ πεζναιάηςκ 

πανμοζία ημοξ, ιεηά απυ ζοκεκκυδζδ ιε ημκ επζαθέπμκηα ηαεδβδηή. 

α) Γζηαζμφκηαζ κα ζοιιεηέπμοκ ςξ ζοκ-ζοββναθείξ ζε δδιμζζεφζεζξ πμο εα 

πνμηφρμοκ απυ ηδ δζαηνζαή, εθυζμκ δ ζοιιεημπή ημοξ ζηζξ ακηίζημζπεξ 

θάζεζξ ηδξ δζαηνζαήξ ήηακ μοζζαζηζηή ηαζ ζοιθςκμφκ ηυζμ μ επζαέπςκ 

ηαεδβδηήξ υζμ ηαζ μ οπμρήθζμξ. 

 

 

O πανχκ ηακμκζζιυξ οπυηεζηαζ ζε ηνμπμπμζήζεζξ φζηενα απυ 

πνυηαζδ ημο Ξνμέδνμο ημο Tιήιαημξ ή ηδξ Π.E., ή ημο 1/3 ηςκ ιεθχκ ηδξ 

Γ.Π.E.Π. ηαζ ηεθζηή απυθαζδ ηδξ Γ.Π.E.Π. 
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Απόθαζε Γ.Π.Δ.Π. Ρκήκαηνο 192/01/04/2015 

 

ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ 

ΠΞΝΓΥΛ (Ξ.Κ.Π.): 

Μ.Γ.Δ. ζηε Φαξκαθεπηηθή 1. Φαξκαθνρεκεία, Αλάπηπμε Φαξκαθεπηηθώλ 

Δλώζεωλ 

Κατεφθυνςη: Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώςεων 

α/α   Τίτλοσ Μαθήματοσ Εξάμηνο       ECTS 

1. Χθμεία Ενϊςεων Φαρμακευτικοφ Ενδιαφζροντοσ Α 10 
2. Διευκρίνθςθ Δομισ Φαρμακευτικϊν Ενϊςεων Α 10 
3. Ρροχωρθμζνα Μακιματα Μεταβολιςμοφ Ξενοβιοτικϊν Α 10 
4. Μζκοδοι Φαρμακευτικισ Σφνκεςθσ με Ζμφαςθ ςτθν Ετερο- 
 κυκλικι Φαρμακοχθμεία Β              10 
5. Ειδικά κζματα Ρροχωρθμζνθσ Φαρμακοχθμείασ Β 10 
6. Ρροχωρθμζνθ Φαρμακοχθμεία Β 10 
7. Σχεδιαςμόσ, οργάνωςθ και ςυγγραφι πρόταςθσ  
      ερευνθτικισ διπλωματικισ εργαςίασ          Γ 10 
8. Εργαςτθριακι Μεταπτυχιακι Ζρευνα                                                     Γ 20 
9. Εργαςτθριακι Μεταπτυχιακι Ζρευνα                                                     Δ 20 
10. Συγγραφι και Ραρουςίαςθ Μεταπτυχιακισ    
      Διπλωματικισ Εργαςίασ                                                                              Δ 10 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                    120 

 

Μ.Γ.Δ. ζηε Φαξκαθεπηηθή 2. Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία 

α/α Ρίηινο Καζήκαηνο                       Εξάμηνο       ECTS 

1. Ειδικά κζματα ανάπτυξθσ και παραγωγισ 
 φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων Α 10 
2. Εφαρμογζσ Η/Υ ςτθ Φαρμακευτικι Τεχνολογία Α 10 
3. Ροιοτικόσ Ζλεγχοσ Φαρμάκων, Μορφζσ                                              Α                 10 
 Βραδείασ Αποδζςμευςθσ 
4.  Ρροχωρθμζνα μακιματα Φαρμακευτικισ Ανάλυςθσ Β 10 
5. Ρροχωρθμζνα μακιματα Φυςικισ Φαρμακευτικισ Β 10 
6. Τεχνολογία και Ζλεγχοσ Φυςικϊν Ρροϊόντων 
 Καλλυντικά Φυςικϊν Ρροϊόντων Β 10 
7. Σχεδιαςμόσ, οργάνωςθ και ςυγγραφι πρόταςθσ  
      ερευνθτικισ διπλωματικισ εργαςίασ          Γ 10 
8. Εργαςτθριακι Μεταπτυχιακι Ζρευνα                                                     Γ 20 
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9. Εργαςτθριακι Μεταπτυχιακι Ζρευνα                                                     Δ 20 
10. Συγγραφι και Ραρουςίαςθ Μεταπτυχιακισ    
      Διπλωματικισ Εργαςίασ                                                                              Δ 10 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                    120 

Μ.Γ.Δ. ζηε Φαξκαθεπηηθή 3. Βηνηερλνινγία–Μνξηαθή Γηαγλωζηηθή 

α/α Ρίηινο Καζήκαηνο            Δμάκελν     ECTS 

1. Μοριακι Φαρμακολογία και Φαρμακογενετικι Α 10 
2. Μοριακι Βιολογία Α 10 
3. Βιοπλθροφορικι/Εφαρμογζσ Η/Υ ςτθ Μοριακι 
 Βιολογία και Βιοτεχνολογία                                                                   Α                  10 
4.  Βιοτεχνολογία Φαρμακευτικϊν Φυτϊν Β 10 
5. Φαρμακευτικι Βιοτεχνολογία Ι/Μοριακζσ Τεχνικζσ 
 Ανάλυςθσ Μακρομορίων Β 10 
6. Φαρμακευτικι Βιοτεχνολογία ΙΙ/Τεχνολογίεσ 
 Ραραγωγισ Ουςιϊν Φαρμακευτικοφ και 
 Διαγνωςτικοφ Ενδιαφζροντοσ με Γενετικι Μθχανικι Β 10 
7. Σχεδιαςμόσ, οργάνωςθ και ςυγγραφι πρόταςθσ  
      ερευνθτικισ διπλωματικισ εργαςίασ          Γ 10 
8. Εργαςτθριακι Μεταπτυχιακι Ζρευνα                                                     Γ 20 
9. Εργαςτθριακι Μεταπτυχιακι Ζρευνα                                                     Δ 20 
10. Συγγραφι και Ραρουςίαςθ Μεταπτυχιακισ    
      Διπλωματικισ Εργαςίασ                                                                              Δ 10 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                    120 

 

Μ.Γ.Δ. ζηε Φαξκαθεπηηθή 4. Φαξκαθνινγία θαη Θεξαπεπηηθή 

α/α Ρίηινο Καζήκαηνο                    Ώξεο Γηδ.      ECTS 

1. Μοριακι Φαρμακολογία και Φαρμακογενετικι Α              10   
2. Βιοπλθροφορικι/Εφαρμογζσ Η/Υ ςτθ Μοριακι 
 Βιολογία και Βιοτεχνολογία Α 10 
3. Φαρμακοκινθτικι Α 10 
4. Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμάκων Β 10 
5. Φυςιολογία μετά ςτοιχείων Ρακοφυςιολογίασ Β 10 
6. Φαρμακευτικι Βιοτεχνολογία Ι/Μοριακζσ 
 Τεχνικζσ Ανάλυςθσ Μακρομορίων Β 10 
7. Σχεδιαςμόσ, οργάνωςθ και ςυγγραφι πρόταςθσ  
      ερευνθτικισ διπλωματικισ εργαςίασ          Γ 10 
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8. Εργαςτθριακι Μεταπτυχιακι Ζρευνα                                                     Γ 20 
9. Εργαςτθριακι Μεταπτυχιακι Ζρευνα                                                     Δ 20 
10. Συγγραφι και Ραρουςίαςθ Μεταπτυχιακισ    
      Διπλωματικισ Εργαςίασ                                                                              Δ 10 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                    120 

Μ.Γ.Δ. ζηε Φαξκαθεπηηθή 5. Φαξκαθνγλωζία–Φπηηθά Φαξκαθεπηηθά Πξνϊόληα 

α/α Τίτλοσ Μαθήματοσ                    Εξάμηνο      ECTS 

1. Τερπενοειδι και Ραράγωγα-Φαςματοςκοπικζσ  
 Τεχνικζσ Διευκρίνθςθσ Δομισ Τερπενοειδϊν Α 10 
2. Φαινολικζσ ενϊςεισ και Ραράγωγα-Φαςματοςκοπικζσ 
 Τεχνικζσ, Διευκρίνιςθ Δομισ Φαινολικϊν Ενϊςεων Α              10 
3. Στρατθγικι Ημιςυνκετικϊν Τροποποιιςεων  Α                  10 
4. Φαρμακολογικζσ Δοκιμαςίεσ 
 Φυτοκεραπευτικισ Αξιολόγθςθσ Β              10 
4. Σφγχρονεσ Τεχνικζσ Ελζγχου Βιοδραςτικότθτασ Β 10 
5. Αλκαλοειδι και Ραράγωγα (Μζκοδοι διαχωριςμοφ 
 και απομόνωςθσ)-Φαςματοςκοπικζσ Τεχνικζσ 
 Διευκρίνθςθσ Δομισ Β                  10 
7. Σχεδιαςμόσ, οργάνωςθ και ςυγγραφι πρόταςθσ  
      ερευνθτικισ διπλωματικισ εργαςίασ          Γ 10 
8. Εργαςτθριακι Μεταπτυχιακι Ζρευνα                                                     Γ 20 
9. Εργαςτθριακι Μεταπτυχιακι Ζρευνα                                                     Δ 20 
10. Συγγραφι και Ραρουςίαςθ Μεταπτυχιακισ    
      Διπλωματικισ Εργαςίασ                                                                              Δ 10 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                    120 

Ρα ελαιδκζαία ιαεήιαηα, ηαηακέιμκηαζ ζε δφμ (2) ελάιδκα (Α ηαζ Β), 

απμηεθμφκ ιαεήιαηα εζδίηεοζδξ ηαζ δ δζδαζηαθία ημοξ βίκεηαζ ζφιθςκα ιε 

ημ ςνμθυβζμ πνυβναιια ζηα εθθδκζηά. 

Κεηαπηπρηαθά Καζήκαηα–Ξηζηωηηθέο Κνλάδεο (ECTS) 

α.  Ζ ιεηαπηοπζαηή δζπθςιαηζηή ενβαζία εα εηπμκείηαζ ζηα ελάιδκα Γ ηαζ Γ, 

εα πζζηχκεηαζ ζοκμθζηά ιε 60 ιμκάδεξ ECTS ηαζ εα είκαζ ενεοκδηζηή 

ενβαζία ορδθυηενμο επζπέδμο ηδξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ ημο 

πνμπηοπζαημφ ηφηθμο ζπμοδχκ. 

β. Γζα ηδκ απυηηδζδ ημο Κ.Γ.Δ. απαζημφκηαζ: 

i) Γζάνηεζα ζπμοδχκ ημοθάπζζημκ ηεζζάνςκ (4) ελαιήκςκ. 

ii) Ποιπθήνςζδ ημοθάπζζημκ 120 ιμκάδςκ ECTS (60 ιμκάδεξ ECTS απυ 

ιεηαπηοπζαηά ιαεήιαηα ηαζ 60 ιμκάδεξ ECTS απυ ηδκ εηπυκδζδ 

ιεηαπηοπζαηήξ ενβαζίαξ). 
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iii) Ζ εηπυκδζδ ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ ενβαζίαξ βίκεηαζ οπυ ηδκ επμπηεία εκυξ 

ιέθμοξ Γ.Δ.Ξ., υπςξ μ Λ. 3685/2008 μνίγεζ ηαζ ελεηάγεηαζ απυ ηνζιεθή 

επζηνμπή πμο μνίγεηαζ απυ ηδ Γ.Π.Δ.Π.  ιεηά απυ πνυηαζδ ηδξ Π.Δ. 

δ.  Ν ηεθζηυξ ααειυξ ημο Κ.Γ.Δ. είκαζ μ ιέζμξ υνμξ αθεκυξ ημο ααειμφ πμο 

πνμηφπηεζ απυ ημ ιέζμ υνμ ηςκ ααειχκ ηςκ ιαεδιάηςκ ηαζ αθεηένμο ημο 

ααειμφ ηδξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ. Ζ δζπθςιαηζηή ενβαζία εα 

ααειμθμβείηαζ απυ ηδκ ηνζιεθή ελεηαζηζηή επζηνμπή φζηενα απυ εζζήβδζδ 

ημο επζαθέπμκηα ηαεδβδηή. Ζ ααειμθυβδζδ ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ ενβαζίαξ 

βίκεηαζ ζε αηέναζεξ ιμκάδεξ ηδξ ηθίιαηαξ 0 έςξ 10 ιε εθάπζζημ 

πνμαζαάζζιμ ααειυ ημ έλζ (6). 

ε. Ζ δζπθςιαηζηή ενβαζία δαηηοθμβναθείηαζ ζε πέκηε (5) ημοθάπζζημκ 

ακηίηοπα ηαζ έκα απυ αοηά ηαηαηίεεηαζ ζηδ αζαθζμεήηδ ημο Ριήιαημξ πνμξ 

ανπεζμεέηδζδ. 
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ΑΑΛΛΑΑΙΙΡΡΗΗΘΘΝΝ  ΞΞΟΟΝΝΓΓΟΟΑΑΚΚΚΚΑΑ  ΚΚΑΑΘΘΖΖΚΚΑΑΡΡΥΥΛΛ  ΘΘΑΑΗΗ    

ΑΑΞΞΑΑΗΗΡΡΖΖΠΠΖΖ  ΒΒΑΑΠΠΗΗΘΘΥΥΛΛ  ΓΓΛΛΥΥΠΠΔΔΥΥΛΛ  

πςξ ακαθένεηαζ ζημκ Δζςηενζηυ Θακμκζζιυ Ιεζημονβίαξ Κεηαπηοπζαηχκ 

Ππμοδχκ ημο Ριήιαημξ Φανιαηεοηζηήξ ημο Α.Ξ.Θ, ―Oζ οπμρήθζμζ 

ιεηαπηοπζαημί θμζηδηέξ βζα Κ.Γ.Δ., πθδκ ηςκ πηοπζμφπςκ ηςκ Ριδιάηςκ 

Φανιαηεοηζηήξ, μθείθμοκ κα έπμοκ βκχζδ ημο ακηζηεζιέκμο ηςκ ηνζχκ, πζμ 

ζοκαθχκ πνμξ ημ MΓE πνμπηοπζαηχκ ιαεδιάηςκ‖. Ρα ιαεήιαηα αοηά 

ακαβνάθμκηαζ ζε ηάεε ηαηεφεοκζδ πςνζζηά. 

 

ΘΘααηηεεύύζζππλλζζεε  ΑΑ..  ΦΑΟΚΑΘΝΣΖΚΔΗΑ, ΑΛΑΞΡΜΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΥΛ 

ΔΛΥΠΔΥΛ 

 

Ππλαθή πξνπηπρηαθά καζήκαηα:   Φανιαηεοηζηή Σδιεία (Ννιυκεξ- 

                                                      μνβακμιεηαθθζηά) 

                                             Ννβακζηή Φανι. Σδιεία ΗΗ 

                                                       Ννβακζηή Φανι. Σδιεία ΗΗΗ 

 

Πημπυξ ηδξ ηαηεφεοκζδξ είκαζ δ πανμπή βκχζεςκ χζηε κα επεηηείκεηαζ ηαζ 

κα ειααεφκεηαζ ημ επζζηδιμκζηυ οπυααενμ ζημ πεδίμ ηδξ Φανιαημπδιείαξ1, 

ηδξ ακάπηολδξ θανιάηςκ ηαζ ηδξ θανιαημπδιζηήξ ιεθέηδξ αζμδναζηζηχκ 

εκχζεςκ, υπςξ ελανηδζζμβυκςκ, πνυζεεηςκ ηνμθίιςκ-ηαθθοκηζηχκ, 

πενζααθθμκηζηχκ νφπςκ. Νζ απυθμζημζ ηδξ ηαηεφεοκζδξ αοηήξ απμηημφκ 

ζφβπνμκεξ επζζηδιμκζηέξ βκχζεζξ ηαζ ειπεζνία χζηε κα ζοιαάθθμοκ εκενβά 

ζε εέιαηα θανιάηςκ ηαζ οβείαξ ζηδκ ημζκςκία, ζηδ Φανιαηεοηζηή 

Βζμιδπακία, ζε κμζμημιεία, ηναηζημφξ θμνείξ οβείαξ, εεκζημφξ ηαζ 

εονςπασημφξ μνβακζζιμφξ θανιάηςκ, εηπαζδεοηζηά ηαζ ενεοκδηζηά 

ζδνφιαηα. 

 

 

1. ΣΖΚΔΗΑ ΔΛΥΠΔΥΛ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΝ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ  
 

Γηδάζθνληεο:  Β. Γεκόπνπινο, Α. Γεξνληθάθε, Γ. Υαηδεπαύινπ-Λίηηλα 

θαη Γ. Παπαγηαλλνπνύινπ (Υεηκεξηλό εμ.-Α) 

 

α) Κέεμδμζ ζφκεεζδξ εκχζεςκ θανιαηεοηζημφ εκδζαθένμκημξ (ηθαζζηέξ ηαζ 

νεηνμζοκεεηζηέξ ιέεμδμζ). 

                     
1
 Ορισμός της Φαρμακοχημείας κατά IUPAC: Medicinal chemistry is a chemistry-based 

discipline, also involving aspects of biological, medical and pharmaceutical sciences. It is 

concerned with the invention, discovery, design, identification and preparation of 

biologically active compounds, the study of their metabolism, the interpretation of their 

mode of action at the molecular level and the construction of structure-activity 

relationships. 
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α) Κεθέηδ πδιζηχκ ζδζμηήηςκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδ δμιή θανιαημιμνίςκ, ιε 

ζημπυ ηδ ηαοημπμίδζδ, ημκ πνμζδζμνζζιυ, ηδκ ακίπκεοζδ ηαζ ηδ δζενεφκδζδ 

ηςκ ζδζμηήηςκ ημοξ. 

β) Ξαναδείβιαηα ναδζμθανιαηεοηζηχκ εκχζεςκ ιεβάθμο θανιαηεοηζημφ 

εκδζαθένμκημξ 

 

2. ΓΗΔΘΟΗΛΖΠΖ ΓΝΚΖΠ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΥΛ ΔΛΥΠΔΥΛ – ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

ΠΡΖΛ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΠΡΖ 

ΦΑΟΚΑΘΝΣΖΚΔΗΑ  
 

Γηδάζθνληεο:  Β. Γεκόπνπινο  θαη Α. Γεξνληθάθε (Υεηκεξηλό εμ.-Α) 

 

Σνήζδ θαζιαημζημπζηχκ, πνςιαημβναθζηχκ, οπμθμβζζηζηχκ ηαζ άθθςκ 

ιεευδςκ βζα ηδ δζεοηνίκδζδ ηδξ δμιήξ ή ηδκ απμιυκςζδ ιμνίςκ 

θανιαηεοηζημφ εκδζαθένμκημξ. 

 

 

3. ΞΟΝΣΥΟΖΚΔΛΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΚΔΡΑΒΝΙΗΠΚΝ ΜΔΛΝΒΗΝΡΗΘΥΛ  
 

Γηδάζθνληεο: Δ. Ρέθθα, Π.  Κνπξνπλάθεο (Υεηκεξηλό εμ.-Α) 

 

α) Ρφπδ ηςκ θανιάηςκ ζημκ μνβακζζιυ (απμννυθδζδ, ηαηακμιή, ιηααμθζζιυξ, 

απέηηνζζδ)-Νδμί απχθεζαξ 

α) Σδιζημί ιδπακζζιμί πμο αημθμοεμφκηαζ ζηδ αζμιεηαηνμπή λεκμαζμηζηχκ. 

Πημπυξ, θάζεζξ, εκγοιζημί επαβςβείξ ηαζ ακαζημθείξ, αζμαπμημλίκςζδ-

αζμημλίκςζδ. 

β) Δζδζηέξ ηαηδβμνίεξ θανιάηςκ (πνμθάνιαηα, ιαθαηά θάνιαηα, ζηθδνά 

θάνιαηα, πδιζηά ζοζηήιαηα απμδέζιεοζδξ). 

δ) Κμνζαηή άπμρδ αθθδθεπίδναζδξ θανιάηςκ. 

 

4. ΚΔΘΝΓΝΗ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ ΠΛΘΔΠΖΠ ΚΔ ΔΚΦΑΠΖ ΠΡΖΛ 

ΔΡΔΟΝΘΘΙΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΝΣΖΚΔΗΑ  
 

Γηδάζθνληεο: Α. Γεξνληθάθε, Ι. Νηθνιάνπ (Δαξηλό εμ.-Β)  

 

α) Βζμιδπακζηή παναηεοή ανπζηχκ ή εκδζαιέζςκ πνμσυκηςκ ζηδ θανιαηεοηζηή 

ζφκεεζδ. 

α) Κέεμδμζ ζφκεεζδξ ηονζυηενςκ μιάδςκ αζμδναζηζηχκ εκχζεςκ 

β) Φανιαημπδιεία εηενμηοηθζηχκ εκχζεςκ ιε έκα ή πενζζζυηενα εηενμάημια. 

 

5. ΔΗΓΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ ΞΟΝΣΥΟΖΚΔΛΖΠ ΦΑΟΚΑΘΝΣΖΚΔΗΑΠ  
 

Γηδάζθνληεο: Δ. Ρέθθα, Γ. Παπαγηαλλνπνύινπ θαη Ι. Νηθνιάνπ 

(Δαξηλό εμ.-Β) 

 

α) Σδιζηυξ δεζιυξ ηαζ δνάζδ, πμδμπείξ θανιάηςκ- G πνςηεΐκεξ. 
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α) Οαδζμδζαβκςζηζηά θάνιαηα. Οαδζμεεναπεοηζηέξ θανιαηεοηζηέξ εκχζεζξ. 

(Γζάβκςζδ κεονμθμβζηχκ δζαηαναπχκ, Γζάβκςζδ-Θεναπεία ηανηίκμο) 

β) Φθεβιμκή ηαζ ακηζθθεβιμκχδδ θάνιαηα- Δζζαβςβή ζηδκ Ακμζμπδιεία. 

δ) Φανιαημπδιζηή άπμρδ ελάνηδζδξ ζε θάνιαηα ηαζ άθθεξ μοζίεξ. Φάνιαηα ηαζ 

Ζεζηή. 

 

6. ΞΟΝΣΥΟΖΚΔΛΖ ΦΑΟΚΑΘΝΣΖΚΔΗΑ: ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΦΑΟΚΑΘΝ-

ΚΝΟΗΥΛ, ΔΗΓΗΘΔΠ ΠΛΘΔΠΔΗΠ  
 

Γηδάζθνληεο: Δ. Ρέθθα, Π. Κνπξνπλάθεο, Γ. Υαηδεπαύινπ-Λίηηλα 

(Δαξηλό εμ.-Β) 

 

α) Δζζαβςβή ζηδ πνήζδ δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ ζε εέιαηα πμο αθμνμφκ 

εθανιμβέξ ζηδ Φανιαημπδιεία. 

α) Ππέζεζξ δμιήξ ηαζ θοζζημπδιζηχκ ζδζμηήηςκ θανιάηςκ ιε ηδ αζμθμβζηή δνάζδ 

(SAR). Ξμζμηζηέξ ζπέζεζξ δμιήξ-δνάζδξ (QSAR). 

β) Φανιαημπδιεία εθεοεένςκ νζγχκ (Σδιεία, δνάζδ ηαζ ζδιαζία, ζοκέπεζεξ ηαζ 

ακηζιεηχπζζδ). 

δ) Φανιαημπδιζηή πνμζέββζζδ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ζφβπνμκςκ αζεεκεζχκ. 

ε) Κέεμδμζ εθανιμβήξ αζμιεηαηνμπχκ ζηδκ Φανιαηεοηζηή. Φζθζηή πνμξ ημ 

πενζαάθθμκ Φανιαηεοηζηή Βζμιδπακία. Σδιζηή δζαπείνζζδ θανιάηςκ. 

 

7. ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ, ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΘΑΗ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΟΝΡΑΠΖΠ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖΠ 

ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ  
Ν επζαθέπςκ ηαεδβδηήξ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ ιεηαπηοπζαηυ θμζηδηή 

ζπεδζάγμοκ ηαζ ζογδημφκ ημ εέια ηδξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ, ημκ ζπεδζαζιυ 

ηδξ μπμίαξ, ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδκ δζαιυνθςζδ ιε αζαθζμβναθζηή 

ακαζηυπδζδ ηαζ οπμζηήνζλδ, ζοββνάθεζ ηαζ μ οπμρήθζμξ ηδκ οπμαάθθεζ 

πνμξ ελέηαζδ ηαζ ααειμθυβδζδ ζηδκ ηνζιεθή ελεηαζηζηή επζηνμπή. 

 

8. ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΖ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΈΟΔΛΑ   

Ν οπμρήθζμξ αζπμθείηαζ πεζναιαηζηά ιε ηδκ ενβαζηδνζαηή εηηέθεζδ ηδξ 

ιεηαπηοπζαηήξ δζπθςιαηζηήξ ημο ενβαζίαξ, δ μπμία αλζμθμβείηαζ ηαζ 

ααειμθμβείηαζ απυ ηδκ ηνζιεθή ελεηαζηζηή επζηνμπή. 

 

9. ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΖ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΈΟΔΛΑ   

Ν οπμρήθζμξ αζπμθείηαζ πεζναιαηζηά ιε ηδκ ενβαζηδνζαηή εηηέθεζδ ηδξ 

ιεηαπηοπζαηήξ δζπθςιαηζηήξ ημο ενβαζίαξ, δ μπμία αλζμθμβείηαζ ηαζ 

ααειμθμβείηαζ απυ ηδκ ηνζιεθή ελεηαζηζηή επζηνμπή. 

 

10. ΠΓΓΟΑΦΖ ΘΑΗ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖΠ ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖΠ 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΖ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΈΟΔΛΑ   

Ν οπμρήθζμξ ιεηαπηοπζαηυξ θμζηδηήξ μθμηθδνχκμκηαξ ηδκ ενβαζηδνζαηή 

ιεηαπηοπζαηή ημο ένεοκα, ζοβηεκηνχκεζ, μνβακχκεζ, αλζμθμβεί ηαζ 

ζοββνάθεζ ηδκ ενβαζία ημο, ηδκ μπμία πανμοζζάγεζ ζηδκ επζηνμπή βζα 

αλζμθυβδζδ ηαζ ααειμθυβδζδ. 
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ΘΘααηηεεύύζζππλλζζεε  ΒΒ.. ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ 

 

Ππλαθή πξνπηπρηαθά καζήκαηα:  Δζδζηή Φανιαηεοηζηή Ρεπκμθμβία Η 

 Ποκηαβμηεπκία 

 Φανιαηεοηζηή Ακάθοζδ Η 

 

 

1. ΔΗΓΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΥΛ 

ΠΘΔΑΠΚΑΡΥΛ  
  

Γηδάζθνληεο: . Μαιακαηάξεο, Κ. Καρξηκάλεο θαη Ι Νηθνιαθάθεο 

(Υεηκεξηλό εμ.-Α) 

 

Α. 

α) Ξνμιμνθμπμίδζδ ηαζ επζθμβή θανιαημηεπκζηχκ ιμνθχκ. 

α) Κεεμδμθμβία παναηηδνζζιμφ ηςκ πνχηςκ οθχκ βζα ηδκ παναζηεοή 

θανιαηεοηζηχκ ζηεοαζιάηςκ. 

β) Ανπέξ, ιδπακζζιμί ηαζ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ πμζυηδηα ηςκ 

θανιαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ ηαηά ηζξ Φοζζηέξ Φανιαηεοηζηέξ Γζενβα-ζίεξ (unit 

operations). 

δ) Δζδζηά εέιαηα παναζηεοήξ ζηενεχκ θανιαηεοηζηχκ ιμνθχκ (ηαραηίςκ, 

δζζηίςκ, ζθαζνμπμζδιέκςκ ηυηηςκ η.ά.). 

ε) Ακάπηολδ ηαζ παναζηεοή οβνχκ θανιαηεοηζηχκ ιμνθχκ. 

ζη) Ξαναζηεοή ζηείνςκ ζηεοαζιάηςκ. 

γ) Βζμιδπακζηή Φανιαηεοηζηή Κζηνμαζμθμβία. 

δ) Ρεπκμθμβία ζηεοαζιάηςκ πνμβναιιαηζζιέκδξ απμδέζιεοζδξ. 

 

Β. 

α) Κμνθμπμίδζδ αζμηεπκμθμβζηχκ θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ (πεπηζδίςκ ηαζ 

πνςηεσκχκ). 

α) Πηάδζα πνμιμνθμπμίδζδξ, επζθμβήξ ηδξ ιμνθήξ ηαζ ηςκ αμδεδηηχκ μοζζχκ. 

β) Κεθέηδ ζηαεενυηδηαξ ηςκ αζμηεπκμθμβζηχκ θανιαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ. 

 

2. ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ Ζ/ ΠΡΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ 
  

Γηδάζθνληεο: Ι. Νηθνιαθάθεο, Κ. Καρξηκάλεο (Υεηκεξηλό εμ.-Α) 

 

Ποθθμβή, ηαηαβναθή, επελενβαζία ηαζ ακάθοζδ δεδμιέκςκ ιε ηδ αμήεεζα Ζ/. 

α) Ποθθμβή ηαζ ηαηαβναθή δεδμιέκςκ: Αζζεδηήνεξ, ζφκδεζδ αζζεδηήνςκ ιε 

ζοζηήιαηα ζοθθμβήξ ζήιαημξ, ηαηαβναθή ζήιαημξ. 

α) Δπελενβαζία ηαζ ακάθοζδ δεδμιέκςκ: (i) Ξεζναιαηζημί ζπεδζαζιμί ηαζ 

πνμβνάιιαηα ακάθοζδξ. Δίδδ ηαζ επζθμβή ηςκ ηαηάθθδθςκ παναβμκηζηχκ 

ζπεδζαζιχκ. Ξμθθαπθή βναιιζηή παθζκδνυιδζδ ηαζ εηηίιδζδ ηδξ 
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πνμζανιμβήξ ιμκηέθςκ (ζηαηζζηζηή ζοιπεναζιαημθμβία). Ακάθοζδ 

δζαζπμνάξ πμθθαπθχκ ιεηααθδηχκ (MANOVA) ηαζ ηνυπμζ μιαδμπμίδζδξ 

ιεηααθδηχκ. Δπζθάκεζα απυηνζζδξ ηαζ ιέεμδμζ αεθηζ-ζημπμίδζδξ δζενβαζζχκ. 

Δθανιμβέξ ζηδ Φανιαηεοηζηή Ρεπκμθμβία ιε ηδ πνήζδ ηςκ ζηαηζζηζηχκ ηαζ 

βναθζζηζηχκ πνμβναιιάηςκ SPSS, EXCEL, SIGMAPLOT. (ii) Ακάθοζδ 

δεδμιέκςκ ιε ηδ αμήεεζα Ρεπκδηχκ Λεονςκζηχκ Γζηηφςκ. Θεςνδηζηά 

ζημζπεία. Ρφπμζ κεονςκζηχκ δζηηφςκ. Γζαεέζζια πνμβνάιιαηα πνμζμιμίςζδξ 

κεονςκζηχκ δζηηφςκ. (iii) Γζενεοκδηζηή ακάθοζδ δεδμιέκςκ (exploratory 

data analysis). Κέεμδμζ ακάθοζδξ απμηεθεζιάηςκ ααζζζιέκεξ ζηδ βναθζηή 

απεζηυκζζδ ηςκ δεδμιέκςκ (Data Visualization). Πηαηζηέξ απεζημκίζεζξ 

δεδμιέκςκ – κευηενεξ ηεπκζηέξ. Γοκαιζηέξ βναθζηέξ παναζηάζεζξ ιε 

δοκαηυηδηα αθθδθεπίδναζδξ (interactive dynamic graphics). 

 

3. ΞΟΝΣΥΟΖΚΔΛΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ ΑΛΑΙΠΖΠ 
  

Γηδάζθνληεο: Ι. Κνπληνπξέιιεο, Α. Μαξθνπνύινπ (Δαξηλό εμ.-Β) 

 

α) Πθάθιαηα ηαζ ζηαηζζηζηή επελενβαζία ακαθοηζηχκ δεδμιέκςκ ηαζ 

δζαβναιιαηζηχκ παναζηάζεςκ. Κέηνα αλζμπζζηίαξ, Πδιακηζηά ρδθία. 

α) Γεκζηά πενί θαζιαημζημπζηχκ ιεευδςκ. Φάζιαηα απμννυθδζδξ-θάζιαηα 

εηπμιπήξ. Φάζιαηα πενζχδμοξ. Ξμζμηζημί πνμζδζμνζζιμί ιε 

θαζιαημθςημιεηνία οπενζχδμοξ. Δθανιμβή δζαθυνςκ ηεπκζηχκ 

επελενβαζίαξ απμηεθεζιάηςκ βζα ημοξ πμζμηζημφξ πνμζδζμνζζιμφξ 

δναζηζηχκ μοζζχκ ιε πνήζδ πνχηδξ ηαζ δεοηέναξ παναβχβμο. Δζδζηέξ 

ηεπκζηέξ: 

β) Φαζιαημθςημιεηνία Απμννυθδζδξ πενφενμο: Ρεπκζηέξ ηαηαβναθήξ 

θαζιάηςκ οπενφενμο. Ζ πνδζζιμπμίδζδ ημο οπενφενμο ζημκ πμζμηζηυ 

έθεβπμ ηςκ θανιαηεοηζηά δναζηζηχκ μοζζχκ. 

δ) Φθμβμθαζιαημθςημιεηνία ηαζ Φαζιαημθςημιεηνία Αημιζηήξ Απμννυθδζδξ, 

Φαζιαημζημπία Ξονδκζημφ Καβκδηζημφ Ποκημκζζιμφ. 

ε) Σνςιαημβναθία: Ραλζκυιδζδ πνςιαημβναθζηχκ ιεευδςκ. Δθανιμβέξ ζηδ 

Φανιαηεοηζηή Ακάθοζδ. θζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ζηαηζηή θάζδ ζηζξ 

δζάθμνεξ πνςιαημβναθζηέξ ιεευδμοξ ακάθοζδξ. Αένζμξ (GC, GLC) ηαζ οβνή 

πνςιαημβναθία (HPLC, YXYA, Θακμκζηήξ ηαζ Ακηίζηνμθδξ θάζδξ). Πφβηνζζδ 

ιεηαλφ πνςιαημβναθζηχκ ιεευδςκ, ηαεχξ ηαζ ιε άθθεξ ιεευδμοξ ακάθοζδξ. 

Σνςιαημβναθζηά ζοζηήιαηα βζα HPLC εθανιμβέξ: Δηθμβή πνςιαημβναθζημφ 

ζοζηήιαημξ. Ξαναζηεοή ηαζ πνμενβαζία ηζκδηήξ θάζδξ. Γζαηήνδζδ ζηήθδξ. 

Αλζμθυβδζδ πμζυηδηαξ πνςιαημβναθήιαημξ. Ακάπηολδ πνςιαημβναθζημφ 

ζοζηήιαημξ ηαζ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηάξ ημο. Δθανιμβέξ ηςκ πνςιαημβνα-

θζηχκ ιεευδςκ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ δναζηζηχκ μοζζχκ ζε ζηεοάζιαηα ηαζ 

αζμθμβζηά οβνά. 

 

4. ΞΟΝΣΥΟΖΚΔΛΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΦΠΗΘΖΠ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ 
  

Γηδάζθνληεο: Ι. Νηθνιαθάθεο, Κ. Καρξηκάλεο (Δαξηλό εμ.-Β) 
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α)  Ππεδζαζιυξ πεζναιάηςκ βζα ιεθέηδ θανιαημηεπκζηχκ θαζκμιέκςκ. 

α)  Δηηίιδζδ πεζναιαηζηχκ απμηεθεζιάηςκ ιε ηδκ εθανιμβή ιαεδιαηζηχκ 

ιεευδςκ. 

β)  Κέεμδμζ ιέηνδζδξ θοζζημπδιζηχκ ζδζμηήηςκ ηςκ θανιάηςκ (pH, δείηηδξ 

δζάεθαζδξ, ζλχδεξ, επζθακεζαηή ηάζδ, δοκαιζηυ-γ, ιέβεεμξ ζςιαηζδίςκ, ηηθ) 

δ)  Ξαναζηεοή κέςκ ζοζηδιάηςκ δζαζπμνάξ βζα θανιαημηεπκζηή πνήζδ. 

ε)  Δκζςιάηςζδ θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ ζε ζοζηήιαηα δζαζπμνάξ. 

ζη) Κεθέηδ απμδέζιεοζδξ θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ απυ ζοζηήιαηα δζαζπμνάξ. 

γ) Κεθέηδ δζαπεναηυηδηαξ θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ απυ ιειανάκεξ. 

 

5. ΞΝΗΝΡΗΘΝΠ ΈΙΔΓΣΝΠ ΦΑΟΚΑΘΥΛ, ΚΝΟΦΔΠ ΒΟΑΓΔΗΑΠ 

ΑΞΝΓΔΠΚΔΠΖΠ 
  

Γηδάζθνληεο: Γ. Φαηνύξνο (Υεηκεξηλό εμ.-Α)  

 

α) Ξνμπςνδιέκα ιαεήιαηα εθέβπμο θανιάηςκ 

α) GMP 

β) Δζζαβςβή ζηα ζοζηήιαηα εθεβπυιεκδξ απμδέζιεοζδξ 

δ) Δπίδναζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ηαζ ηςκ μδχκ πμνήβδζδξ ηςκ θανιάηςκ ζημ 

ζπεδζαζιυ ζοζηδιάηςκ εθεβπυιεκδξ ηαζ αναδείαξ απμδέζιεοζδξ 

ε) Ξμθοιενή ηαζ πνήζδ ημοξ ζηα ζοζηήιαηα αναδείαξ απμδέζιεοζδξ 

ζη) Ρνυπμζ πμνήβδζδξ (per os, δζαδενιζηά, μθεαθιζηά, πανεκηενζηά, 

ειθοηεουιεκα) 

γ) Ιζπμζχιαηα–Κζηνμζθαζνίδζα 

δ) Λέεξ πδιζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα sustained delivery 

 

6. ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΘΑΗ ΈΙΔΓΣΝΠ ΦΠΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ. ΘΑΙΙΛΡΗΘΑ 

ΦΠΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ  
  

Γηδάζθωλ: Γ. Φαηνύξνο, . Καηζηώηεο (Δαξηλό εμ.-Β) 

 

α) Ξνχηεξ φθεξ θοζζηχκ πνμσυκηςκ. 

α) Φοζζηέξ δζενβαζίεξ ηαζ ηεπκμθμβία ηαηενβαζζχκ πμο εθανιυγμκηαζ ζηα 

δζάθμνα θοηζηά οθζηά. 

β) Ποζηεοέξ επελενβαζίαξ θοηζηχκ οθζηχκ. 

δ) Κέεμδμζ παναθααήξ δεοηενμβεκχκ πνμσυκηςκ ορδθήξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ. 

ε) Έθεβπμξ πμζυηδηαξ –ακάθοζδ– πνχηςκ οθχκ ηαζ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ. 

ζη) Δθανιμβή ελεζδζηεοιέκςκ ακαθοηζηχκ ιεευδςκ. 

γ) Κμνθμπμίδζδ ηαζ πνήζεζξ δεοηενμβεκχκ πνμσυκηςκ. 

δ) Θαθθοκηζηά ζηεοάζιαηα θοζζηχκ πνμσυκηςκ. 

 

7. ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ, ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΘΑΗ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΟΝΡΑΠΖΠ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖΠ 

ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ  
Ν επζαθέπςκ ηαεδβδηήξ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ ιεηαπηοπζαηυ θμζηδηή 

ζπεδζάγμοκ ηαζ ζογδημφκ ημ εέια ηδξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ, ημκ ζπεδζαζιυ 

ηδξ μπμίαξ, ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδκ δζαιυνθςζδ ιε αζαθζμβναθζηή 
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ακαζηυπδζδ ηαζ οπμζηήνζλδ, ζοββνάθεζ ηαζ μ οπμρήθζμξ ηδκ οπμαάθθεζ 

πνμξ ελέηαζδ ηαζ ααειμθυβδζδ ζηδκ ηνζιεθή ελεηαζηζηή επζηνμπή. 

 

8. ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΖ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΈΟΔΛΑ   

Ν οπμρήθζμξ αζπμθείηαζ πεζναιαηζηά ιε ηδκ ενβαζηδνζαηή εηηέθεζδ ηδξ 

ιεηαπηοπζαηήξ δζπθςιαηζηήξ ημο ενβαζίαξ, δ μπμία αλζμθμβείηαζ ηαζ 

ααειμθμβείηαζ απυ ηδκ ηνζιεθή ελεηαζηζηή επζηνμπή. 

 

9. ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΖ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΈΟΔΛΑ   

Ν οπμρήθζμξ αζπμθείηαζ πεζναιαηζηά ιε ηδκ ενβαζηδνζαηή εηηέθεζδ ηδξ 

ιεηαπηοπζαηήξ δζπθςιαηζηήξ ημο ενβαζίαξ, δ μπμία αλζμθμβείηαζ ηαζ 

ααειμθμβείηαζ απυ ηδκ ηνζιεθή ελεηαζηζηή επζηνμπή. 

 

10. ΠΓΓΟΑΦΖ ΘΑΗ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖΠ ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖΠ 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΖ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΈΟΔΛΑ   

Ν οπμρήθζμξ ιεηαπηοπζαηυξ θμζηδηήξ μθμηθδνχκμκηαξ ηδκ ενβαζηδνζαηή 

ιεηαπηοπζαηή ημο ένεοκα, ζοβηεκηνχκεζ, μνβακχκεζ, αλζμθμβεί ηαζ 

ζοββνάθεζ ηδκ ενβαζία ημο, ηδκ μπμία πανμοζζάγεζ ζηδκ επζηνμπή βζα 

αλζμθυβδζδ ηαζ ααειμθυβδζδ. 

 

   

  ΘΘααηηεεύύζζππλλζζεε  ΓΓ.. ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ–ΚΝΟΗΑΘΖ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΖ 
 
* (γηα ηνπο εηζαρζέληεο πξηλ ην αθαδεκαϊθό έηνο 2015-2016) 

 

Ππλαθή πξνπηπρηαθά καζήκαηα:    Φανιαημθμβία Η 

 Φανιαημθμβία ΗΗ 

 Φανιαηεοηζηή Βζμηεπκμθμβία  

 

1. ΚΝΟΗΑΘΖ ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑ ΘΑΗ ΦΑΟΚΑΘΝΓΔΛΔΡΗΘΖ  
  

Γηδάζθνληεο: Α. Σζηθηζόγινπ (Υεηκεξηλό εμ.-Α) 

 

α) Κμνζαημί ιδπακζζιμί δνάζδξ ηςκ θανιάηςκ επί ηςκ οπμδμπέςκ. 

α) Κδπακζζιμί ακάπηολδξ ακημπήξ ζηα θάνιαηα. 

β) Βζμηεπκμθμβία θανιαηεοηζηχκ πνςηεΐκχκ. 

δ) Ανπέξ ηαζ εθανιμβέξ ηδξ Φανιαημβεκεηζηήξ – Φανιαημβμκζδζςιαηζηήξ – 

Δλαημιίηεοζδ εεναπείαξ. 

ε) Φανιαημθμβία ημο ΘΛΠ ηαζ Τοπμθανιαημθμβία 

ζη) Σδιεζμεεναπεία θμζιχλεςκ ζμβεκμφξ, ιζηνμαζαηήξ ηαζ παναζζηζηήξ 

αζηζμθμβίαξ. 

γ) Φανιαημθμβία ημο αζιμπμζδηζημφ ηαζ ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ηςκ 

κεμπθαζζχκ. 

 

2. ΚΝΟΗΑΘΖ ΒΗΝΙΝΓΗΑ 
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Γηδάζθνληεο: Υ. Παλαγηωηίδεο, Θ. θιαβηάδεο, Μ. Αξζελάθεο (Υεηκεξηλό 

εμ.-Α) 

 

α) Γμκζδζαηή ηαζ πνςιμζςιζηή δμιή (απυ ημ ααηηδνζαηυ μπενυκζμ ζηδ δμιή 

ηςκ εοηανοςηζηχκ βμκζδίςκ. Ιεζημονβζηή ακαδζάηαλδ ημο DNA, δμιή ηαζ 

θεζημονβζηυηδηα πνςιαηίκδξ). 

α) Ακαδζπθαζζαζιυξ DNA (Γεκζηά, εκγοιμθμβία, νεπθζηυκζα, ζσηυξ ακα-

δζπθαζζαζιυξ). 

β) Δπζδζυνεςζδ ηαζ ακαζοκδοαζιυξ ημο DNA. 

δ) Οφειζζδ ηοηηανζημφ ηφηθμο, ζδιεία εθέβπμο ηαζ ηανηζκμβέκεζδ. 

ε) Οφειζζδ ηδξ έκανλδξ ηδξ ιεηαβναθήξ ζε πνμηανοςηζηά ηαζ εοηανοςηζηά 

(πμθοιενάζεξ, ιεηαβναθζημί πανάβμκηεξ, νοειζζηζηέξ κμοηθεμηζδζηέξ 

αθθδθμοπίεξ). 

ζη) Ρενιαηζζιυξ ηδξ ιεηαβναθήξ ηαζ ςνίιακζδ ηςκ mRNA. Κεηαβναθή ηαζ 

ςνίιακζδ ηςκ tRNAs ηαζ ηςκ rRNAs. 

γ) Οφειζζδ ηδξ ιεηάθναζδξ, πανάβμκηεξ έκανλδξ, επζιήηοκζδξ ηαζ 

ηενιαηζζιμφ. 

δ) Κεηαιεηαθναζηζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ πνςηεσκχκ, πνςηεΐκεξ-ζοκμδμί ηαζ 

ακαδίπθςζδ πνςηεΐκχκ. 

ε) Δκδμκμοηθεάζεξ πενζμνζζιμφ, ανπέξ ηθςκμπμίδζδξ ζε πθαζιίδζα ηαζ άθθμοξ 

θμνείξ ηθςκμπμίδζδξ. 

ζ) Θαηαζηεοή αζαθζμεδηχκ κμοηθεσκζηχκ μλέςκ, έθεβπμξ βζα πανμοζία ή 

έηθναζδ βμκζδίςκ ηαζ ακάθοζδ ηθχκςκ. 

ζα) Ξνςηεΐκζηή έηθναζδ, πνςιμζςιζηυ αάδζζια (gene walking), 

ιεηαθθαλζβέκεζδ, βμκζδζαηά knockouts. 

ζα) Δπζβεκεηζηή (Γμζμθμβία βμκζδίςκ, imprinting, βεκεηζηυξ ακαπνμ-

βναιιαηζζιυξ ηαζ ελέθζλδ). 

 

3. ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΥΛ ΦΡΥΛ 
  

Γηδάζθνληεο: Α. Καλειιήο (Δαξηλό εμ.-Β) 

 

α) Θαθθζένβεζα ηοηηάνςκ ηαζ ζζηχκ: ηεπκμθμβία πνςημπθαζηχκ, ακαβέκκδζδ 

θοηχκ, πανμδζηέξ εηθνάζεζξ βμκζδίςκ ηαζ πνμαβςβέςκ, ζζημεζδζημί ηαζ 

επαβυιεκμζ πνμαβςβείξ. 

α) Γεκεηζηή ηνμπμπμίδζδ θοηζηχκ ζζηχκ: Κεηαθμνά βεκηζημφ οθζημφ ζε θοηζηά 

ηφηηανα (Agrobacterium, εηημλεοηήναξ ιεηαθθζηχκ ιζηνμζςιάηςκ, πνήζδ 

ζχκ–θμνέςκ). 

β) Δπζθμβή βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκςκ θοηχκ: (PCR, ακάθοζδ ηαηά Southern, 

ακάθοζδ ηαηά northern ηαζ western blotting, εκγοιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ ηαζ 

θαζκμηοπζηυξ δζαπςνζζιυξ). 

δ) Ακάθοζδ βμκζδζαηήξ έηθναζδξ. 

ε) Θαηαζημθή βμκζδζαηήξ έηθναζδξ ζηα θοηά: Κέεμδμζ ηαζ εθανιμβέξ  

ζη) Γεκεηζηυξ ιεηαζπδιαηζζιυξ θανιαηεοηζηχκ ηαζ ανςιαηζηχκ θοηχκ 

γ) Ξαναβςβή θανιαηεοηζηχκ ηαζ ανςιαηζηχκ μοζζχκ ιε βεκεηζηή ιδπακζηή  



   

 

334 

δ) Γζαπείνζζδ Λέςκ Θαζκμημιζχκ–Ρεπκμθμβζχκ: Ζ πενίπηςζδ ηδξ 

Βζμηεπκμθμβίαξ–Βζμδεζηή. 

 

4. ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ Η / ΚΝΟΗΑΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ 

ΑΛΑΙΠΖΠ ΚΑΘΟΝΚΝΟΗΥΛ 
  

Γηδάζθνληεο: Θ. θιαβηάδεο, Θ. Λαιηάξεο, Υ. Παλαγηωηίδεο (Δαξηλό εμ.-

Β) 

 

α) Βαζζηέξ ανπέξ ακάθοζδξ κμοηθεσκζηχκ μλέςκ – Έκγοια, δθεηηνμθυνδζδ, 

ζηοπχιαηα, αθθδθμφπζζδ κμοηθεσκζηχκ μλέςκ. 

α) Θθςκμπμίδζδ DNA–θμνείξ ηθςκμπμίδζδξ, οπμηθςκμπμίδζδ, αζαθζμεήηεξ 

DNA, ααζζηέξ ανπέξ PCR (αθοζζδςηή ακηίδναζδ πμθοιενάζδξ). 

β) Ννβάκςζδ βμκζδζςιάηςκ ηαζ ηεπκζηέξ πανημβνάθδζδξ, πνμβνάιιαηα 

αθθδθμφπζζδξ βμκζδζςιάηςκ ηαζ μζ επζπηχζεζξ ημοξ. 

δ) Σαναηηδνζζιυξ βμκζδίςκ ηαζ βεκεηζηή ακάθοζδ, πνήζδ ηθςκμπμζδιέκςκ 

βμκζδίςκ, ακάθοζδ ηδξ δμιήξ ηςκ RNA ηαζ πνςηεσκχκ, επίπεδα έηθναζδξ. 

ε) Σνδζζιμπμίδζδ ηεπκζηχκ ακαζοκδοαζιέκμο DNA βζα ιμνζαηή δζάβκςζδ. 

ζη) Απμιυκςζδ κμοηθεσκζηχκ μλέςκ απυ ζζημφξ ή αζμθμβζηά ή άθθα οβνά, ηεπκζηέξ 

οανζδζζιμφ κμοηθεσκζηχκ μλέςκ ηαζ δζαθυνςκ εθανιμβχκ ηδξ PCR βζα ηδ 

δζάβκςζδ ιμθοζιαηζηχκ αζεεκεζχκ, βεκεηζηχκ αζεεκεζχκ, βεκεηζηά 

ηνμπμπμζδιέκςκ μνβακζζιχκ η.θπ. 

γ) Ζθεηηνμθμνδηζηή ακάθοζδ πνςηεσκχκ ηαζ ζηοπχιαηα πνςηεσκχκ (western 

blotting) 

δ) Δθανιμβέξ ηςκ ακμζμδθεηηνμθμνδηζηχκ ιεευδςκ ζηδ ιμνζαηή δζάβκςζδ. 

ε) Ακμζμδζαβκςζηζηέξ ηεπκζηέξ βζα ηδκ ηαοημπμίδζδ ιμθοζιαηζηχκ 

παναβυκηςκ, επζπέδςκ αζμιμνίςκ ζε αζμθμβζηά οβνά, η.θπ. 

 

5. ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΗΗ / ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΔΠ 

ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΝΠΗΥΛ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ 

ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΚΔ ΓΔΛΔΡΗΘΖ ΚΖΣΑΛΗΘΖ  
  

Γηδάζθνληεο: Α. Σζηθηζόγινπ,  Α. Καλειιήο,  Λ. Παπαδνπνύινπ, 

(Δαξηλό εμ.-Β) 

 

α) Κμνζαημί ιδπακζζιμί έηθναζδξ βμκζδίςκ ζηα εοηανοςηζηά ηφηηανα. 

α) Ποζηήιαηα ηθςκμπμίδζδξ βμκζδίςκ ηαζ ηεπκμθμβία PCR 

β) Ακάπηολδ ακαζοκδοαζιέκςκ πνςηεσκχκ απυ GMOs ηαζ έθεβπμξ πμζυηδηαξ. 

δ) Ρεπκμθμβία οανζδςιάηςκ ηαζ βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκα ειαυθζα. 

ε) Βζμακηζδναζηήνεξ ηαζ ιζηνμαζαηή παναβςβή δεοηενμβεκχκ ιεηααμθζηχκ. 

ζη) Βζμηεπκμθμβίεξ ηθςκμπμίδζδξ ζςιαηζηχκ ηοηηάνςκ ηαζ εεναπεοηζηή 

ηθςκμπμίδζδ (Embryonic Stem Cells). 

γ) Βζμηεπκμθμβία εκγφιςκ ηαζ πδιζηχκ δζενβαζζχκ (Ξαναβςβή εκγφιςκ ηαζ 

ιεηααμθζηχκ) 

δ) Βζμηεπκμθμβία θοζζηχκ πνμσυκηςκ δζαηνμθήξ 

ε) Βζμπδιζηή ή Κεηααμθζηή ιδπακζηή  
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ζ) Ηαηνζηή Κμνζαηή Γεςνβία: Ξαναβςβή θανιαηεοηζηχκ ηαζ δζαζηδηζηχκ 

πνμσυκηςκ  

ζα) Δδχδζια ειαυθζα 

 

6. ΒΗΝΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ / ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ Ζ/ ΠΡΖ ΚΝΟΗΑΘΖ ΒΗΝΙΝΓΗΑ 

ΘΑΗ ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ 
  

Γηδάζθνπζα: Λ. Παπαδνπνύινπ (Υεηκεξηλό εμ.-Α) 

 

α) Δζζαβςβή ζηδ Βζμπθδνμθμνζηή 

α) Σνήζδ δζαδοηηζαηχκ ηυπςκ (web–sites) (INTERNET) ζηδ Κμνζαηή Βζμθμβία 

ηαζ Βζμηεπκμθμβία 

β) Πφβηνζζδ αθθδθμοπζχκ DNA, RNA ηαζ πνςηεσκχκ ιε αάζεζξ δεδμιέκςκ 

δ) Σανημβνάθδζδ βμκζδίςκ–Ξμθοιμνθζζιμί (SNPs) ηαζ ιεηαθθάλεζξ 

ε) Ακάθοζδ θεζημονβζηχκ ζημζπείςκ ηςκ βμκζδίςκ 

ζη) Κεθέηδ δμιήξ ηαζ θεζημονβίαξ πνςηεσκχκ 

γ) Ποζπέηζζδ βμκζδίςκ ιε αζεέκεζεξ 

δ) Ξνυαθερδ αθθδθεπίδναζδξ πνςηεσκχκ ιε οπμθμβζζηζηέξ ιεευδμοξ 

ε) Ακάθοζδ βμκζδζςιάηςκ ιε πνήζδ Ζ/. 

 

7. ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ, ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΘΑΗ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΟΝΡΑΠΖΠ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖΠ 

ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ  
Ν επζαθέπςκ ηαεδβδηήξ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ ιεηαπηοπζαηυ θμζηδηή 

ζπεδζάγμοκ ηαζ ζογδημφκ ημ εέια ηδξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ, ημκ ζπεδζαζιυ 

ηδξ μπμίαξ, ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδκ δζαιυνθςζδ ιε αζαθζμβναθζηή 

ακαζηυπδζδ ηαζ οπμζηήνζλδ, ζοββνάθεζ ηαζ μ οπμρήθζμξ ηδκ οπμαάθθεζ 

πνμξ ελέηαζδ ηαζ ααειμθυβδζδ ζηδκ ηνζιεθή ελεηαζηζηή επζηνμπή. 

 

8. ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΖ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΈΟΔΛΑ   

Ν οπμρήθζμξ αζπμθείηαζ πεζναιαηζηά ιε ηδκ ενβαζηδνζαηή εηηέθεζδ ηδξ 

ιεηαπηοπζαηήξ δζπθςιαηζηήξ ημο ενβαζίαξ, δ μπμία αλζμθμβείηαζ ηαζ 

ααειμθμβείηαζ απυ ηδκ ηνζιεθή ελεηαζηζηή επζηνμπή. 

 

9. ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΖ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΈΟΔΛΑ   

Ν οπμρήθζμξ αζπμθείηαζ πεζναιαηζηά ιε ηδκ ενβαζηδνζαηή εηηέθεζδ ηδξ 

ιεηαπηοπζαηήξ δζπθςιαηζηήξ ημο ενβαζίαξ, δ μπμία αλζμθμβείηαζ ηαζ 

ααειμθμβείηαζ απυ ηδκ ηνζιεθή ελεηαζηζηή επζηνμπή. 

 

10. ΠΓΓΟΑΦΖ ΘΑΗ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖΠ ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖΠ 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΖ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΈΟΔΛΑ   

Ν οπμρήθζμξ ιεηαπηοπζαηυξ θμζηδηήξ μθμηθδνχκμκηαξ ηδκ ενβαζηδνζαηή 

ιεηαπηοπζαηή ημο ένεοκα, ζοβηεκηνχκεζ, μνβακχκεζ, αλζμθμβεί ηαζ 

ζοββνάθεζ ηδκ ενβαζία ημο, ηδκ μπμία πανμοζζάγεζ ζηδκ επζηνμπή βζα 

αλζμθυβδζδ ηαζ ααειμθυβδζδ. 
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  ΘΘααηηεεύύζζππλλζζεε  ΓΓ.. ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑ ΘΑΗ ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΖ 

 

Ππλαθή πξνπηπρηαθά καζήκαηα:   Φανιαημθμβία Η 

 Φανιαημθμβία ΗΗ 

 Φανιαηεοηζηή Βζμηεπκμθμβία  

 

1. ΚΝΟΗΑΘΖ ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑ ΘΑΗ ΦΑΟΚΑΘΝΓΔΛΔΡΗΘΖ  
  

Γηδάζθνληεο: Α. Σζηθηζόγινπ(Υεηκεξηλό εμ.-Α) 

 

α) Κδπακζζιμί ιεηαθμνάξ θανιάηςκ ζημοξ ζζημφξ 

α) Ακηζδνάζεζξ θανιάηςκ ηαζ οπμδμπέςκ ηαζ ιδπακζζιμί ιεηαθμνάξ ζήιαημξ 

β) Ακάπηολδ θανιάηςκ ηαζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ 

δ) Φανιαημβεκεηζηή–Φανιαημβμκζδζςιαηζηή 

ε) Κδπακζζιμί ακηίζηαζδξ ζηα θάνιαηα ηαζ επζπηχζεζξ ζηδκ ηθζκζηή πνάλδ 

ζη) Φανιαηεοηζηή Βζμηεπκμθμβία (Διαυθζα, Ννμί, Ξεπηίδζα ηαζ Γεοηενμβεκείξ 

Κεηααμθίηεξ) 

γ) Φανιαημθμβία ημο ΑΛΠ ηαζ ημο Θανδζαββεζαημφ ζοζηήιαημξ 

δ) Κδπακζζιμί δνάζδξ μνιμκχκ ηαζ Δκδμηνζκμθανιαημθμβία 

ε) Φανιαημθμβία ημο ΘΛΠ ηαζ Τοπμθανιαημθμβία 

ζ) Σδιεζμεεναπεία θμζιχλεςκ ζμβεκμφξ, ιζηνμαζαηήξ ηαζ παναζζηζηήξ αζηζμθμβίαξ 

ζα) Φανιαημθμβία ημο αζιμπμζδηζημφ ηαζ ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ηςκ 

κεμπθαζζχκ. 

 

2. ΑΙΙΖΙΔΞΗΓΟΑΠΔΗΠ ΦΑΟΚΑΘΥΛ  
  

Γηδάζθωλ: Ι. Νηώπαο (Δαξηλό εμ.-Β) 

 

α) Πδιαζία ηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ θανιάηςκ ζηδκ ηθζκζηή πνάλδ, ααζζηέξ ανπέξ 

απμθοβήξ ακεπζεφιδηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ. Φανιαημδοκαιζηέξ ηαζ 

θανιαημηζκδηζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ ηαηά ηδ ζοβπμνήβδζδ θανιάηςκ, 

πανάβμκηεξ ηαζ ιδπακζζιμί πμο ειπθέημκηαζ, αθθδθεπζδνάζεζξ θανιάηςκ–

ηνμθίιςκ. Αθθδθεπζδνάζεζξ ζημ επίπεδμ ημο ιεηααμθζζιμφ ηςκ θανιάηςκ, 

νυθμξ ηδξ Ο–βθοημπνςηεΐκδξ ηαζ ημο εκηενζημφ ιεηααμθζζιμφ ζηδ δζάεεζδ 

ηςκ θανιάηςκ ζημκ μνβακζζιυ. Γεκεηζηυξ πμθοιμνθζζιυξ ηαζ 

αθθδθεπζδνάζεζξ. Φανιαημβμκζδζςιαηζηή ηαζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ βζα ηδκ 

πνυαθερδ ηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ. Ακάπηολδ κέςκ θανιάηςκ ιε αάζδ πνυηοπα 

πνυαθερδξ ηςκ θανια-ημηζκδηζηχκ παναιέηνςκ ηαζ ηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ. 

Αθθδθεπζδνάζεζξ ηαζ αεθηζζημπμίδζδ ημο θανιαημθμβζημφ απμηεθέζιαημξ. 

Δλαημιζηεοιέκδ πμνήβδζδ θανιάηςκ, δζαθμνζηή απυηνζζδ ηαζ ζδζμζοβηναζία. 

α) Φανιαηεοηζηή Βζμηεπκμθμβία, κέα θάνιαηα (πεπηίδζα, ακηζζχιαηα, η.θπ.) ηαζ 

θανιαηεοηζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ. 

β) Δπζθμβή ηαζ πμνήβδζδ θανιάηςκ βζα αέθηζζημ θανιαηεοηζηυ απμηέθεζια, 

εηιεηάθθεοζδ ηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ βζα ηδκ εκίζποζδ ημο θανιαημθμβζημφ 

απμηεθέζιαημξ. Πφβπνμκεξ απυρεζξ βζα ηδκ απμθοβή ειθάκζζδξ ζαηνζηχκ 
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θαεχκ ηαηά ηδ ζοκηαβμβνάθδζδ ηαζ πμνήβδζδ θανιάηςκ, ηαζ ηδκ απμθοβή 

ακεπζεφιδηςκ θανιαηεοηζηχκ αθθδθεπζδνάζεςκ. Δβηοιμζφκδ ηαζ 

ακεπζεφιδηεξ αθθδθεπζδνάζεζξ ή εκένβεζεξ. Σνήζδ ημο δζαδζηηφμο ηαζ 

οπμθμβζζηζηχκ πνμβναιιάηςκ βζα ηδκ πνυαθερδ ακεπζεφιδηςκ 

αθθδθεπζδνάζεςκ ηςκ θανιάηςκ ζηδκ ηθζκζηή πνάλδ. Σνδζζιμπμίδζδ κέςκ 

ιεευδςκ δζδαζηαθίαξ (evidence–based learning, web–based learning, η.θπ.) 

ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηαθφηενδξ ζοκηαβμβνάθδζδξ ηαζ πμνήβδζδξ ηςκ 

θανιάηςκ ζηδκ ηθζκζηή πνάλδ. 

 

3. ΦΠΗΝΙΝΓΗΑ ΚΔΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΞΑΘΝΦΠΗΝΙΝΓΗΑΠ  
  

Γηδάζθωλ: Καζεγεηήο Λ. Μπνύηεο (Δαξηλό εμ.-Β) 

 

Ρμ ιάεδια πενζθαιαάκεζ ηδ θοζζμθμβία δζαθυνςκ ζοζηδιάηςκ (κεονζημφ, 

βαζηνεκηενζημφ, αζιμπμζδηζημφ, μονμπμζδηζημφ, ηανδζμαββεζαημφ), ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ ηδκ παεμθοζζμθμβία δζαθυνςκ κυζςκ ημο ηανδζμαββεζαημφ 

ζοζηήιαημξ (οπένηαζδ, ηανδζαηή ακεπάνηεζα, ζηδεάβπδ, έιθναβια ημο 

ιομηανδίμο, ενμιαμειαμθζζιυ, οπενθζπζδαζιία, κεθνζηή ακεπάνηεζα) ηαζ ηδκ 

παεμθοζζμθμβία δζαθυνςκ κεμπθαζζχκ (ιαζημφ, πνμζηάηδ, ήπαημξ, 

πκεοιυκςκ, δένιαημξ ηαζ ιεθακχιαηα βαζηνεκηενζημφ ηαζ παβηνέαημξ, 

μλείαξ θεοπαζιίαξ, παζδζαηνζηχκ ζοιπαβχκ υβηςκ). 

 

4. ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ Η / ΚΝΟΗΑΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ 

ΑΛΑΙΠΖΠ ΚΑΘΟΝΚΝΟΗΥΛ 
  

Γηδάζθνληεο: Λ. Παπαδνπνύινπ, Δ. Νηθνιαθάθε, Θ. Λαιηάξεο  (Δαξηλό 

εμ.-Β) 

 

α) Βαζζηέξ ανπέξ ακάθοζδξ κμοηθεσκζηχκ μλέςκ–Έκγοια, δθεηηνμθυνδζδ, 

ζηοπχιαηα, αθθδθμφπζζδ κμοηθεσκζηχκ μλέςκ. 

α) Θθςκμπμίδζδ DNA–θμνείξ ηθςκμπμίδζδξ, οπμηθςκμπμίδζδ, αζαθζμεήηεξ 

DNA, ααζζηέξ ανπέξ PCR (αθοζζδςηή ακηίδναζδ πμθοιενάζδξ). 

β) Ννβάκςζδ βμκζδζςιάηςκ ηαζ ηεπκζηέξ πανημβνάθδζδξ, πνμβνάιιαηα 

αθθδθμφπζζδξ βμκζδζςιάηςκ ηαζ μζ επζπηχζεζξ ημοξ. 

δ) Σαναηηδνζζιυξ βμκζδίςκ ηαζ βεκεηζηή ακάθοζδ, πνήζδ ηθςκμπμζδιέκςκ 

βμκζδίςκ, ακάθοζδ ηδξ δμιήξ ηςκ RNA ηαζ πνςηεσκχκ, επίπεδα έηθναζδξ. 

ε) Σνδζζιμπμίδζδ ηεπκζηχκ ακαζοκδοαζιέκμο DNA βζα ιμνζαηή δζάβκςζδ 

ζη) Απμιυκςζδ κμοηθεσκζηχκ μλέςκ απυ ζζημφξ ή αζμθμβζηά ή άθθα οβνά, 

ηεπκζηέξ οανζδζζιμφ κμοηθεσκζηχκ μλέςκ ηαζ δζαθυνςκ εθανιμβχκ ηδξ PCR 

βζα ηδ δζάβκςζδ ιμθοζιαηζηχκ αζεεκεζχκ, βεκεηζηχκ αζεεκεζχκ, βεκεηζηά 

ηνμπμπμζδιέκςκ μνβακζζιχκ η.θπ. 

γ) Ζθεηηνμθμνδηζηή ακάθοζδ πνςηεσκχκ ηαζ ζηοπχιαηα πνςηεσκχκ (western 

blotting) 

δ) Δθανιμβέξ ηςκ ακμζμδθεηηνμθμνδηζηχκ ιεευδςκ ζηδ ιμνζαηή δζάβκςζδ 

ε) Ακμζμδζαβκςζηζηέξ ηεπκζηέξ βζα ηδκ ηαοημπμίδζδ ιμθοζιαηζηχκ 

παναβυκηςκ, επζπέδςκ αζμιμνίςκ ζε αζμθμβζηά οβνά, η.θπ. 



   

 

338 

 

5. ΒΗΝΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ / ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ Ζ/ ΠΡΖ ΚΝΟΗΑΘΖ ΒΗΝΙΝΓΗΑ 

ΘΑΗ ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ 
  

Γηδάζθνπζα: Λ. Παπαδνπνύινπ (Υεηκεξηλό εμ.-Α) 

 

α) Δζζαβςβή ζηδ Βζμπθδνμθμνζηή 

α) Σνήζδ δζαδοηηζαηχκ ηυπςκ (web–sites) (INTERNET) ζηδ Κμνζαηή Βζμθμβία 

ηαζ Βζμηεπκμθμβία 

β) Πφβηνζζδ αθθδθμοπζχκ DNA, RNA ηαζ πνςηεσκχκ ιε αάζεζξ δεδμιέκςκ 

δ) Σανημβνάθδζδ βμκζδίςκ–Ξμθοιμνθζζιμί (SNPs) ηαζ ιεηαθθάλεζξ 

ε) Ακάθοζδ θεζημονβζηχκ ζημζπείςκ ηςκ βμκζδίςκ 

ζη) Κεθέηδ δμιήξ ηαζ θεζημονβίαξ πνςηεσκχκ 

γ) Ποζπέηζζδ βμκζδίςκ ιε αζεέκεζεξ 

δ) Ξνυαθερδ αθθδθεπίδναζδξ πνςηεσκχκ ιε οπμθμβζζηζηέξ ιεευδμοξ 

ε) Ακάθοζδ βμκζδζςιάηςκ ιε πνήζδ Ζ/. 

 

6. ΦΑΟΚΑΘΝΘΗΛΖΡΗΘΖ  
  

Γηδάζθωλ: Ι. Νηώπαο (Υεηκεξηλό εμ.-Α) 

 

α) Φανιαημηζκδηζηή ιεηααμθζηχκ. Φανιαημηζκδηζηή ζε ηαηαζηάζεζξ αζεεκεζχκ.  

α) Κδ βναιιζηή θανιαημηζκδηζηή. Κμκηέθα πμθθαπθχκ δζαιενζζιάηςκ.  

β) Ξενζμδζηή εκδμθθέαζα έβποζδ.  

δ) Φοζζμθμβζηή πνμζέββζζδ ηδξ ηάεανζδξ.  

ε) Θζκδηζηή ηδξ θανιαημθμβζηήξ δνάζδξ.  

ζη) Θεναπεοηζηυξ έθεβπμξ θανιάηςκ. 

γ) Κεηααθδηυηδηα θανιαημηζκδηζηχκ παναιέηνςκ. 

δ) Γμζμθμβζηά ζπήιαηα ζε πθδεοζιζαηέξ μιάδεξ.  

ε) Φανιαημηζκδηζηέξ πνμζμιμζχζεζξ. 

ζ) Φανιαημηζκδηζηέξ / θανιαημδοκαιζηέξ πνμζμιμζχζεζξ. 

ζα) Γμζμελανηχιεκδ ηαζ πνμκμ-ελανηχιεκδ θανιαημηζκδηζηή.  

ζα) Κεθέηεξ αζμσζμδοκαιίαξ. 

 

7. ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ, ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΘΑΗ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΟΝΡΑΠΖΠ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖΠ 

ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ  
Ν επζαθέπςκ ηαεδβδηήξ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ ιεηαπηοπζαηυ θμζηδηή 

ζπεδζάγμοκ ηαζ ζογδημφκ ημ εέια ηδξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ, ημκ ζπεδζαζιυ 

ηδξ μπμίαξ, ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδκ δζαιυνθςζδ ιε αζαθζμβναθζηή 

ακαζηυπδζδ ηαζ οπμζηήνζλδ, ζοββνάθεζ ηαζ μ οπμρήθζμξ ηδκ οπμαάθθεζ 

πνμξ ελέηαζδ ηαζ ααειμθυβδζδ ζηδκ ηνζιεθή ελεηαζηζηή επζηνμπή. 

 

8. ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΖ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΈΟΔΛΑ   

Ν οπμρήθζμξ αζπμθείηαζ πεζναιαηζηά ιε ηδκ ενβαζηδνζαηή εηηέθεζδ ηδξ 

ιεηαπηοπζαηήξ δζπθςιαηζηήξ ημο ενβαζίαξ, δ μπμία αλζμθμβείηαζ ηαζ 

ααειμθμβείηαζ απυ ηδκ ηνζιεθή ελεηαζηζηή επζηνμπή. 
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9. ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΖ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΈΟΔΛΑ   

Ν οπμρήθζμξ αζπμθείηαζ πεζναιαηζηά ιε ηδκ ενβαζηδνζαηή εηηέθεζδ ηδξ 

ιεηαπηοπζαηήξ δζπθςιαηζηήξ ημο ενβαζίαξ, δ μπμία αλζμθμβείηαζ ηαζ 

ααειμθμβείηαζ απυ ηδκ ηνζιεθή ελεηαζηζηή επζηνμπή. 

 

10. ΠΓΓΟΑΦΖ ΘΑΗ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖΠ ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖΠ 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΖ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΈΟΔΛΑ   

Ν οπμρήθζμξ ιεηαπηοπζαηυξ θμζηδηήξ μθμηθδνχκμκηαξ ηδκ ενβαζηδνζαηή 

ιεηαπηοπζαηή ημο ένεοκα, ζοβηεκηνχκεζ, μνβακχκεζ, αλζμθμβεί ηαζ 

ζοββνάθεζ ηδκ ενβαζία ημο, ηδκ μπμία πανμοζζάγεζ ζηδκ επζηνμπή βζα 

αλζμθυβδζδ ηαζ ααειμθυβδζδ. 

 

 

ΘΘααηηεεύύζζππλλζζεε  ΔΔ..  ΦΑΟΚΑΘΝΓΛΥΠΗΑ – ΦΡΗΘΑ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΑ 

ΞΟΝΦΌΛΡΑ 

 

Ππλαθή πξνπηπρηαθά καζήκαηα:    Φανιαημβκςζία Η 

 Φανιαημβκςζία ΗΗ 

  Σδιεία Φοζζηχκ Ξνμσυκηςκ  

 

1. ΡΔΟΞΔΛΝΔΗΓΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΥΓΑ - ΦΑΠΚΑΡΝΠΘΝΞΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ 

ΓΗΔΘΟΗΛΖΠΖΠ ΓΝΚΖΠ ΡΔΟΞΔΛΝΔΗΓΥΛ 

 
 Γηδάζθνληεο: Δ. Κνθθάινπ, Γ. Λάδαξε, Α. Καξηώηε (Υεηκεξηλό εμ.-Α) 

 

α) Δζζαβςβή: Βζμβεκεηζηέξ βεκζηυηδηεξ. 

α) Κμκμηενπέκζα ηακμκζηήξ ηαζ ιδ ηακμκζηήξ πδιζηήξ δμιήξ, ζνζδμεζδή, 

ζεζηζηενπέκζα. 

β) Αζεένζα έθαζα, μνζζιυξ, ηαηακμιή, θοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ, θεζημον-

βζηυηδηα, πδιζηέξ δμιέξ, πανάβμκηεξ επζδνχκηεξ ζηδκ πμθζηυηδηα, 

πδιεζυηοπμζ, ημλζηυηδηα. 

δ) Νθεμνδηίκεξ, ηυιιεα 

ε) Ξονεενίκεξ, ζεζηζηενπεκζηέξ θαηηυκεξ – Αθθενβίεξ ηαζ ημλζηυηδηα αοηχκ. 

ζη) Γζηενπέκζα, πδιζηέξ δμιέξ, ημλζηά ηαζ δοκαιζηά δζηενπέκζα 

γ) Ρνζηενπέκζα ηαζ ζηενμεζδή, Βζμθμβζηέξ ηαζ Φανιαημθμβζηέξ ζδζυηδηεξ, πνχηεξ 

φθεξ βζα ηδκ διζζοκεεηζηή παναβςβή ζηενμεζδχκ πνμσυκηςκ. Ρνζηενπεκζηέξ 

―Ξνμζανιμζζμβυκεξ‖ εκχζεζξ. Θανδζμημκςηζημί βθοημγίηεξ ηαζ θμζπά 

ζηενμεζδή ηαζ ηνζηενπέκζα (ημοημοναζηαηίκεξ, ημοαζζζκμεζδή, θζιμκμεζδή). 

δ) Ρεηναηενπέκζα, ηαηακμιή, θεζημονβζηυηδηα ηαζ πνδζζιυηδηα. 

ε) Πφβπνμκμζ ιέεμδμζ παναθααήξ ηαζ παναηηδνζζιμφ.  

ζ) Ξμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηαηά μιάδεξ μιμβεκχκ πδιζηά εκχζεςκ, 

θαζιαημιεηνζηά. Φαζιαημζημπζηέξ ηεπκζηέξ εφνεζδξ ιμνζαηήξ δμιήξ (UV–

Vis, IR, 1H NMR, 13C NMR, MS–CI, LC–MS, FAB, GC/MS). 

ζα) Ακαθοηζηέξ ηεπκζηέξ ζε πμζμηζηυ ηαζ πμζμηζηυ επίπεδμ. 



   

 

340 

ζα) Δθανιμγυιεκεξ ακαθοηζηέξ ηεπκζηέξ βζα απμιυκςζδ εκχζεςκ ηςκ ακςηένς 

μιάδςκ (T.L.C. CC, GC, HPLC). 

 

2. ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΘΔΠ ΓΝΘΗΚΑΠΗΔΠ ΦΡΝΘΔΟΑΞΔΡΗΘΖΠ ΑΜΗΝΙΝ-

ΓΖΠΖΠ 
  

Γηδάζθωλ:  Ι. Νηώπαο (Δαξηλό εμ.-Β) 

 

α) Ξανμοζίαζδ απμηεθεζιάηςκ.  

α) Ξαναζηεοή θοηζημφ οθζημφ.  

β) Γμηζιαζίεξ ηαζ θοημεεναπεία βαζηνεκηενζημφ ζοζηήιαημξ.  

δ) Γμηζιαζίεξ ηαζ θοημεεναπεία δπαημθμβζημφ ζοζηήιαημξ.  

ε) Γμηζιαζίεξ ηαζ θοημεεναπεία ηανδζμαββεζαημφ ζοζηήιαημξ.  

ζη) Γμηζιαζίεξ ηαζ θοημεεναπεία ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ.  

γ) Γμηζιαζίεξ ηαζ θοημεεναπεία ζαηπανχδμοξ δζααήηδ. Γμηζιαζίεξ ηαζ 

θοημεεναπεοηζηή κεονζημφ ζοζηήιαημξ.  

δ) Γμηζιαζίεξ ηαζ θοημεεναπεία εκδμηνζκζημφ ζοζηήιαημξ.  

ε) Φοηζημί πανάβμκηεξ πμο αολάκμοκ ηδκ ακεεηηζηυηδηα ζηζξ αζεέκεζεξ.  

ζ) Αθθδθεπζδνάζεζξ θανιάηςκ–θοηζηχκ ζοζηαηζηχκ. 

 

3. ΦΑΗΛΝΙΗΘΔΠ ΔΛΥΠΔΗΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΥΓΑ - ΦΑΠΚΑΡΝΠΘΝΞΗΘΔΠ 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΓΗΔΘΟΗΛΖΠΖΠ ΓΝΚΖΠ ΦΑΗΛΝΙΗΘΥΛ ΔΛΥΠΔΥΛ  

  

Γηδάζθνπζα: Δ. Κνθθάινπ, Γ. Λάδαξε, Α. Καξηώηε (Υεηκεξηλό εμ.-Α)  

 

α) Κενζηέξ απυ ηζξ εηαημκηάδεξ βκςζηέξ θαζκμθζηέξ εκχζεζξ πμο πανμο-ζζάγμοκ 

Φανιαημβκςζηζηυ–Φανιαημθμβζηυ εκδζαθένμκ ηαζ πμο εα απμηεθέζμοκ ημ 

ακηζηείιεκμ δζδαζηαθίαξ ζημ Ξ.Κ.Π. είκαζ: μζ απθέξ θαζκυθεξ, ηα 

θθααμκμεζδή ηαζ μζ ηζκυκεξ–ακεναηζκυκεξ. 

α) Ζ ιεθέηδ αοηχκ πενζθαιαάκεζ ηδ ιεθέηδ ηδξ δμιήξ ημοξ, ηζξ ηαηδβμνίεξ ηςκ 

εκχζεςκ αοηχκ, ηζξ αζμθμβζηέξ–θανιαημθμβζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ, ηζξ θοζζηέξ–

πδιζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ, ηδ αζμζφκεεζή ημοξ, ηζξ θανιαηεοηζηέξ –

αζμιδπακζηέξ ημοξ εθανιμβέξ. 

β) Κέεμδμζ απμιυκςζδξ θαζκμθζηχκ εκχζεςκ απυ θανιαηεοηζηά θοηά, 

δζαπςνζζιυξ ημοξ ιε ιεευδμοξ πνςιαημβναθίαξ, δζεοηνίκδζδ ηδξ δμιήξ 

ημοξ ιε ιεευδμοξ θαζιαημζημπίαξ. 

 

4. ΠΓΣΟΝΛΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΔΙΔΓΣΝ ΒΗΝΓΟΑΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ 
  

Γηδάζθνπζα: Γ. Υαηδεπαύινπ–Λίηηλα (Δαξηλό εμ.-Β)  

 

α)  Ξενζεπυιεκμ ηαζ ζηυπμξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ εονφηενα μζ 

δθεηηνμκζημί οπμθμβζζηέξ, μζ δζεεκείξ αάζεζξ δεδμιέκςκ ιέζς ημο δζαδζηηφμο 

ηαζ δζάθμνα οπμθμβζζηζηά παηέηα ζηδ δζδαζηαθία ηαζ ζηδκ ενβαζηδνζαηή 

άζηδζδ ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ θμζηδηχκ.  
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α)  Νζ θμζηδηέξ ελμζηεζχκμκηαζ ιε ηζξ έκκμζεξ ηδξ πμθμβζζηζηήξ Σδιείαξ (εεςνία 

ηαζ ―ενβαθεία‖) ηαζ ηζξ πμζμηζηέξ ζπέζεζξ δμιήξ–δνάζδξ.  

β) Ρα δεδμιέκα ηδξ αζαθζμβναθίαξ πμο αθμνμφκ ηζξ αζμθμβζηέξ απμηνίζεζξ 

δναζηζηχκ εκχζεςκ πμο πενζέπμκηαζ ζε δζάθμνεξ δνυβεξ επελενβάγμκηαζ ηαζ 

αλζμπμζμφκηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ελαβςβδξ βεκζηχκ ελζζχζεςκ ηαζ 

πναηηζηχκ ζοιπεναζιάηςκ πμο εα αμδεήζμοκ ζηδ εεςνδηζηή πνμζέββζζδ 

ηδξ δναζηζηυηδηαξ άθθςκ δμιζηά πανυιμζςκ εκχζεςκ ηςκ μπμίςκ δ δνάζδ 

δεκ έπεζ πνμζδζμνζζεεί πεζναιαηζηά. 

 

5. ΑΙΘΑΙΝΔΗΓΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΥΓΑ (ΚΔΘΝΓΝΗ ΓΗΑΣΥΟΗΠΚΝ ΘΑΗ 

ΑΞΝΚΝ-ΛΥΠΖΠ) - ΦΑΠΚΑΡΝΠΘΝΞΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΓΗΔΘΟΗΛΖΠΖΠ 

ΓΝΚΖΠ ΑΙΘΑΙΝΔΗΓΥΛ 
  

Γηδάζθωλ: Δ. Κνθθάινπ, Γ. Λάδαξε, Α. Καξηώηε (Δαξηλό εμ.-Β) 

 

α) Ννζζιυξ, θοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ, ηαηακμιή, ακίπκεοζδ ηαζ παναηηδνζζιυξ, 

βεκζηέξ ιέεμδμζ παναθααήξ, ζοκμθζημί πμζμηζημί πνμζδζμνζζιμί ζε 

εηποθίζιαηα.  

α) Τεοδμαθηαθμεζδή ηαζ Ξνςημαθηαθμεζδή. 

β) Αθηαθμεζδή ημο Ρνμπακίμο (ηνμπακυθεξ, αθηαθμεζδή, ζπδιαηζζιυξ ηνμπακζημφ 

δαηηοθίμο, επίζδια θοηά, πμζμηζημί έθεβπμζ ηαζ έθεβπμζ ημλζηυηδηαξ). 

Ξοννμθζγζδζκζηά αθηαθμεζδή (πδιζηέξ δμιέξ, δμιή–ημλζηυηδηα, θοηζηέξ 

αζμιδπακζηέξ πνχηεξ φθεξ). Θζκμθζγζδζκζηά αθηαθμεζδή (πδιζηέξ δμιέξ, δμιή, 

δνάζδ, ημλζηυηδηα). Ηκδμθζγζδζκζηά αθηαθμεζδή (πδιζηέξ δμιέξ, δμιή–

ημλζηυηδηα, θανιαημδοκαιζηή). Ξζπενζδζκζηά αθηαθμεζδή (πδιζηέξ δμιέξ). 

Αθηαθμεζδή πανάβςβα ημο κζημηζκζημφ μλέμξ (δμιέξ, πνχηεξ φθεξ παναθααήξ 

ημοξ, δοκαιζηή δνάζδ–δμιή). Αθηαθμεζδή πανάβςβα ηδξ θαζκοθαθακίκδξ ηαζ 

ηδξ ηονμζίκδξ (δμιέξ, δοκαιζηή–δνάζδ). 

δ) Φαζκοθαζεοθαιίκεξ (δμιέξ – δνάζεζξ). Ηζμηζκμθεσηά αθηαθμεζδή. Δζζαβςβή – 

Νλεζδςηζηή ζφγεολδ. Βεκγοθζζμηζκμθεΐκεξ. Γζαεκγοθηεηνατδνμσζμηζκμθεΐκεξ, 

ημονάνζα ηαζ άθθεξ δμιέξ θοζζηήξ πνμέθεοζδξ, απμνθκμεζδή, πνςημαεναενίκεξ 

ηαζ πανάβςβα, ιμνθζκάκζα. Γοκαιζηέξ ζδζυηδηεξ. Φαζκοθαζεοθζζμηζκμθεΐκεξ. Γμιέξ 

– Γοκαιζηέξ ζδζυηδηεξ. Θαναμθίκεξ ηαζ παναζζεδζζμβυκα ζκδμθζηά πανάβςβα. 

Ηδζυηδηεξ. Δνβμθίκεξ, πδιζηέξ δμιέξ, πμζμηζημί έθεβπμζ, δοκαιζηή δνάζδ, 

διζζοκεεηζηά ηαζ οδνμβμκςιέκα πανάβςβα, ζοζπέηζζδ δμιήξ- δνάζδξ. 

ε) Ηκδμθμιμκμηενπεκζηά αθηαθμεζδή. Θφνζεξ πδιζηέξ δμιέξ (ημνοακενεάκζα, 

ζηνοβπκάκζα, θοζζηά ηαζ διζζοκεεηζηά πανάβςβα) ηαζ δοκαιζηέξ ημοξ 

ζδζυηδηεξ. Φοζζηέξ πνχηεξ φθεξ. Θζκμθεΐκεξ, Αηνζδυκεξ, Θζκαγμθίκεξ, 

ζιζδαγυθζα, ηενπεκζηά αθηαθμεζδή ηαζ δζαθυνςκ δμιχκ. Σδιζηή δμιή–

δοκαιζηή εκένβεζα–ημλζηυηδηα, θοζζηέξ πνχηεξ φθεξ παναθααήξ ημοξ. 

Ξμονζκζηέξ αάζεζξ. Φοζζηέξ πνχηεξ φθεξ, δμιέξ, ιέεμδμζ παναθααήξ ηαζ 

θανιαημθμβζηέξ ζδζυηδηεξ. 

ζη) Πηζξ παναπάκς πδιζηέξ αθηαθμεζδζηέξ μιάδεξ εα ακαπηοπεμφκ μζ ηαηά 

πενίπηςζδ εθανιμγυιεκεξ ιέεμδμζ παναθααήξ ζε αζμιδπακζηή, ενβα-

ζηδνζαηή (πμζμηζηή ή πμζμηζηή) ηθίιαηα ηαεχξ ηαζ μζ εηάζημηε 
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εθανιμγυιεκεξ ακαθοηζηέξ ή παναζηεοαζηζηέξ ηεπκζηέξ ηαζ δμηζιαζίεξ 

βεκζημφ πμζμηζημφ εθέβπμο ηςκ πνχηςκ οθχκ.  

γ) Θαηά πενίπηςζδ ακαπηφζζμκηαζ μζ ηαηαθθδθυηενεξ ακαθοηζηέξ ιέεμδμζ 

απμιυκςζδξ ζε ενβαζηδνζαηυ ή ζε αζμιδπακζηυ επίπεδμ.  

δ) Ρέθμξ εα δίκμκηαζ ηα θοζζημπδιζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ μζ θαζιαημζημπζηέξ 

ηεπκζηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα εφνεζδ ηδξ ιμνζαηήξ δμιήξ. 

 

6. ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΖΚΗΠΛΘΔΡΗΘΥΛ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΔΥΛ 
  

Γηδάζθωλ: Β. Γεκόπνπινο (Υεηκεξηλό εμ.-Α) 

 

Πημ ιάεδια αοηυ μζ θμζηδηέξ ελμζηεζχκμκηαζ ιε ηδκ έκκμζα ημο synthon 

(δμιζηή ιμκάδα πμο ειπενζέπεηαζ ζε έκα ιυνζμ ηαζ πμο ζπεηίγεηαζ ιε πζεακέξ 

ζοκεεηζηέξ δζενβαζίεξ), ςξ ηονίμο ―ενβαθείμο‖ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

ζοκεεηζηχκ πνμαθδιάηςκ ιέζς ηδξ ―νεηνμζοκεεηζηήξ πνμζέββζζδξ‖ ζηδ 

ιεθέηδ ηδξ παναζηεοήξ μνβακζηχκ ιμνίςκ θανιαημθμβζημφ εκδζαθένμκημξ. 

Ρα παναδείβιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηδ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ 

είκαζ ιυνζα θανιαηεοηζημφ εκδζαθένμκημξ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδ δζεεκή 

αζαθζμβναθία. 

 

7. ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ, ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΘΑΗ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΟΝΡΑΠΖΠ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖΠ 

ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ  
Ν επζαθέπςκ ηαεδβδηήξ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ ιεηαπηοπζαηυ θμζηδηή 

ζπεδζάγμοκ ηαζ ζογδημφκ ημ εέια ηδξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ, ημκ ζπεδζαζιυ 

ηδξ μπμίαξ, ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδκ δζαιυνθςζδ ιε αζαθζμβναθζηή 

ακαζηυπδζδ ηαζ οπμζηήνζλδ, ζοββνάθεζ ηαζ μ οπμρήθζμξ ηδκ οπμαάθθεζ 

πνμξ ελέηαζδ ηαζ ααειμθυβδζδ ζηδκ ηνζιεθή ελεηαζηζηή επζηνμπή. 

 

8. ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΖ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΈΟΔΛΑ   

Ν οπμρήθζμξ αζπμθείηαζ πεζναιαηζηά ιε ηδκ ενβαζηδνζαηή εηηέθεζδ ηδξ 

ιεηαπηοπζαηήξ δζπθςιαηζηήξ ημο ενβαζίαξ, δ μπμία αλζμθμβείηαζ ηαζ 

ααειμθμβείηαζ απυ ηδκ ηνζιεθή ελεηαζηζηή επζηνμπή. 

 

9. ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΖ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΈΟΔΛΑ   

Ν οπμρήθζμξ αζπμθείηαζ πεζναιαηζηά ιε ηδκ ενβαζηδνζαηή εηηέθεζδ ηδξ 

ιεηαπηοπζαηήξ δζπθςιαηζηήξ ημο ενβαζίαξ, δ μπμία αλζμθμβείηαζ ηαζ 

ααειμθμβείηαζ απυ ηδκ ηνζιεθή ελεηαζηζηή επζηνμπή. 

 

10. ΠΓΓΟΑΦΖ ΘΑΗ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖΠ ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖΠ 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΖ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΈΟΔΛΑ   

Ν οπμρήθζμξ ιεηαπηοπζαηυξ θμζηδηήξ μθμηθδνχκμκηαξ ηδκ ενβαζηδνζαηή 

ιεηαπηοπζαηή ημο ένεοκα, ζοβηεκηνχκεζ, μνβακχκεζ, αλζμθμβεί ηαζ 

ζοββνάθεζ ηδκ ενβαζία ημο, ηδκ μπμία πανμοζζάγεζ ζηδκ επζηνμπή βζα 

αλζμθυβδζδ ηαζ ααειμθυβδζδ. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΓΗΞΙΥΚΑΡΝΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ 

ΠΞΝΓΥΛ ΡΡΝΝ  

ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ  ΡΡΝΝ ΑΑ..ΞΞ..ΘΘ..   

 
Ρμκ ηφπμ ημο Ξανανηήιαημξ Γζπθχιαημξ πμο αημθμοεεί ημκ θαιαάκμοκ μζ 

πηοπζμφπμζ ημο Ριήιαημξ πμο εζζήπεδζακ έςξ ηαζ ημ αηαδδιασηυ έημξ 2011-

2012. 
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ΣΟΖΠΗΚΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΡΝ Α.Ξ.Θ. ΞΟΝΠ ΡΝΠ 

ΦΝΗΡΖΡΔΠ  

 

θμζ μζ θμζηδηέξ ημο ΑΞΘ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα γδηήζμοκ ηδ ζοκδνμιή, 

βζα ζοβηεηνζιέκμ ηάεε θμνά θυβμ, εζδζηχκ πδνεζζχκ ημο Ξακεπζζηδιίμο 

πνμηεζιέκμο κα ημοξ ζοκδνάιμοκ ζε πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ηςκ ζπμοδχκ ημοξ ή αηυιδ ηαζ κα βίκμοκ μζ ίδζμζ εεεθμκηέξ 

πνμζθένμκηαξ ηζξ οπδνεζίεξ ημοξ ζε ζοκαδέθθμοξ / ζοιθμζηδηέξ ημοξ πμο 

ηζξ έπμοκ ακάβηδ. 

 

ΔΔΞΞΗΗΡΡΟΟΝΝΞΞΖΖ  ΘΘΝΝΗΗΛΛΥΥΛΛΗΗΘΘΖΖΠΠ  ΞΞΝΝΙΙΗΗΡΡΗΗΘΘΖΖΠΠ  & ΓΔΗΑΠ  ΡΡΝΝ  

ΑΑ..ΞΞ..ΘΘ..  

 

Ζ Δπζηνμπή Θμζκςκζηήξ Ξμθζηζηήξ ηαζ βείαξ, έπεζ ςξ ζηυπμ κα δδιζμονβήζεζ 

ζοκεήηεξ πμο εα ηαηαζηήζμοκ ημ Ξακεπζζηήιζμ πχνμ πνμζαάζζιμ ζε υθα ηα 

ιέθδ ηδξ πακεπζζηδιζαηήξ ημζκυηδηαξ ιε ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδκ πνυζααζδ 

ηςκ ΑιεΑ, υπμο δ δοζημθία πνμζααζζιυηδηαξ ζημ πχνμ ηαεζζηά δφζημθδ ηαζ 

ηδκ πνμζααζζιυηδηα ζηδ βκχζδ.  

Γζα ημ θυβμ αοηυ θμζηδηέξ ιε πνμαθήιαηα υναζδξ εηπαζδεφμκηαζ απυ 

εζδζηεοιέκα ιέθδ ΓΔΞ ζηδ πνήζδ δθεηηνμκζηχκ ιδπακδιάηςκ ζε μνζζιέκεξ 

αζαθζμεήηεξ ημο ΑΞΘ υπμο οπάνπμοκ εηηοπςηέξ Braille. Δπίζδξ θνμκηίγεζ – 

ζημ ιέηνμ ημο δοκαημφ- ηαζ βζα ηδ δζεοηυθοκζδ πμνήβδζδξ ζε αοημφξ 

ζοββναιιάηςκ ιε θςκδηζηή απυδμζδ.  

Ξανέπεζ θεςθμνείμ ΑιεΑ, βζα ηδκ ηαθφηενδ δοκαηή ελοπδνέηδζδ ηςκ 

θμζηδηχκ ιε ακαπδνίεξ, χζηε κα δζεοημθφκεηαζ δ ιεηαηίκδζή ημοξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ αηαδδιασηήξ πνμκζάξ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ελεηαζηζηήξ 

πενζυδμο. Πημ πθαίζζμ αοηυ εκηάπεδηε ηαζ ημ Ξνυβναιια Ξνμαβςβήξ 

Αοημαμήεεζαξ ΑΞΘ, ημ μπμίμ δζαεέηεζ μιάδα εεεθμκηχκ, πμο ςξ επί ημ 

πθείζημκ είκαζ θμζηδηέξ. email: selfhelp@auth.gr 

 

mailto:selfhelp@auth.gr
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Δπίζδξ, δ Δπζηνμπή Θμζκςκζηήξ Ξμθζηζηήξ ηαζ βείαξ έπεζ εδχ ηαζ πνυκζα 

ηαεζενχζεζ ζημ ΑΞΘ ημ εεζιυ ηδξ Δζεινληηθήο Αηκνδνζίαο ηαζ ηδκ ςξ 

εηημφημο δδιζμονβία Ρνάπεγαξ Αίιαημξ ζημ ΑΣΔΞΑ, εκχ απυ ημ Κάζμ ημο 

2007 ζδνφεδηε ηαζ Ρνάπεγα Αίιαημξ ζημ ΡΔΦΑΑ Πεννχκ ζε ζοκενβαζία ιε 

ηδκ ΔΘΞ ηαζ ημ Γεκζηυ Λμζμημιείμ Πεννχκ. Ζ εεεθμκηζηή αζιμδμζία 

πναβιαημπμζείηαζ δομ θμνέξ ημ πνυκμ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ιδκχκ 

Λμειανίμο ηαζ Απνζθίμο, ζημ πχνμ ηδξ Αίεμοζαξ Ρεθεηχκ ημο Α.Ξ.Θ. ιε 

απχηενμ ζηυπμ -εθζηηυ ηαζ άιεζμ- μζ ακάβηεξ ζε αίια κα ηαθφπημκηαζ 

απμηθεζζηζηά απυ ηδκ Δεεθμκηζηή Αζιμδμζία, δ μπμία ζήιενα ηαθφπηεζ βφνς 

ζημ 40% ηςκ ζοκμθζηχκ ακαβηχκ. Ποιιεημπή ζηδκ αζιμδμζία, δ μπμία είκαζ 

ιζα αζθαθήξ δζαδζηαζία πςνίξ επζπθμηέξ, ιπμνμφκ κα έπμοκ υθμζ ηαζ υθεξ 

πάκς απυ 18 εηχκ πμο δεκ έπμοκ εζδζηά πνμαθήιαηα οβείαξ. 

 

Email:      socialcom@ad.auth.gr 

               fititikiline@ad.auth.gr 

Website:  http://spc.web.auth.gr 

Ρδθ/ Fax: 2310 995386 

               2310 995360 

 

ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΤΣΝΙΝΓΗΘΖΠ 

ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ  

Ζ Δπζηνμπή Ποιαμοθεοηζηήξ ηαζ Τοπμθμβζηήξ πμζηήνζλδξ έπεζ ςξ ζηυπμ ηδκ 

ηαθφηενδ μνβάκςζδ ηαζ θεζημονβία ηςκ δμιχκ πμο πνμζθένμοκ ροπμθμβζηή 

αμήεεζα ηαζ ζοιαμοθεοηζηή ζηήνζλδ ζημοξ θμζηδηέξ ημο ΑΞΘ ιέζς ημο 

Θέκηνμο Ποιαμοθεοηζηήξ ηαζ Τοπμθμβζηήξ πμζηήνζλδξ (ΘΔ.Π.Τ.) πμο 

θεζημονβεί ζημ Ξακεπζζηήιζμ. 

Νζ οπδνεζίεξ ημο ΘΔ.Π.Τ πανέπμκηαζ υπζ ιυκμ ζημοξ θμζηδηέξ ηαζ 

θμζηήηνζεξ ημο ΑΞΘ, αθθά ηαζ ζημ πνμζςπζηυ ημο Ξακεπζζηήιζμο.  

Ποκενβάγεηαζ ζηεκά ιε άθθεξ Δπζηνμπέξ ζοκαθμφξ ακηζηεζιέκμο ηαζ 

δζμνβακχκεζ Ζιενίδεξ βζα δζάθμβμ ιε ημοξ θμζηδηέξ/θμζηήηνζεξ, υπςξ ηαζ ιε 

ημ δζμζηδηζηυ ηαζ θμζπυ πνμζςπζηυ ηδξ πακεπζζηδιζαηήξ ημζκυηδηαξ.  

Πημοξ άιεζμοξ ζηυπμοξ ημο ΘΔ.Π.Τ. είκαζ δ δοκαηυηδηα έκανλδξ 

θεζημονβίαξ Ακμζπηήξ ηδθεθςκζηήξ βναιιήξ ζημ Ξακεπζζηήιζμ, ιε ζημπυ ηδκ 
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άιεζδ αμήεεζα ζε άημια πμο ανίζημκηαζ ζε ηνίζδ ηαζ ζε άημια ιε 

πνμζςπζηέξ δοζημθίεξ, πμο ζε πνχηδ θάζδ αζζεάκμκηαζ ιεβαθφηενδ 

αζθάθεζα κα ιζθήζμοκ βζα ηα πνμαθήιαηα ημοξ υηακ οπάνπεζ ακςκοιία ηαζ 

απμοζζάγεζ δ μπηζηή επαθή. 

Ρμ ΘΔ.Π.Τ. ανίζηεηαζ ζημ ζζυβεζμ ηδξ Θάης Ξακεπζζηδιζαηήξ Φμζηδηζηήξ 

Ιέζπδξ, ζημ πχνμ ηδξ βζεζμκμιζηήξ πδνεζίαξ, ζηα βναθεία 5 & 8. 

 

Email: vpapadot@ad.auth.gr 

Ρδθ.:   2310 992643 & 2310992621 

Fax:    2310 992607 & 210992621 

 

ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΘΔΙΝΛΡΗΠΚΝ  

Ζ Δπζηνμπή Δεεθμκηζζιμφ ςξ ηφνζμ ζηυπμ ηδξ έπεζ ηδκ πνμχεδζδ ζηα ιέθδ 

ηδξ πακεπζζηδιζαηήξ ημζκυηδηαξ ηδξ ζδέαξ ημο εεεθμκηζζιμφ ηαζ ηδκ 

ηαθθζένβεζα αοηήξ ςξ ζφβπνμκμο αζηήιαημξ. 

Κε αάζδ ημ ζηυπμ αοηυ δ Δπζηνμπή Δεεθμκηζζιμφ έπμκηαξ ηαζ ςξ ηίκδηνυ ηδξ 

ηδ αεθηίςζδ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ υθςκ υζμζ ανίζημκηαζ ζημ ΑΞΘ – θμζηδηέξ, 

ηαεδβδηέξ ηαζ ενβαγυιεκμζ – ιε ιζηνέξ αθθά μοζζαζηζηέξ εκένβεζεξ ζε ημιείξ 

υπςξ είκαζ ηα θμζηδηζηά εέιαηα, ημ πενζαάθθμκ ηαζ δ ημζκςκζηή πνμζθμνά, 

εκεαννφκεζ υθα ηα ιέθδ ηδξ πακεπζζηδιζαηήξ ημζκυηδηαξ κα πάνμοκ 

πνςημαμοθίεξ, ηαηαεέημκηαξ ζδέεξ ηαζ πνμηάζεζξ λεηζκχκηαξ απυ ηα απθά, 

ιζηνά ηαζ οθμπμζήζζια. 

Γζα ημ ζημπυ αοηυ έπμοκ ήδδ ανπίζεζ κα δδιζμονβμφκηαζ Γίηηοα 

Δεεθμκηζζιμφ ακά Ριήια /Ππμθή ηαηανπάξ απυ έκα ιέθμξ ΓΔΞ ηαζ έκα 

θμζηδηή, πνμηεζιέκμο ιέζς εκδιενςηζηχκ εηδδθχζεςκ, κα δδιζμονβδεεί 

ζχια εεεθμκηχκ ζημ ηάεε Ριήια / Ππμθή ημο ΑΞΘ. 

Email: vrect-ac-secretary@auth.gr 

Ρδθ:    2310996713, 996708 

Fax:    2310996729 
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ΘΘΑΑΡΡΑΑΙΙΝΝΓΓΝΝΠΠ  TTΖΖΙΙΔΔΦΦΥΥΛΛΥΥΛΛ  ΘΘΑΑΗΗ  HHΙΙΔΔΘΘΡΡΟΟΝΝΛΛΗΗΘΘΥΥΛΛ  

ΓΓΗΗΔΔΘΘΛΛΠΠΔΔΥΥΛΛ  ΡΡΝΝ  ΞΞΟΟΝΝΠΠΥΥΞΞΗΗΘΘΝΝ  ΡΡΝΝ  ΡΡΚΚΖΖΚΚΑΑΡΡΝΝΠΠ  

ΦΦΑΑΟΟΚΚΑΑΘΘΔΔΡΡΗΗΘΘΖΖΠΠ  

ΓΓΗΗΘΘΡΡΑΑΘΘΝΝΠΠ  ΡΡΝΝΞΞΝΝΠΠ::  wwwwww..pphhaarrmm..aauutthh..ggrr  

 

Νλνκαηεπώλπκν Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Ρειέθωλν 

Αεακαζίμο Ακαζηάζζμξ -- 2310 997647 

Βζάνμο-Πίζημο Σνοζάκεδ -- 2310 997638 

Βζγζνζακάηδξ Ηςάκκδξ ivizir@pharm.auth.gr 2310 997658 

Γαααθάξ Ακηχκζμξ -- 2310-998559 

Γαανζέθδ Σνοζή gabrieli@pharm.auth.gr 2310 997644 

Γενμκζηάηδ Αεδκά geronik@pharm.auth.gr 2310 997616 

Γδιυπμοθμξ Βαζίθεζμξ vdem@pharm.auth.gr 2310 997626 

Γζαιακηή Κανία -- 2310 998559 

Θακεθθήξ Άββεθμξ kanellis@pharm.auth.gr 2310 997656 

Θανζχηδ Ακαζηαζία akarioti@pharm.auth.gr 2310 990356 

Θαηζζχηδξ Πηαφνμξ stakat@pharm.auth.gr 2310 997624 

Θαπνζιάκδξ Θονζάημξ kgk@pharm.auth.gr 2310 997666 

Θμηηάθμο Δοβέκζμξ-

Θςκζηακηίκμξ 

kokkalou@pharm.auth.gr 2310 997634 

Θμονμοκάηδξ Ξακαβζχηδξ panoskur@pharm.auth.gr 2310 997621 

Ιάγανδ Γζαιάκης dlazari@pharm.auth.gr 2310 997617 

Κανημπμφθμο Αζηαηενίκδ amarkopo@pharm.auth.gr 2310 997654 

Κδηνμηακέθμξ Θςκζηακηίκμξ kmitroka@pharm.auth.gr 2310 997633 

Λζημθαηάηδξ Ηςάκκδξ yannikos@pharm.auth.gr 2310 997635 

Λζημθάμο Ηςάκκδξ inikolao@pharm.auth.gr 2310 998670 

Ξακαβζςηίδδξ Σνήζημξ pchristo@pharm.auth.gr 2310 997630 

Ξακαβμπμφθμο-Θαπθάκδ 

Αεακαζία 

pathanas@pharm.auth.gr  2310 997628 

Ξαπαβζακκμπμφθμο Γζμκοζία papagd@pharm.auth.gr 2310 998680 

Ξαπαδμπμφθμο Ιεοημεέα lefkotea@pharm.auth.gr 2310 997636 

Ξαζπαθηγήξ Ηςάκκδξ ipaspalt@pharm.auth.gr 2310 997646 

Ξεηηάνδξ Γεχνβζμξ -- 2310 997633 

Οέηηα Δθέκδ rekka@pharm.auth.gr 2310 997614 

Πηθααζάδδξ Θευδςνμξ sklaviad@pharm.auth.gr 2310 997615 

Ποιεςκίδμο Θςκζηακηία tsymeoni@pharm.auth.gr 2310 997613 

Ρζζθηζυβθμο Αζηένζμξ tsif@pharm.auth.gr 2310 997631 

Φαημφνμξ Γδιήηνδξ dfatouro@pharm.auth.gr 2310 997653 

Σαηγδπαφθμο-Ιίηζκα Γήιδηνα hadjipav@pharm.auth.gr 2310 997627 

mailto:pathanas@pharm.auth.gr
mailto:tsymeoni@pharm.auth.gr
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Νλνκαηεπώλπκν Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Ρειέθωλν 

Σαηγυβθμο Καίνδ -- 2310 997623 
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