
Δελτίο μαθήματος (Syllabus): ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

Κωδικός μαθήματος: 22 

Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 

Εξάμηνο σπουδών: 3ο 

 

Τύπος μαθήματος 

 

Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

 Επιστημονικής περιοχής (φαρμακευτικής) 

 

Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 7 

Θεωρία (ώρες): 3  

Φροντιστήριο (ώρες): 2 

Εργαστήριο (ώρες):  

Συντονιστής μαθήματος: Ιωάννης Γάλλος 

 

Διδάσκων: Ιωάννης Γάλλος 

Γραφείο 301, 1ος όροφος παλαιού κτηρίου Χημείας 

Συνεργασία με φοιτητές: Καθημερινά 12-1.30 μ.μ. 

Επικοινωνία: igallos@chem.auth.gr 

 

Βοηθητικό προσωπικό: - 

 

Γνωστικοί στόχοι: Η εμβάθυνση από μέρους των φοιτητών στις βασικές 
αρχές της σύγχρονης οργανικής χημείας και η κατανόηση της σημασίας τους 
στη λειτουργία και δραστικότητα των βιομορίων και της αλληλεπίδρασής τους 
με άλλα απλά μόρια. Για την επίτευξη των στόχων αυτών θα παρουσιασθούν 
ιδιότητες των σημαντικοτέρων τάξεων των οργανικών ενώσεων και η χημεία 
των βασικών τάξεων βιομορίων, και ακόμη θα γίνει εισαγωγή των φοιτητών 
στην οργανική φασματοσκοπία. 

 

Δεξιότητες: Εξοικείωση με βασικές έννοιες της οργανικής χημείας. 

 

Διδακτικές μέθοδοι: Διαλέξεις καθ’ έδρας και φροντιστηριακές ασκήσεις. 

 

Περιεχόμενο του μαθήματος: 

Εξέταση και μελέτη των θεμελιωδών ιδιοτήτων των κυριοτέρων τάξεων 
οργανικών ενώσεων και της οργανικής φασματοσκοπίας, αντικείμενο που 
κατανέμεται στα παρακάτω κεφάλαια: 
Φασματοσκοπία Υπερύθρου και Φασματομετρία Μάζας 

Φασματοσκοπία NMR 

Συζυγιακά Συστήματα και Περικυκλικές Αντιδράσεις 

Αρωματικές Ενώσεις 
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Αντιδράσεις Αρωματικής Υποκατάστασης 

Αλδεΰδες και Κετόνες 

Καρβοξυλικά Οξέα και Παράγωγά τους 

Χημεία του α-Άνθρακα: Ενόλες και Ενολικά Ιόντα 

Αμίνες 

Υδατάνθρακες 

Αμινοξέα, πεπτίδια και πρωτεΐνες 

Λιπίδια 

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:  

1. David Klein, «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ», Τόμος Β΄, Εκδόσεις Utopia 

2. John McMurry, «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης 

3. K. Peter C. Volhardt, Neil E. Schore, «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ», Εκδόσεις 
Κυριακίδη 

 
Μαθησιακές δραστηριότητες: 
Παρακολούθηση διαλέξεων και φροντιστηριακών ασκήσεων. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης: 
(Α) Προαιρετικές γραπτές εξετάσεις προόδου ενδιάμεσης αξιολόγησης, και 
(Β) Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. 
Η διαδικασία αξιολόγησης είναι η ίδια τόσο στις εξετάσεις προόδου όσο και 
στην τελική εξέταση. Βασίζεται σε ερωτήσεις όπου είτε ελέγχονται οι γνώσεις 
των φοιτητών είτε η δυνατότητά τους για κριτική αντιμετώπιση προβλημάτων 
της σύγχρονης οργανικής χημείας. Όλα τα θέματα που δίδονται είναι 
βαθμολογικά ισοδύναμα. Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες για τις τελικές 
εξετάσεις και 1 ώρα για τις εξετάσεις προόδου. 
 
Α) Εξετάσεις προόδου 
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις προόδου έχουν οι φοιτητές του 3ου 
εξαμήνου σπουδών. Οι εξετάσεις προόδου είναι δύο και γίνονται κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου. Ο μέσος όρος των εξετάσεων προόδου αποτελεί το 
50% του τελικού βαθμού και λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο θετικά. Αν δηλαδή ο 
βαθμός της τελικής εξέτασης είναι μεγαλύτερος από το ΜΟ των εξετάσεων 
προόδου, οι τελευταίες δε λαμβάνονται υπ’ όψιν. 
 
Β) Οι τελικές εξετάσεις μετά το πέρας του εξαμήνου γίνονται στις ημερομηνίες 
και χώρους που ανακοινώνει το Τμήμα. 
 

Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση μαθήματος 
Οι διαλέξεις και τα φροντιστήρια του μαθήματος γίνονται με χρήση ΤΠΕ 

(παρουσίαση με μορφή Powerpoint, διαδραστικές φροντιστηριακές ασκήσεις 

με χρήση Η/Υ, βίντεο κλπ). 

Οι διαλέξεις του μαθήματος, ανακοινώσεις, βαθμολογίες κλπ. αναρτώνται σε 
ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα του διδάσκοντα. 
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Διδασκαλία 

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με διαλέξεις και με φροντιστηριακά 
μαθήματα. 
 
Α) Διαλέξεις. 
Οι διαλέξεις λαμβάνουν χώρα 5 φορές την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων 
των φροντιστηριακών μαθημάτων, στην Αίθουσα Α του Χημείου και γίνεται 
χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την προβολή των διαλέξεων. Αντίγραφα των 
διαλέξεων αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του διδάσκοντα με ελεύθερη 
πρόσβαση. 

Διάλεξη Τίτλος Διδάσκων 

1-5 Φασματοσκοπία Υπερύθρου και 
Φασματομετρία Μάζας 

Ι. Γάλλος 

6-10 Φασματοσκοπία NMR Ι. Γάλλος 

11-15 Συζυγιακά Συστήματα και Περικυκλικές 
Αντιδράσεις 

Ι. Γάλλος 

16-20 Αρωματικές Ενώσεις Ι. Γάλλος 

21-25 Αντιδράσεις Αρωματικής Υποκατάστασης Ι. Γάλλος 

26-30 Αλδεΰδες και Κετόνες Ι. Γάλλος 

31-35 Καρβοξυλικά Οξέα και Παράγωγά τους Ι. Γάλλος 

36-40 Χημεία του α-Άνθρακα: Ενόλες και Ενολικά 
Ιόντα 

Ι. Γάλλος 

41-45 Αμίνες Ι. Γάλλος 

46-50 Υδατάνθρακες Ι. Γάλλος 

51-55 Βιομόρια: αμινοξέα, πεπτίδια και πρωτεΐνες Ι. Γάλλος 

56-60 Λιπίδια Ι. Γάλλος 

61-65 Μαθήματα Επανάληψης Ι. Γάλλος 

 

Β) Φροντιστήρια 
Στα πλαίσια του μαθήματος γίνονται 2 ώρες φροντιστηρίου ανά εβδομάδα, 
όπου επιλύονται ασκήσεις για την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου του 
μαθήματος (Διδάσκων: Ι. Γάλλος). 

 


