
BOTANIKH ΣΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
 

Κωδικός μαθήματος: ΝΠ18-14 

Κύκλος/Επίπεδο   σπουδών: Προπτυχιακό 

Εξάμηνο σπουδών: 2ο  

Τύπος μαθήματος 

 

X Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

 Επιστημονικής περιοχής (φαρμακευτικής) 

 

Πιστωτικές μονάδες (ECTS):5 

Θεωρία (ώρες): 2 

Φροντιστήριο (ώρες): - 

Εργαστήριο (ώρες): 1 

Συντονιστής μαθήματος: Κοκκίνη Στυλιανή, Καθηγήτρια 

 

Διδάσκων (οντες):  

Στέλλα Κοκκίνη, Καθηγήτρια  

Γραφείο 8.23, 8ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρμακευτικής. 

Συνεργασία με φοιτητές: Τετάρτη και Παρασκευή 12.00 – 14.00 

Επικοινωνία: Με e-mail (kokkini@bio.auth.gr) 

 

Μιχαήλ Μουστάκας, Καθηγητής  

Επικοινωνία: Με e-mail moustak@bio.auth.gr 

ΤΗΛ: 2310998335 

 

Παρασκευή Μαλέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Γραφείο 9.15, 9ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρμακευτικής. 

Συνεργασία με φοιτητές: Καθημερινά 9.00-12.00 

Επικοινωνία: Με e-mail (malea@bio.auth.gr) 

 

Ρεγγίνα Καρούσου, Επίκ. Καθηγήτρια 

Γραφείο 8.13, 8ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρμακευτικής. 

Συνεργασία με φοιτητές: Καθημερινά 11.00-12.00 

Επικοινωνία: Με email (karousou@bio.auth.gr) 

 

 

Έφη Χανλίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Γραφείο 8.13, 8ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρμακευτικής. 

Συνεργασία με φοιτητές: Τρίτη 15.00-17.00, Πέμπτη 11.00-13.00  

Επικοινωνία: Με e-mail (chanlidu@bio.auth.gr) 

 

Eιδικό Διδακτικό Προσωπικό:  

Χρυσούλα Πυρινή, ΕΔΙΠ  

Γραφείο 8.15, 8ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρμακευτικής. 

Συνεργασία με φοιτητές: Δευτέρα 10.00-14.00 

Επικοινωνία: Με e-mail (chpirini@bio.auth.gr) 

 

Ευδοξία Τσακίρη, ΕΔΙΠ  

Γραφείο 8.15, 8ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρμακευτικής. 

Συνεργασία με φοιτητές: Δευτέρα 10.00-14.00 

Επικοινωνία: Με e-mail (tsakiri@bio.auth.gr) 

 

Γνωστικοί στόχοι:  

Η απόκτηση βασικών γνώσεων της βιολογίας φυτών: μορφολογία, ανατομία και βασικές 

λειτουργίες (σε κυτταρικό και υποκυτταρικό επίπεδο) των φυτικών οργανισμών. Βασικές 

αρχές της ταξινόμησης των φυτών. Η κατανόηση και χρήση της επιστημονικής 

ονοματολογίας καθώς και της διάκρισης των φυσικών ομάδων των φαρμακευτικών 

φυτών (φυτά με  βιολογικώς δραστικά συστατικά) με βάση τα μορφολογικά και χημικά 

διαγνωστικά τους γνωρίσματα.  
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Δεξιότητες:  

Χρήση μικροσκοπίου για την αναγνώριση και παρατήρηση φυτικών κυττάρων, ιστών και 

οργάνων. Κατασκευή μικροσκοπικών παρασκευασμάτων. Χρήση στερεοσκοπίου για 

παρατήρηση των μακροσκοπικών γνωρισμάτων που διακρίνουν τις κύριες οικογένειες 

των φαρμακευτικών φυτών. Συλλογή, ταξινομική αναγνώριση και διατήρηση φυτικών 

δειγμάτων.   

 

Διδακτικές μέθοδοι:  

Θεωρητική διδασκαλία, πρακτική εργαστηριακή εξάσκηση σε μικρές ομάδες και 

υπαίθριες ασκήσεις.  

 

Περιεχόμενο του μαθήματος: 

Α ΜΕΡΟΣ: Εισαγωγή στη Βιολογία των φυτών. Τα φυτά σε οικολογικό και οικονομικό 

συσχετισμό με τον άνθρωπο (διατροφή, τεχνικές ύλες, ενέργεια, φάρμακα). Το τυπικό 

φυτικό κύτταρο, εμβρυώδες και διαφοροποιημένο, με έμφαση στο κυτταρικό τοίχωμα, 

τα χυμοτόπια και τα πλαστίδια. Οι φυτικοί ιστοί (οργάνωση, ταξινόμηση), με έμφαση 

στον εκκριτικό ιστό. Εξωτερική μορφολογία και ανατομική διάπλαση των φυτικών 

οργάνων (ρίζα, βλαστός, φύλλο, άνθος, καρπός) του Αθροίσματος Spermatophyta 

(Σπερματόφυτα).  Αναπαραγωγικά όργανα και τρόποι αναπαραγωγής των φυτών.  

Β ΜΕΡΟΣ: Ιστορική αναδρομή της χρήσης των φυτών ως θεραπευτικά σε σχέση με την 

ταξινόμησή τους. Βασικές αρχές της επιστημονικής ονοματολογίας και ταξινόμησης των 

φυτών. Η «κουτί-μέσα-σε κουτί» μέθοδος ταξινόμησης. Το είδος ως βασική μονάδα 

ταξινόμησης. Η διάκριση των φυτών σε Αθροίσματα. Τα τρία υποαθροίσματα των 

Spermatophyta. Οι κλάσεις και υποκλάσεις των Magnoliophytina (Αγγειόσπερμα). 

Διαγνωστικά μορφολογικά γνωρίσματα των κυριότερων οικογενειών φαρμακευτικών 

φυτών. Αντιπροσωπευτικά είδη φαρμακευτικών φυτών. Αναφορές σε βιολογικώς 

δραστικά συστατικά και φαρμακευτικές χρήσεις. 

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

Α. ΜΕΡΟΣ 

1. Μορφολογία και Ανατομία Φυτών 

Έκδοση: 015/1994 

Συγγραφείς: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ. ΔΕΛΗΒΟΠΟΥΛΟΣ 

ISBN: 960-317-015-1  

Διαθέτης (Εκδότης): Αικατερίνη Σιμώνη 

2. Βοτανική - Μορφολογία και Ανατομία Φυτών 

Έκδοση: Β' ΕΚΔΟΣΗ/2003 

Συγγραφείς: ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΠΟΖΑΜΠΑΛΙΔΗΣ 

ISBN: 960-312-015-4 

Διαθέτης (Εκδότης): ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΠΟΖΑΜΠΑΛΙΔΗΣ 

Β. ΜΕΡΟΣ 

1. Συστηματική Βοτανική: Φυλογενετική-Φαινετική Προσέγγιση της Ταξινόμησης των 

Φυτικών Οργανισμών 

Έκδοση: 1/2004 

Συγγραφείς: ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑΣ Δ., ΚΟΚΚΙΝΗ Σ. 

ISBN: 960-86090-3-8  

Διαθέτης (Εκδότης): ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚ. ΑΪΒΑΖΗΣ  

 

Μαθησιακές δραστηριότητες:  

Παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων στην αίθουσα και την 

ύπαιθρο. Δημιουργία και οργάνωση ατομικής συλλογής αποξηραμένων φυτικών 

δειγμάτων (φυτολόγιο).  

 

Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης: 

Η αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές από τη 

διδασκαλία του μαθήματος γίνεται: 

Με γραπτές εξετάσεις (80% του τελικού βαθμού), που διεξάγονται στις θεσμοθετημένες 

εξεταστικές περιόδους. Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν δύο σειρές θεμάτων, που 

αντιστοιχούν στα δύο μέρη που συνθέτουν το μάθημα. Α ΜΕΡΟΣ: Τα θέματα αφορούν 



σε ερωτήσεις: α) πολλαπλής επιλογής, β) στις οποίες καλούνται να αιτιολογήσουν την 

απάντηση, γ) ανάπτυξης και δ) κρίσεως. Β ΜΕΡΟΣ: Πέντε θέματα τα οποία 

βαθμολογούνται ανάλογα με τη δυσκολία τους. Υπόδειγμα με τη μορφή των θεμάτων 

του Β ΜΕΡΟΥΣ είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος  Φαρμακευτικής. 

Α ΜΕΡΟΣ του μαθήματος: Πρακτικές εξετάσεις για τις εργαστηριακές ασκήσεις (10% του 

τελικού βαθμού). 

Β ΜΕΡΟΣ του μαθήματος: Προφορική εξέταση  στο φυτολόγιο που δημιούργησε κάθε 

φοιτητής (10% του τελικού βαθμού). Γίνεται μέσα στην εξεταστική περίοδο πριν τις 

γραπτές εξετάσεις του μαθήματος. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα ανακοινώνεται στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής. 

 

Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση μαθήματος: 

Οι διαλέξεις του μαθήματος γίνονται με χρήση ΤΠΕ (παρουσίαση με μορφή 

Powerpoint). Οι διαφάνειες των διαλέξεων και ανακοινώσεις σχετικές με το μάθημα 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής 

 

Διδασκαλία (Διαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με διαλέξεις, εργαστηριακές και υπαίθριες ασκήσεις 

μικρών ομάδων φοιτητών. 

α) Διαλέξεις: Οι 26 διαλέξεις (13 εβδομάδες Χ 2 ώρες) γίνονται στην Αίθουσα Ι1 με τη 

χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την προβολή των διαλέξεων. 
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Διάλεξη Τίτλος Διδάσκων (οντες) 

1-2 Εισαγωγή στη Βιολογία των φυτών. Το 

τυπικό φυτικό κύτταρο. 

Π. Μαλέα 

3-4 Τα χαρακτηριστικά του τυπικού 

φυτικού κυττάρου με έμφαση στα 

χυμοτόπια, το κυτταρικό τοίχωμα και 

τα πλαστίδια. 

Π. Μαλέα 

5-6 Οι φυτικοί ιστοί (οργάνωση, 

ταξινόμηση). Μεριστώματα, 

επιδερμικός και παρεγχυματικός ιστός. 

Π. Μαλέα 

7-8 Στηρικτικός, αγωγός, εκκριτικός ιστός. 

Περίδερμα-Φακίδια. 

Π. Μαλέα 

 

9-10 Τα φυτικά όργανα. Εξωτερική 

μορφολογία – ανατομική κατασκευή 

βλαστού.  

Π. Μαλέα 

11-12 Εξωτερική μορφολογία – ανατομική 

κατασκευή ρίζας, φύλλου. 

Π. Μαλέα 

 

13 

14 

Τρόποι αναπαραγωγής και 

αναπαραγωγικά όργανα των φυτών. 

H ταξινόμηση των φυτών (βοτάνων) 

και των θεραπευτικών τους ιδιοτήτων   

Π. Μαλέα 

Σ. Κοκκίνη 

15-16 Ιστορική εξέλιξη της Συστηματικής 

Βοτανικής – Ταξινομική ιεραρχία – 

Ταξινομική ονοματολογία  

Σ. Κοκκίνη 

17-18 Άθροισμα Spermatophyta - Οικογένειες 

των  υποαθροισμάτων Coniferophytina 

και  Magnoliophytina  (Κλάση 

Magnoliatae υποκλάσεις Magnoliidae – 

Hamamelididae)  

Ε. Χανλίδου 

19-20 Magnoliatae – Οικογένειες της 

υπόκλασης Rosidae 
Ρ. Καρούσου 

21 Magnoliatae – Οικογένειες των 

υποκλάσεων Dilleniidae και 

Caryophyllidae  

Ε. Χανλίδου 

22 Magnoliatae – Οικογένειες της 

υπόκλασης Asteridae   
Ρ. Καρούσου 

23-24 Κλάση Liliatae – Οικογένειες της 

υπόκλασης Liliidae 
Ε. Χανλίδου 

25-26 Σύνοψη της διδακτέας ύλης 

(Συστηματική Βοτανική) – Μορφή 

θεμάτων για τις γραπτές εξετάσεις 

Σ. Κοκκίνη 

β) Εργαστήρια: Οι εργαστηριακές ασκήσεις σε μικρές ομάδες λαμβάνουν χώρα μια 

φορά την εβδομάδα για κάθε ομάδα, στις Αίθουσες Μ3 και Μ4 του 5ου ορόφου του 

κτιρίου Bιολογίας. Για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων γίνεται χρήση 

εποπτικών πινάκων, μικροσκοπίων και στερεοσκοπίων. Οι φοιτητές υποχρεούνται να 

παρακολουθήσουν όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις (δίωρες). 

 



Εργαστήριο Τίτλος Διδάσκων (οντες) 

1 Χρήση Μικροσκοπίου, Μορφή και 

μέγεθος κυττάρων. Πυρήνας , 

πλαστίδια, χυμοτόπια. 

Χ. Πυρινή 

Ε. Τσακίρη 

2 Έγκλειστα του φυτικού κυττάρου. 

Κυτταρικό τοίχωμα. 

Χ. Πυρινή 

Ε. Τσακίρη 

3 Επιδερμικός ιστός- Περίδερμα Χ. Πυρινή 

Ε. Τσακίρη 

4 Παρεγχυματικός, στηρικτικός, 

αγωγός και εκκριτικός ιστός. 

Χ. Πυρινή 

Ε. Τσακίρη 

5 Εξωτερική μορφολογία – ανατομική 

κατασκευή βλαστού. 

Χ. Πυρινή 

Ε. Τσακίρη 

6 Εξωτερική μορφολογία – ανατομική 

κατασκευή ρίζας, φύλλου. 

Χ. Πυρινή 

Ε. Τσακίρη 

7 Διαγνωστικά γνωρίσματα 

οικογενειών Σπερματοφύτων Ι 

Χ. Πυρινή 

Ε. Τσακίρη 

8 Διαγνωστικά γνωρίσματα 

οικογενειών Σπερματοφύτων ΙΙ 

Χ. Πυρινή 

Ε. Τσακίρη 

9 Διαγνωστικά γνωρίσματα 

οικογενειών Σπερματοφύτων ΙΙΙ 

Χ. Πυρινή 

Ε. Τσακίρη 

10 Συλλογή φυτών για τη δημιουργία  

φυτολογίου (υπαίθρια άσκηση) 

Χ. Πυρινή 

Ε. Τσακίρη 

11 Συλλογή φυτών για τη δημιουργία  

φυτολογίου (υπαίθρια άσκηση) 

Χ. Πυρινή 

Ε. Τσακίρη 

 

 

 


