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Ι. ΠΡΟΛΟΓΟ-ΦΑΙΡΕΣΙΜΟ ΣOY ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΗΜΕΙΑ 

 

ε μια εποχό που επιχειρεύται να ταυτιςτεύ η ϋννοια τησ ποιϐτητασ του περιεχομϋνου 

των ςπουδϔν και των αντύςτοιχων τύτλων τουσ με την εμπορευςιμϐτητα, η μετϊγγιςη τησ 

γνϔςησ ςτη νϋα γενιϊ αλλϊ και γενικϐτερα ςτην κοινωνύα, μια κοινωνικό ανϊγκη και ϋνα 

κοινωνικϐ δικαύωμα που υλοποιεύ και κατακτϊ η ανθρωπϐτητα, και ιδιαύτερα η νεολαύα, με 

τερϊςτιεσ θυςύεσ και κϐπουσ, αποκτϊ ολοϋνα και περιςςϐτερο χαρακτηριςτικϊ εμπορεϑςιμου 

προώϐντοσ. Η προςϋγγιςη αυτό ανϊγει ςε υπϋρτατο κριτόριο τη ςχϋςη προςφορϊ-ζότηςη, μια 

ςχϋςη που δεν μπορεύ και δεν πρϋπει να ϋχει θϋςη ςτο Πανεπιςτόμιο, ϋνα χϔρο παραγωγόσ 

και μετϊδοςησ τησ γνϔςησ. Η πρακτικό υλοπούηςη τησ αντύληψησ αυτόσ, αντικειμενικϊ 

ορθϔνει ςυχνϊ ανυπϋρβλητα εμπϐδια, ιδιαύτερα ςτουσ οικονομικϊ αδϑνατουσ, ςτην 

προςπϊθειϊ τουσ να κατακτόςουν την επιςτημονικό γνϔςη. Οι προςεγγύςεισ αυτϋσ, που 

δυςτυχϔσ γύνονται και επύςημεσ εκπαιδευτικϋσ πολιτικϋσ, θα ενταθοϑν ςε ςυνθόκεσ κρύςησ 

του οικονομικοϑ μοντϋλου  ανϊπτυξησ τησ χϔρα μασ. Αποτελεύ χρϋοσ και ταυτϐχρονα 

πρϐκληςη για το ςϑνολο τησ Πανεπιςτημιακόσ Κοινϐτητασ και ϐχι μϐνο, να αντιςταθεύ ςτην 

επικρϊτηςη τησ ολϋθριασ αυτόσ λογικόσ. 

Η επιςτόμη τησ Φημεύασ, μια βαςικό επιςτόμη, εύναι ϊρρηκτα δεμϋνη με κϊθε 

ανθρϔπινη δραςτηριϐτητα. Πολλού κοινωνικού και επιςτημονικού τομεύσ, ϐπωσ η Τγεύα, η 

Διατροφό, η Προςταςύα του Περιβϊλλοντοσ κλπ. δεν θα μποροϑςαν να κϊνουν ςτοιχειϔδη 

βόματα προϐδου αν δεν εύχαν την καθοριςτικό ςυμβολό και ςτόριξη των κατακτόςεων τησ 

Φημεύασ. Ο ρϐλοσ αυτϐσ τησ Φημεύασ τησ προςδύδει ολοϋνα και περιςςϐτερη δυναμικό με 

αποτϋλεςμα νϋοι κλϊδοι τησ να αναπτϑςςονται διαρκϔσ και ταχϑτατα. Εύναι ςύγουρο ϐτι η 

γοητεύα τησ θα κατακτόςει τον καθϋνα που θα προςπαθόςει να ψηλαφύςει τισ αρχϋσ, τα 

επιτεϑγματα και τισ προκλόςεισ τησ. 

Ο Οδηγϐσ πουδϔν του Σμόματοσ Φημεύασ που κρατϊτε ςτα χϋρια ςασ, αποτελεύ ϋνα 

ουςιαςτικϐ εργαλεύο που ςασ ενημερϔνει για τον τρϐπο οργϊνωςησ και λειτουργύασ του 

Σμόματοσ, τισ Εκπαιδευτικϋσ και Ερευνητικϋσ του δραςτηριϐτητεσ. τισ ςελύδεσ του θα βρεύτε 

πληροφορύεσ για το Πρϐγραμμα πουδϔν, τα Μεταπτυχιακϊ Προγρϊμματα, τισ 

διαπανεπιςτημιακϋσ ανταλλαγϋσ και ςυνεργαςύεσ. Θα ςασ βοηθόςει να οργανϔςετε καλϑτερα 

την προςπϊθειϊ ςασ να γνωρύςετε το μαγευτικϐ κϐςμο τησ Φημεύασ. την προςπϊθεια ςασ να 

βαδύςετε ςτο δϑςκολο και ταυτϐχρονα ςυναρπαςτικϐ μονοπϊτι κατϊχτηςησ τησ γνϔςησ ςτο 

πεδύο τησ Φημεύασ, θα βρεύτε αρωγοϑσ τουσ Πανεπιςτημιακοϑσ Δαςκϊλουσ και το ςϑνολο του 

προςωπικοϑ του Σμόματϐσ μασ. 

Ευχαριςτϔ τα Μϋλη τησ Επιτροπόσ για την επιμϋλεια του Οδηγοϑ πουδϔν.  

Θα όθελα, εκ μϋρουσ ϐλου του Προςωπικοϑ του Σμόματοσ, να ευχηθϔ ςτουσ Υοιτητϋσ 

μασ καλό υγεύα και δϑναμη ςτη προςπϊθειϊ τουσ. Θϋλω να ελπύζω ϐτι θα ςυμβϊλλουμε 
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ςημαντικϊ ςτη διαμϐρφωςη ολοκληρωμϋνων επιςτημϐνων που θα αφοςιωθοϑν ςτην 

Επιςτόμη και ςτην κοινωνικό πρϐοδο. 

 

Ο Πρϐεδροσ 

του Σμόματοσ Φημεύασ 

 

Καθηγητόσ Βαςύλειοσ Σςύκαρησ 

Αϑγουςτοσ 2012 
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ΙΙ. IΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΗΜΕΙΑ 

 

 Σο Σμόμα Φημεύασ διανϑει το 37ο ϋτοσ λειτουργύασ του, ιδρϑθηκε με το Π.Δ. 723/6-10-

1976 και δϋχθηκε τουσ πρϔτουσ φοιτητϋσ του το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 1977–78. 

Σα πρϔτα εργαςτόρια λειτοϑργηςαν ςτα πανεπιςτημιακϊ κτύρια τησ οδοϑ Δομπϐλη, ςτην 

πϐλη των Ιωαννύνων. Μϋχρι το 1991-92 το Σμόμα λειτουργοϑςε ςε πϋντε μεταβατικϊ κτύρια 

ςτην Πανεπιςτημιοϑπολη τησ Δουροϑτησ (ϐπου παραμϋνουν ακϐμη μερικϊ εργαςτόρια), όδη 

ϐμωσ ϋχει ςχεδϐν γύνει η μεταφορϊ και εγκατϊςταςη ςτα οριςτικϊ κτύρια ςτην 

Πανεπιςτημιοϑπολη. 

Οργανωτικϊ το Σμόμα ξεκύνηςε με 7 ϋδρεσ, που όταν τϐτε οι βαςικϋσ εκπαιδευτικϋσ και 

ερευνητικϋσ μονϊδεσ. Οι ϋδρεσ αυτϋσ, με τα αντύςτοιχα εργαςτόρια και τουσ διευθυντϋσ τουσ 

φαύνονται παρακϊτω: 

Ϊδρεσ και Εργαςτόρια Διευθυντϋσ-Καθηγητϋσ 

1. Υυςικοχημεύασ Κ. Πολυδωρϐπουλοσ 

2. Φημεύασ (Γενικόσ και Ανϐργανησ) Ι. Σςαγκϊρησ† 

3. Οργανικόσ Φημεύασ Α. Κοςμϊτοσ† 

4. Αναλυτικόσ Φημεύασ Μ. Καραγιϊννησ 

5. Βιοχημεύασ Β. Καποϑλασ 

6. Φημεύασ Σροφύμων Ε. Βουδοϑρησ 

7. Βιομηχανικόσ Φημεύασ Α. δοϑκοσ† 

Σο 1982, με την εφαρμογό του ν. 1268 ϋχουμε ςημαντικϋσ μεταβολϋσ, ϐπωσ: α) την 

καθιϋρωςη του Σμόματοσ ωσ βαςικόσ διοικητικόσ μονϊδασ (αντύ τησ χολόσ) και των Σομϋων 

ωσ βαςικϔν εκπαιδευτικϔν και ερευνητικϔν μονϊδων (αντύ των εδρϔν), β) τη διεϑρυνςη του 

κϑριου διδακτικοϑ και ερευνητικοϑ προςωπικοϑ (Δ.Ε.Π.) με την προςθόκη ςτουσ καθηγητϋσ, 

τριϔν νϋων βαθμύδων (αναπληρωτόσ καθηγητόσ, επύκουροσ καθηγητόσ, λϋκτορασ), γ) τη 

ςυμμετοχό των φοιτητϔν ςτα πανεπιςτημιακϊ ϐργανα και δ) τη θϋςπιςη των κατ’ επιλογόν 

υποχρεωτικϔν μαθημϊτων. 

το Σμόμα Φημεύασ, τη θϋςη των 7 εδρϔν, πόραν οι παρακϊτω 4 τομεύσ (ΥΕΚ 149/6–4–

1983): 

Α. Ανόργανησ και Αναλυτικόσ Φημεύασ 

Β. Οργανικόσ Φημεύασ και Βιοχημεύασ 

Γ.  Βιομηχανικόσ Φημεύασ και Φημεύασ Σροφύμων 

Δ. Υυςικοχημεύασ 
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 Οι διατελϋςαντεσ απϐ το 1982 μϋχρι και ςόμερα Πρϐεδροι και Αναπληρωτϋσ Πρϐεδροι του 

Σμόματοσ φαύνονται πιο κϊτω. 

 

Ακαδημαώκϊ ϋτη Πρϐεδροσ  Αναπληρωτόσ Πρϐεδροσ 

1982–1984 Μ. Καραγιϊννησ   

1984–1986 Κ. ακαρϋλλοσ   

1986–1987 Κ.ακαρϋλλοσ  Ι. Σςαγκϊρησ† 

1987–1989 Κ.ακαρϋλλοσ  Ι. Σςαγκϊρησ† 

1989–1990 Μ. Κοςμϊσ  Κ. ακαρϋλλοσ 

1990–1992 Α. δοϑκοσ†  Κ. ακαρϋλλοσ, Υ. Πομϔνησ 

1992–1994 Α. δοϑκοσ†  Μ. Καραγιϊννησ 

1994–1996 Υ. Πομϔνησ  Μ. ακαρϋλλου 

1996–1998 Υ. Πομϔνησ  Μ. Κοςμϊσ 

1998–2000 N. Φατζηλιϊδησ  Ι. Γεροθανϊςησ 

2000–2002 Ι. Γεροθανϊςησ  Κ. ΔραϏνασ† 

2002–2004 Ι. Γεροθανϊςησ  Σ. Αλμπϊνησ 

2004–2006 T. Αλμπϊνησ  I. Δημητρϐπουλοσ 

2006–2008 T. Αλμπϊνησ  Δ. Κϐβαλα-Δεμερτζό 

2008–2010 Δ. Κϐβαλα-Δεμερτζό  Γ. Βαρβοϑνησ 

2010-2012 

2012-2014 

Β. Σςύκαρησ 

Β. Σςύκαρησ 

 Γ. Βαρβοϑνησ 

 

 
Σο επιςτημονικϐ δυναμικϐ του Σμόματοσ ςόμερα διαμορφϔνεται ωσ εξόσ: 55 μϋλη Δ.Ε.Π. (19 
Καθηγητϋσ, 22 αν. καθηγητϋσ, 6 επικ. καθηγητϋσ, 8 λϋκτορεσ), 3 ομϐτιμοι καθηγητϋσ, 4 μϋλη 
Ε.Σ.Ε.Π., 13 μϋλη Ι.Δ.Α.Φ., 2 μϋλη Π.Δ. 407/80, 104 υποψόφιοι διδϊκτορεσ και 222 
μεταπτυχιακού φοιτητϋσ. Οι προπτυχιακού φοιτητϋσ εύναι 910. Ϊχουν λϊβει πτυχύο 1838 
απϐφοιτοι και ϋχουν απονεμηθεύ 335 διδακτορικϊ διπλϔματα και 350 μεταπτυχιακϊ 
διπλϔματα ειδύκευςησ (Μ.Δ.Ε.). 
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ΙΙΙ. ΔOMH KAI ΔIOIKHH TOY TMHMATO ΦΗΜΕΙΑ 

 

α. Γενικϋσ διατϊξεισ 

Σο Σμόμα Φημεύασ αποτελεύ μια βαςικό λειτουργικό μονϊδα που καλϑπτει το γνωςτικϐ 

αντικεύμενο τησ χημικόσ επιςτόμησ. Σο πρϐγραμμα ςπουδϔν του Σμόματοσ οδηγεύ ς’ ϋνα 

ενιαύο πτυχύο, του Φημικοϑ. 

Σο Σμόμα Φημεύασ διαιρεύται ςε Σομεύσ. Ο κϊθε Σομϋασ ςυντονύζει τη διδαςκαλύα μϋρουσ 

του γνωςτικοϑ αντικειμϋνου του Σμόματοσ που αντιςτοιχεύ ςε ςυγκεκριμϋνο πεδύο τησ 

χημικόσ επιςτόμησ. 

Κϊθε Εργαςτόριο του Σμόματοσ ανόκει ςε Σομϋα, διευθϑνεται απϐ ϋναν Διευθυντό που 

ανόκει κατϊ προτεραιϐτητα ςτισ βαθμύδεσ του Καθηγητό ό του Αναπληρωτό Καθηγητό και ο 

οπούοσ επιμελεύται για χρονικό περύοδο ενϐσ ϋτουσ που μπορεύ να ανανεϔνεται απϐ τη Γ.. 

του Σομϋα. 

το Σμόμα Φημεύασ λειτουργεύ Μηχανουργικϐ και Ηλεκτρολογικϐ Εργαςτόριο. Απϐ το 

2006 λειτουργοϑν επύςησ τα Κοινϊ Σμηματικϊ Εργαςτόρια Φρωματογραφύασ και 

Υαςματοςκοπύασ, τα οπούα παρϋχουν πληθϔρα υπηρεςιϔν που ςχετύζονται με τον ποιοτικϐ 

και ποςοτικϐ προςδιοριςμϐ ενϔςεων ςε διϊφορα δεύγματα. Σα εργαςτόρια αυτϊ καλϑπτουν 

ερευνητικϋσ ανϊγκεσ του Σμόματοσ Φημεύασ αλλϊ και ϊλλων Σμημϊτων του Πανεπιςτημύου 

Ιωαννύνων. 

το διοικητικϐ του ϋργο, το Σμόμα Φημεύασ επικουρεύται απϐ τη Γραμματεύα του 

Σμόματοσ, ςτο πλαύςιο τησ οργϊνωςησ των υπηρεςιϔν τησ Κοςμητεύασ τησ χολόσ Θετικϔν 

Επιςτημϔν. 

 

β. ύνθεςη του Σμόματοσ Φημεύασ 

Σο Σμόμα Φημεύασ απαρτύζεται απϐ τουσ προπτυχιακοϑσ, μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ, τουσ 

υποψόφιουσ διδϊκτορεσ, καθηγητϋσ και λϋκτορεσ του Σμόματοσ, το Ειδικϐ Σεχνικϐ-

Εργαςτηριακϐ Προςωπικϐ (Ε.Σ.Ε.Π.), τουσ υπαλλόλουσ Ι.Δ.Α.Φ., τουσ διδϊςκοντεσ ΠΔ 407/80. 

Οι καθηγητϋσ διακρύνονται ςε καθηγητϋσ πρϔτησ βαθμύδασ (καθηγητϋσ), αναπληρωτϋσ 

καθηγητϋσ και επύκουρουσ καθηγητϋσ. Ψσ διδακτικϐ ϋργο νοεύται αυτϐ που ορύζεται ςτο ϊρθρο 

31, ενϔ το ερευνητικϐ ϋργο περιλαμβϊνει ιδύωσ τη βαςικό ό εφαρμοςμϋνη ϋρευνα, την 

καθοδόγηςη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργαςιών και διδακτορικών 

διατριβών και ςυμμετοχό ςε ςυνϋδρια και ερευνητικϊ ςεμινϊρια. 

Σα μϋλη Ε.Σ.Ε.Π. και Ι.Δ.Α.Φ. παρϋχουν ϋργο υποδομόσ ςτην εν γϋνει λειτουργύα του 

Σμόματοσ, προςφϋροντασ εξειδικευμϋνεσ διοικητικϋσ και τεχνικϋσ υπηρεςύεσ για την 

αρτιϐτερη επιτϋλεςη του εκπαιδευτικοϑ, ερευνητικοϑ και εφαρμοςμϋνου ϋργου. Οι θϋςεισ του 

Ε.Σ.Ε.Π. και Ι.Δ.Α.Φ. ανόκουν ςτο Σμόμα και κατανϋμονται ςτουσ Σομεύσ και Εργαςτόρια 
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ςϑμφωνα με τισ ανϊγκεσ τουσ. Όλα τα θϋματα του Ε.Σ.Ε.Π και Ι.Δ.Α.Φ. ρυθμύζονται απϐ τισ 

κεύμενεσ νομοθετικϋσ διατϊξεισ.  

 

γ. ήργανα του Σμόματοσ Φημεύασ 

Όργανα του Σμόματοσ Φημεύασ εύναι α) Ο Πρϐεδροσ, β) η υνϋλευςη και, εφϐςον ϋχουν 

ςυςταθεύ Σομεύσ, γ) ο Διευθυντόσ του Σομϋα και δ) η Γενικό υνϋλευςη του Σομϋα. Ψσ προσ το 

νομικϐ καθεςτϔσ των αρμοδιοτότων των οργϊνων αυτϔν εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ που 

ύςχυαν πριν τη θϋςη ςε ιςχϑ του ν. 4009/2011 (Α΄195)54.  

Ο Πρϐεδροσ του Σμόματοσ εκλϋγεται απϐ τουσ Καθηγητϋσ και τουσ υπηρετοϑντεσ λϋκτορεσ 

του Σμόματοσ με ϊμεςη, μυςτικό και καθολικό ψηφοφορύα και ϋχει διετό θητεύα. 

Η υνϋλευςη του Σμόματοσ αποτελεύται απϐ τουσ Καθηγητϋσ και τουσ υπηρετοϑντεσ 

λϋκτορεσ του Σμόματοσ, ςϑμφωνα με ϐςα προβλϋπονταν απϐ τισ διατϊξεισ που ύςχυαν κατϊ 

την ϋναρξη ιςχϑοσ του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), ϋναν εκπρϐςωπο, ανϊ κατηγορύα, των μελϔν 

του Ειδικοϑ Εκπαιδευτικοϑ Προςωπικοϑ (ΕΕΠ), των μελϔν του Εργαςτηριακοϑ Διδακτικοϑ 

Προςωπικοϑ (ΕΔΙΠ) και των μελϔν του Ειδικοϑ Σεχνικοϑ Εργαςτηριακοϑ Προςωπικοϑ 

(ΕΣΕΠ), καθϔσ και δϑο εκπροςϔπουσ των φοιτητϔν του Σμόματοσ (ϋναν προπτυχιακϐ και 

ϋναν μεταπτυχιακϐ φοιτητό).  

Οι εκπρϐςωποι των μελϔν του Ειδικοϑ Εκπαιδευτικοϑ Προςωπικοϑ (ΕΕΠ), του 

Εργαςτηριακοϑ Διδακτικοϑ Προςωπικοϑ (ΕΔΙΠ) και του Ειδικοϑ Σεχνικοϑ Εργαςτηριακοϑ 

Προςωπικοϑ (ΕΣΕΠ) εκλϋγονται με ϊμεςη, καθολικό και μυςτικό ψηφοφορύα μεταξϑ των 

αντύςτοιχων μελϔν τουσ. Για την εκπροςϔπηςη των φοιτητϔν εφαρμϐζεται αναλογικϊ το 

ϊρθρο 49 του παρϐντοσ νϐμου. 

Η ςϑνθεςη και οι αρμοδιϐτητεσ των παραπϊνω οργϊνων ορύζονται απϐ τον νϐμο 4009/11 

ϐπωσ ςυμπληρϔθηκε και τροποποιόθηκε απϐ το Ν. 4076/12. 

Για τη διετύα 2012-2014, Πρϐεδροσ του Σμόματοσ Φημεύασ ϋχει εκλεγεύ ο Καθηγητόσ 

Βαςύλειοσ Σςύκαρησ. 

 

δ. ήργανα των Σομϋων 

Όργανα των Σομϋων του Σμόματοσ Φημεύασ εύναι η Γενικό υνϋλευςη και ο Διευθυντόσ. 

Η Γ.. απαρτύζεται απϐ τα μϋλη Δ.Ε.Π. του Σομϋα, 2-5 εκπροςϔπουσ των φοιτητϔν και 

ϋναν εκπρϐςωπο των Μεταπτυχιακϔν φοιτητϔν. 

Ο Διευθυντόσ του Σομϋα εκλϋγεται για ϋνα χρϐνο απϐ τη Γ.. του Σομϋα. Οι αρμοδιϐτητεσ 

των παραπϊνω οργϊνων ορύζονται απϐ τον ιςχϑοντα νϐμο. 
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ε. Εκπροςώπηςη των Υοιτητών ςτα Πανεπιςτημιακϊ ήργανα 

Όπου ςτον παρϐντα νϐμο (4009/11 ϐπωσ ςυμπληρϔθηκε και τροποποιόθηκε απϐ το Ν. 

4076/12) προβλϋπεται εκπροςϔπηςη των φοιτητϔν οποιουδόποτε κϑκλου ςπουδϔν ςε 

ςυλλογικϊ ϐργανα του ιδρϑματοσ, οι εκπρϐςωποι των φοιτητϔν εκλϋγονται απϐ το ςϑνολο των 

αντύςτοιχων ενεργϔν φοιτητϔν, με ενιαύο ψηφοδϋλτιο και ϊμεςη, καθολικό και μυςτικό 

ψηφοφορύα. Τποψόφιοι μποροϑν να εύναι οι προπτυχιακού φοιτητϋσ που ϋχουν διανϑςει το 

πρϔτο ϋτοσ ςπουδϔν και βρύςκονται εντϐσ του ενδεικτικοϑ προγρϊμματοσ ςπουδϔν, καθϔσ και 

οι μεταπτυχιακού φοιτητϋσ κατϊ το πρϔτο ϋτοσ φούτηςόσ τουσ και οι υποψόφιοι διδϊκτορεσ που 

διανϑουν τα τρύα πρϔτα ϋτη απϐ την εγγραφό τουσ ωσ υποψόφιοι διδϊκτορεσ. Η ψηφοφορύα 

μπορεύ να διεξϊγεται και ηλεκτρονικϊ. 

Αν για οποιοδόποτε λϐγο καθυςτερεύ η ανϊδειξη αυτό, τϐτε τα ϐργανα αυτϊ 

ςυγκροτοϑνται και λειτουργοϑν νϐμιμα και χωρύσ την εκπροςϔπηςη των φοιτητϔν. 

 

ςτ. Οι Σομεύσ και τα Εργαςτόρια του Σμόματοσ 

ϑμφωνα με το ϊρθρο 6 του ν. 1268/82 και μετϊ απϐ ςχετικό απϐφαςη του Τπουργοϑ 

Εθνικόσ Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων (ΥΕΚ 149/6-4-1983), το Σμόμα Φημεύασ διαιρεύται ςε 4 

Σομεύσ ωσ εξόσ: 

 
 Σομϋασ Διευθυντόσ (2012-2014) 

Α.  Σομϋασ Ανϐργανησ & Αναλυτικόσ Φημεύασ Α. Γαροϑφησ, Αν. Καθηγητόσ 

Β.  Σομϋασ Οργανικόσ Φημεύασ & Βιοχημεύασ Ε. Παπαμιχαόλ, Καθηγητόσ 

Γ. Σομϋασ Βιομηχανικόσ Φημεύασ & Φημεύασ Σροφύμων Π. Δεμερτζόσ, Καθηγητόσ 

Δ.  Σομϋασ Υυςικοχημεύασ Γ. Σςαπαρλόσ, Καθηγητόσ 

 

ϑμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21/7-10-1983 απϐφαςη τησ Γ.. του Σμόματοσ, ςτουσ παραπϊνω 

Σομεύσ εύναι ενταγμϋνα τα ακϐλουθα εκπαιδευτικϊ και ερευνητικϊ εργαςτόρια: 

Σομϋασ Α: Εργαςτόριο Ανϐργανησ Φημεύασ 

  Εργαςτόριο Αναλυτικόσ Φημεύασ 

 

Σομϋασ Β: Εργαςτόριο Οργανικόσ Φημεύασ 

  Εργαςτόριο Βιοχημεύασ 

 

Σομϋασ Γ: Εργαςτόριο Βιομηχανικόσ Φημεύασ 

  Εργαςτόριο Φημεύασ Σροφύμων 

 

Σομϋασ Δ: Εργαςτόριο Υυςικοχημεύασ 
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ζ. Σο Προςωπικό του Σμόματοσ 

Παρακϊτω ακολουθεύ κατϊλογοσ του προςωπικοϑ του Σμόματοσ, ϐπωσ εύναι 

κατανεμημϋνο ςτουσ Σομεύσ, καθϔσ και το προςωπικϐ τησ Γραμματεύασ του Σμόματοσ.  

 

ΣΟΜΕΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ 
ΚΑΘΗΓΗΣΕ: Αλμπϊνησ Σριαντϊφυλλοσ, Καμπανϐσ Θεμιςτοκλόσ, Λουλοϑδη Μαρύα, 
Πλακατοϑρασ Ιωϊννησ. 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΕ ΚΑΘΗΓΗΣΕ: Βλεςςύδησ Αθανϊςιοσ, Γαροϑφησ Αχιλλϋασ, ταλύκασ Κωνςταντύνοσ, 
Φατζηκακοϑ ωτόριοσ 
 
ΕΠΙΚΟΤΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΕ: Κονιδϊρη Κωνςταντύνα, Μαλανδρύνοσ Γερϊςιμοσ, Προδρομύδησ Μϊμασ, 
Σςύπησ Αθανϊςιοσ 
 
ΛΕΚΣΟΡΕ: Nϊνοσ Φρόςτοσ, Μϊνοσ Εμμανουόλ, ακκϊσ Βαςύλειοσ. 
 
ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΦΝΙΚΟ-ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ: Καρκαμποϑνασ Αθανϊςιοσ (Ι.Δ.Α.Φ.), Ξεκϊρφωτου 
Αναςταςύα (Ε.Σ.Ε.Π.), Σςιατοϑρασ Βαςύλειοσ (Ι.Δ.Α.Φ.), Υιαμϋγκοσ Ιωϊννησ (Ε.Σ.Ε.Π.), Υλϔρου 
Αγγελικό (Ι.Δ.Α.Φ.). 

 

 

ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΦΗΜΕΙΑ 

ΚΑΘΗΓΗΣΕ: Βαρβοϑνησ Γεϔργιοσ, Γεροθανϊςησ Ιωϊννησ, Λϋκκα Μαρύα-Ελϋνη, Σςελϋπησ 

Αλϋξανδροσ, Σςύκαρησ Βαςύλειοσ, Σςουκϊτοσ Δημϐκριτοσ, ακαρϋλλου-Δαώτςιϔτου Μαρύα, 

Φατζηαρϊπογλου Λϊζαροσ. 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΕ ΚΑΘΗΓΗΣΕ: Ελεμϋσ Ιωϊννησ, Zαρκϊδησ Αντϔνιοσ, Θεοδϔρου-Καςιοϑμη 

Βαςιλικό, Κοϑκκου Ωννα-Ειρόνη, Πϊνου Ευγενύα, Παπαμιχαόλ Εμμανουόλ, ύςκοσ Μιχαόλ, 

κομπρύδησ Κωνςταντύνοσ 

 

ΕΠΙΚΟΤΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΕ: Περιςυνϊκησ Ωγγελοσ 

 

ΛΕΚΣΟΡΕ: Σζϊκοσ Ανδρϋασ 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΦΝΙΚΟ-ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ: Γκορϋζη Μαριϊννα (Ε.Σ.Ε.Π.), Κρικοριϊν Δημότρησ 

(Ι.Δ.Α.Φ.), Μοϑςησ Βαςύλειοσ (Ι.Δ.Α.Φ.), Πανταζό Δϋςποινα (Ι.Δ.Α.Φ.), Σϋλλησ Κωνςταντύνοσ 

(Ι.Δ.Α.Φ.). 
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ΣΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΗΜΕΙΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ 

ΚΑΘΗΓΗΣΕ: Βαώμϊκησ Σιβϋριοσ, Δεμερτζόσ Παναγιϔτησ, Κοντομηνϊσ Μιχαόλ, Πομϔνησ 

Υύλιπποσ. 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΕ ΚΑΘΗΓΗΣΕ:, Μπϐκαρησ Ευθϑμιοσ, Πετρϊκησ Δημότριοσ, Pηγανϊκοσ Κυριϊκοσ, 

Pοϑςςησ Ιωϊννησ, αββαϏδησ Ιωϊννησ. 

 

ΕΠΙΚΟΤΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΕ: Ακρύδα Κων/λα, Σαςιοϑλα Μαρύα. 

 

ΛΕΚΣΟΡΕ: Λουκατζύκου Λουκύα, Μπαδϋκα Αναςταςύα. 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΦΝΙΚΟ-ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ: Καλλιμϊνησ Αριςτεύδησ (Ι.Δ.Α.Φ.), Πιπερύδη Φριςτύνα 

(Ε.Σ.Ε.Π.). 

 

 

ΣΟΜΕΑ ΥΤΙΚΟΦΗΜΕΙΑ 

ΚΑΘΗΓΗΣΕ: Κοςμϊσ Μϊριοσ, Μιχαηλύδησ Ωδωνισ, Μυλωνϊ-Κοςμϊ Αγνό, Σςαπαρλόσ Γεϔργιοσ. 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΕ ΚΑΘΗΓΗΣΕ: Βλϊχοσ Κων/νοσ, Μελιςςϊσ Βαςύλειοσ, κοϑλικα ταυροϑλα. 

 

ΛΕΚΣΟΡΕ: Λαζαρύδησ Θεϐδωροσ. 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΦΝΙΚΟ-ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ: Σαμβϊκη Αφροδύτη (Ι.Δ.Α.Φ.). 

 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΗΜΕΙΑ ΣΗΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ιϔμοσ Κων/νοσ (βιβλ/ριοσ). 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ-ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΜΗΜΑΣΟ: Μπρϊφασ Γεϔργιοσ (Ε.Σ.Ε.Π.).  

 

ΚΟΙΝΟ ΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΡΨΜΑΣΟΓΡΑΥΙΑ: Γκιϔκασ Δημοςθϋνησ (Ι.Δ.Α.Φ.), Επιτροπό 

Κοινϔν Εργαςτηρύων και Επιςτημονικϔν Οργϊνων Σμόματοσ Φημεύασ.  

 

ΚΟΙΝΟ ΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΥΑΜΑΣΟΚΟΠΙΑ: Επιτροπό Κοινϔν Εργαςτηρύων και 

Επιςτημονικϔν Οργϊνων Σμόματοσ Φημεύασ.  

 

ΜΟΝΑΔΑ ΥΑΜΑΣΟΜΕΣΡΙΑ ΜΑΖΑ :  
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ΜΟΝΑΔΑ ΥΑΜΑΣΟΜΕΣΡΙΑ ΜΑΖΑ ΤΧΗΛΗ ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ: Μπϐτη Βαςιλικό (Ι.Δ.Α.Φ.), 

Σςοϑτςη Φαροϑλα (Ι.Δ.Α.Φ.).  

 

ΚΕΝΣΡΟ ΠΤΡΗΝΙΚΟΤ ΜΑΓΝΗΣΙΚΟΤ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ: Εξϊρχου Βαςιλικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π), Σςιαφοϑλησ 

Κωνςταντύνοσ (Ι.Δ.Α.Φ.). 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΘΛΑΗ ΑΚΣΙΝΨΝ Φ (XRD) ΜΟΝΟΚΡΤΣΑΛΛΟΤ: Ντϐκορου Βαςιλικό (Ι.Δ.Α.Φ). 

 

η. Οργϊνωςη Γραμματεύασ 

Η Γραμματεύα του Σμόματοσ Φημεύασ λειτουργεύ καθημερινϊ για τουσ φοιτητϋσ. τισ 

περιϐδουσ των εγγραφϔν, των δηλϔςεων μαθημϊτων ό ϊλλων διαδικαςιϔν που απαιτεύ η 

εφαρμογό του προγρϊμματοσ ςπουδϔν, ιςχϑει διαφορετικϐ ωρϊριο, το οπούο ορύζεται απϐ 

την Γραμματεύα ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ. 

Γραμματϋασ του Σμόματοσ Φημεύασ εύναι η κ. Αδαμαντύου Ελϋνη. το προςωπικϐ τησ 

Γραμματεύασ περιλαμβϊνονται επύςησ ο κ. Βλϋτςασ Φρόςτοσ, η κ. καργιϔτη Δόμητρα και η κ. 

Φαςκό Αναςταςύα (Διεϑθυνςη: Πανεπιςτημιοϑπολη Ιωαννύνων 451 10, Πανεπιςτόμιο 

Ιωαννύνων, fax: 265100–7006, e-mail: gramchem@cc.uoi.gr). 

Σηλ. Γραμματεύασ 

Πληροφορύεσ για προπτυχιακϊ μαθόματα:  26510 07473 

Πληροφορύεσ για μεταπτυχιακϊ μαθόματα: 26510 07225 

 

 

TΟΜΕΑ AΝΟΡΓΑΝΗ ΚΑΙ AΝΑΛΤΣΙΚΗ XΗΜΕΙΑ 

Γραμματεύα Tομϋα : Λαςηθιωτϊκη Μαρύα (Ι.Δ.Α.Φ) 

 

  Tηλ. Γραμματεύασ :    26510 08421 

  Fax Γραμματεύασ :   26510 08786 

 

TΟΜΕΑ ΥΤΙΚΟΦΗΜΕΙΑ 

Γραμματεύα Tομϋα: Λαςηθιωτϊκη Μαρύα (Ι.Δ.Α.Φ) 

  Tηλ. Γραμματεύασ :   26510 08433 

  Fax Γραμματεύασ :  26510 08798 

mailto:gramchem@cc.uoi.gr
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TΟΜΕΑ OΡΓΑΝΙΚΗ XΗΜΕΙΑ ΚΑΙ BΙΟΦΗΜΕΙΑ 

Γραμματεύα Tομϋα: Λαςηθιωτϊκη Μαρύα (Ι.Δ.Α.Φ) 

  Tηλ. Γραμματεύασ :   26510 08388 

  Fax Γραμματεύασ :   26510 08799 

 

TΟΜΕΑ BΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ XΗΜΕΙΑ ΚΑΙ XΗΜΕΙΑ TΡΟΥΙΜΨΝ 

Γραμματεύα Tομϋα: Λαςηθιωτϊκη Μαρύα (Ι.Δ.Α.Φ) 

  Tηλ. Γραμματεύασ :   26510 08353  

  Fax Γραμματεύασ :   26510 08795 
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IV. ΠPOΠTYXIAKE ΠOYΔE TO TMHMA ΦΗΜΕΙΑ 

 

α. Διϊρκεια 

 Οι προπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ςτο Σμόμα Φημεύασ διαρκοϑν 8 εξϊμηνα και οδηγοϑν ςτη λόψη 

πτυχύου Φημεύασ. 

 

β. Eγγραφό 

 H ιδιϐτητα του φοιτητό αποκτϊται με την εγγραφό του ςτο Tμόμα και, πλην 

περιπτϔςεων παροδικόσ αναςτολόσ τησ φούτηςησ ό πειθαρχικόσ ποινόσ, διακϐπτεται 

κανονικϊ με τη λόψη του πτυχύου. 

 H πρϔτη εγγραφό γύνεται εντϐσ προθεςμύασ (ςυνόθωσ 15 ημερϔν) μετϊ την ϋκδοςη των 

αποτελεςμϊτων των Γενικϔν Eξετϊςεων. Η ημερομηνύα καθορύζεται απϐ το Υ.ΠAI.Θ.Π.Α.  

 Aφοϑ γύνει η εγγραφό ο φοιτητόσ θα πρϋπει να υποβϊλλει ηλεκτρονικό αύτηςη ςτην 

διεϑθυνςη: https://submit-academicid.minedu.gov.gr , χρηςιμοποιϔντασ τουσ κωδικοϑσ που 

λαμβϊνει κατϊ την εγγραφό του απϐ την γραμματεύα, για την ϋκδοςη τησ φοιτητικόσ του 

ταυτϐτητασ/δελτύου ειςητηρύου. 

 Επύςησ εφϐςον δεν καλϑπτεται απϐ ϊλλο αςφαλιςτικϐ φϐρϋα μπορεύ με αύτηςό του και με 

υπεϑθυνη δόλωςη του Ν.1599, να λϊβει βιβλιϊριο υγειονομικόσ περύθαλψησ.  

 

γ. Υούτηςη 

 Tο Aκαδημαώκϐ ϋτοσ αρχύζει την 1η επτεμβρύου κϊθε ϋτουσ και λόγει την 31η Aυγοϑςτου 

του επομϋνου.  

 Tο εκπαιδευτικϐ ϋργο κϊθε ακαδημαώκοϑ ϋτουσ διαρθρϔνεται χρονικϊ ςε δϑο εξϊμηνα 

(χειμερινϐ, εαρινϐ). Kϊθε εξϊμηνο περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον 13 πλόρεισ εβδομϊδεσ για 

διδαςκαλύα και δϑο εβδομϊδεσ για εξετϊςεισ. Aν, για οποιονδόποτε λϐγο, ο αριθμϐσ των 

ωρϔν διδαςκαλύασ που πραγματοποιόθηκαν ς’ ϋνα μϊθημα εύναι μικρϐτεροσ απϐ τα 4/5 του 

προβλεπϐμενου ςτο πρϐγραμμα για τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ του αντύςτοιχου εξαμόνου, τϐτε το 

εν λϐγω μϊθημα θεωρεύται ϐτι δεν διδϊχθηκε. 

 Tο χειμερινϐ εξϊμηνο αρχύζει το δεϑτερο δεκαπενθόμερο του επτεμβρύου και το εαρινϐ 

λόγει το πρϔτο δεκαπενθόμερο του Iουνύου. Oι ακριβεύσ ημερομηνύεσ ενϊρξεωσ και λόξεωσ 

του κϊθε εξαμόνου καθορύζονται απϐ τη ϑγκλητο. ε εξαιρετικϋσ περιπτϔςεισ, με πρϐταςη 

τησ υγκλότου και απϐφαςη του Υ.ΠAI.Θ.Π.Α. η ϋναρξη και λόξη των δϑο εξαμόνων μπορεύ 

να ρυθμύζεται και εκτϐσ των παραπϊνω ημερομηνιϔν, ϔςτε να ςυμπληρϔνεται ο ελϊχιςτοσ 

αριθμϐσ των δεκατριϔν εβδομϊδων διδαςκαλύασ και των δϑο εβδομϊδων εξετϊςεων. 

https://submit-academicid.minedu.gov.gr/
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 Κϊθε φοιτητόσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να ςυμμετϋχει κατϊ τη διϊρκεια των ςπουδϔν του 

κανονικϊ και ουςιαςτικϊ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα, ϐπωσ αυτό ορύζεται απϐ το 

νομοθετικϐ πλαύςιο και τισ αποφϊςεισ των οργϊνων του Πανεπιςτημύου και του Tμόματοσ. 

 

δ. Δηλώςεισ Μαθημϊτων 

Οι φοιτητϋσ ςτην αρχό του χειμερινοϑ και του εαρινοϑ εξαμόνου (επτϋμβριο και 

Υεβρουϊριο αντύςτοιχα) και μϋςα ςε οριςμϋνη προθεςμύα που ορύζεται απϐ τη Γραμματεύα, 

δηλϔνουν ηλεκτρονικϊ τα μαθόματα που θα παρακολουθόςουν κατϊ τη διϊρκεια του 

εξαμόνου αυτοϑ.  

Οι δηλϔςεισ γύνονται ηλεκτρονικϊ ςε ημερομηνύεσ που ανακοινϔνονται απϐ την 

Γραμματεύα. Εϊν η δόλωςη δεν αποςταλεύ ηλεκτρονικϊ ςτην Γραμματεύα ο φοιτητόσ δεν θα 

βρύςκεται ςτισ καταςτϊςεισ των εξετϊςεων και δεν θα μπορεύ να εξεταςτεύ ςτα μαθόματα ό 

να πϊρει βιβλύα. 

 Η δόλωςη των μαθημϊτων ενϋχει θϋςη ανανϋωςησ εγγραφόσ του. ϑμφωνα με τον Ν. 

4009/12 εϊν ο φοιτητόσ δεν υποβϊλλει ηλεκτρονικό δόλωςη των μαθημϊτων του για δϑο 

ςυνεχϐμενα εξϊμηνα, μπορεύ να διαγραφεύ αυτοδύκαια.  

Αλλαγϋσ δεν μποροϑν να γύνουν ςτισ δηλϔςεισ οϑτε και μποροϑν να γύνουν δεκτϋσ 

εκπρϐθεςμεσ δηλϔςεισ. 

Κωδικοϑσ για την ηλεκτρονικό δόλωςη των μαθημϊτων καθϔσ και των ςυγγραμμϊτων 

δύνονται για τουσ πρωτοετόσ απϐ την Γραμματεύα. ε κϊθε ϊλλη περύπτωςη ο φοιτητόσ 

απευθϑνεται ςτο Κϋντρο Η/Τ (Μεταβατικϐ κτύριο – ιςϐγειο, τηλ. 26510 07153, 07155). 

Μετϊ την ηλεκτρονικό αποςτολό τησ δόλωςησ των μαθημϊτων ςτην Γραμματεύα και 

εφϐςον ο φοιτητόσ δικαιοϑται να πϊρει ςυγγρϊμματα, θα πρϋπει να υποβϊλλει ςτο ςϑςτημα 

ΕΤΔΟΞΟ (http://eudoxus.gr) τη δόλωςη των ςυγγραμμϊτων του εξαμόνου του εντϐσ των 

προθεςμιϔν που ανακοινϔνει κϊθε φορϊ ο ΕΤΔΟΞΟ. 

Ο ελϊχιςτοσ αριθμϐσ διδακτικϔν μονϊδων/ωρϔν που πρϋπει να παρακολουθόςει ο 

φοιτητόσ του Σμόματοσ Φημεύασ ςε κϊθε εξϊμηνο εύναι: 

Παλαιϐ πρϐγραμμα ςπουδϔν                 Νϋο πρϐγραμμα ςπουδϔν 

 1ο εξϊμηνο: 23(6)  /   30 (6) 

 2ο εξϊμηνο: 28 (7)  /   30 (6) 

 3ο εξϊμηνο: 31 (7)  /   30 (6) 

 4ο εξϊμηνο: 29 (7)  /   30 (6) 

 5ο εξϊμηνο: 34 (7)  /   30 (6) 

 6ο εξϊμηνο: 31 (6)  /   30 (5) 

 7ο εξϊμηνο: 29 (6)  /   30 (6) 

 8ο εξϊμηνο: 30 (6)  /   30 (5)  

ε περύπτωςη αποτυχύασ ςε υποχρεωτικϐ μϊθημα, ο φοιτητόσ υποχρεϔνεται να 

http://eudoxus.gr/
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επαναλϊβει την παρακολοϑθηςη ςτο επϐμενο αντύςτοιχο εξϊμηνο (χειμερινϐ ό εαρινϐ).  

ε περύπτωςη αποτυχύασ ςε κατ' επιλογόν υποχρεωτικϐ μϊθημα, ο φοιτητόσ 

υποχρεϔνεται ό να το επαναλϊβει ςτο επϐμενο αντύςτοιχο εξϊμηνο, ό να το αντικαταςτόςει 

με ϊλλο κατ' επιλογόν μϊθημα απϐ τα προςφερϐμενα. 

 

 

ε. Εξετϊςεισ 

το τϋλοσ κϊθε εξαμόνου διενεργοϑνται εξετϊςεισ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχουν οι φοιτητϋσ 

που δόλωςαν και παρακολοϑθηςαν τα αντύςτοιχα μαθόματα που διδϊχθηκαν. 

Σο επτϋμβριο, πριν απϐ την ϋναρξη των μαθημϊτων του χειμερινοϑ εξϊμηνου 

διενεργοϑνται επαναληπτικϋσ εξετϊςεισ ςτα μαθόματα και των δϑο εξαμόνων (χειμερινοϑ και 

εαρινοϑ).  

Η διϊρκεια των εξεταςτικϔν περιϐδων εύναι 2–3 εβδομϊδεσ.  

Όπωσ αναφϋρθηκε προηγουμϋνωσ, ςτο τϋλοσ κϊθε εξαμόνου οι φοιτητϋσ εξετϊζονται μϐνο 

ςτα μαθόματα που παρακολοϑθηςαν ςτη διϊρκεια του εξαμόνου αυτοϑ. Η βαθμολογύα του 

φοιτητό ςε κϊθε μϊθημα καθορύζεται απϐ το διδϊςκοντα, ο οπούοσ υποχρεϔνεται να 

οργανϔςει κατϊ την κρύςη του γραπτϋσ ό και προφορικϋσ εξετϊςεισ ό και να ςτηριχθεύ ςε 

θϋματα ό εργαςτηριακϋσ αςκόςεισ. 
 

ςτ. Διδαςκαλύα Ξϋνησ Γλώςςασ 

Κατϊ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2011–2012 θα διδαχθοϑν ςτουσ φοιτητϋσ του Σμόματοσ Φημεύασ 

η Αγγλικό, η Γαλλικό και η Γερμανικό γλϔςςα. Οι διδϊςκοντεσ ορύζονται απϐ τουσ 

διδαςκϊλουσ ξϋνων γλωςςϔν του Πανεπιςτημύου. 
 

ζ. Λόψη Πτυχύου 

Ο φοιτητόσ πρϋπει να εγγραφεύ ςε τουλϊχιςτον 8 διδακτικϊ εξϊμηνα για να λϊβει το 

πτυχύο, δηλαδό δεν μπορεύ να καταςτεύ πτυχιοϑχοσ πριν ςυμπληρϔςει φούτηςη ςε 

τουλϊχιςτον 8 εξϊμηνα.  

Για τη λόψη του πτυχύου Φημεύασ, ο φοιτητόσ πρϋπει να ςυμπληρϔςει 235 διδακτικϋσ 

μονϊδεσ/ϔρεσ.  

Για τη λόψη του πτυχύου θα πρϋπει ο φοιτητόσ να καταθϋςει αντύςτοιχη αύτηςη ςτην 

Γραμματεύα του Σμόματοσ 

Ο βαθμόσ πτυχύου εκφρϊζεται ςτην κλύμακα 5–10 με προςϋγγιςη εκατοςτοϑ. Για τον 

υπολογιςμϐ του, πολλαπλαςιϊζεται ο βαθμϐσ κϊθε μαθόματοσ με το ςυντελεςτό βαρϑτητασ 

και το ϊθροιςμα των επιμϋρουσ γινομϋνων διαιρεύται με το ϊθροιςμα των ςυντελεςτϔν 

βαρϑτητασ ϐλων των μαθημϊτων. 

 Οι ςυντελεςτϋσ βαρύτητασ των μαθημϊτων υπολογύζονται ωσ εξόσ: 
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 Μαθόματα με 1–2 Δ.Μ. ϋχουν ςυντελεςτό βαρϑτητασ 1,0. 

 Μαθόματα με 3–4 Δ.Μ. ϋχουν ςυντελεςτό βαρϑτητασ 1,5. 

 Μαθόματα με 5–15 Δ.Μ. ϋχουν ςυντελεςτό βαρϑτητασ 2,0. 

 Ο βαθμόσ του πτυχύου χαρακτηρύζεται ωσ εξόσ: 

 «ΑPΙΣΑ»   αν ο βαθμϐσ εύναι μεταξϑ 8,5 και 10. 

 «ΛΙΑN ΚΑΛΨ»  αν ο βαθμϐσ εύναι μεταξϑ 6,5 και 8,5. 

 «ΚΑΛΨ»  αν ο βαθμϐσ εύναι μεταξϑ 5,0 και 6,5. 

 Ο φοιτητόσ ολοκληρϔνει τισ ςπουδϋσ του και παύρνει πτυχύο, ϐταν επιτϑχει ςτα 

προβλεπϐμενα μαθόματα και ςυγκεντρϔςει τον απαιτοϑμενο αριθμϐ διδακτικϔν μονϊδων. 

Για να παραςτεύ ο απϐφoιτοσ ςτην τελετό ορκωμοςύασ υποχρεοϑται να υποβϊλλει αύτηςη 

για τη λόψη πτυχύου, ςτισ καθοριςμϋνεσ απϐ την Γραμματεύα ημερομηνύεσ, επιςυνϊπτοντασ 

απλό φωτοτυπύα τησ αςτυνομικόσ ταυτϐτητασ,  το ΠΑΟ και το βιβλιαρύου υγεύασ, καθϔσ 

επύςησ και την τακτοπούηςη τυχϐν εκκρεμοτότων που ϋχουν με την Βιβλιοθόκη και την 

Υοιτητικό Εςτύα. 
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η. Πρόγραμμα πουδών   

 Σο Πρϐγραμμα πουδϔν καταρτύζεται απϐ τη Γενικό υνϋλευςη του Tμόματοσ. 

Αναθεϔρηςη του προγρϊμματοσ μπορεύ να γύνεται κϊθε Απρύλιο μετϊ απϐ ειςόγηςη τησ 

Eπιτροπόσ πουδϔν. 

 Η Γενικό υνϋλευςη (Γ..) του Σμόματοσ Φημεύασ τησ χολόσ Θετικϔν Επιςτημϔν του 

Παν/μύου Ιωαννύνων ςτισ ςυνεδρύεσ αριθμ. 369Α/ 15–5–1998, ϋχοντασ υπ’ ϐψιν τα ϊρθρα 24 

και 25 του N. 1268/82 αποφϊςιςε να καταρτύςει νϋο πρϐγραμμα ςπουδϔν για τουσ φοιτητϋσ 

που ειςόχθηκαν απϐ το Πανεπιςτημιακϐ ϋτοσ 1999-2000. Ακολοϑθωσ ςτη ςυνεδρύαςη 

796/11-6-10 αποφϊςιςε και κατϊρτιςε νϋο πρϐγραμμα ςπουδϔν για τουσ φοιτητϋσ που θα 

ειςαχθοϑν το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2012-2013.  

Με την εφαρμογό του ΕΠ.Ε.Α.Ε.Κ. «Αναμϐρφωςη και εκςυγχρονιςμϐσ του προγρϊμματοσ 

και τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ του Σμόματοσ Φημεύασ, Π.Ι.», ιδιαύτερη ϋμφαςη δϐθηκε 

ςτον τρϐπο εκπαύδευςησ των φοιτητϔν που, εκτϐσ απϐ την παραδοςιακό απϐ ϋδρασ 

διδαςκαλύα, θα περιλαμβϊνει, υποςτηριζϐμενη απϐ κατϊλληλα εποπτικϊ μϋςα, 

φροντιςτηριακϊ μαθόματα και νϋεσ μορφϋσ διδαςκαλύασ με ςτϐχο αφ’ ενϐσ την πληρϋςτερη 

αφομούωςη τησ ϑλησ απϐ τουσ εκπαιδευϐμενουσ και αφ’ ετϋρου την καλϑτερη και 

αποδοτικϐτερη επικοινωνύα διδαςκϐντων και διδαςκομϋνων.   

Οι καινοτομύεσ αυτϋσ περιλαμβϊνουν: (α) μεθϐδουσ εκμϊθηςησ βαςιζϐμενησ ςε επύλυςη 

προβλημϊτων (problem based learning), (β) χρόςη πολυμϋςων και (γ) ειςαγωγό ςτην ϋρευνα 

απϐ το προπτυχιακϐ επύπεδο.  

Και για τισ τρεισ αυτϋσ μορφϋσ διδαςκαλύασ χρηςιμοποιοϑνται πρϐτυπα που εφαρμϐζονται 

ςτα πλϋον ςϑγχρονα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Φημεύασ ςτο εξωτερικϐ. Σο πρϐγραμμα 

ςπουδϔν του Σμόματοσ Φημεύασ ϋχει ωσ ακολοϑθωσ: 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημϊτων και Διδακτικϋσ Μονϊδεσ (Δ.Μ.) 

Οι παρεχϐμενεσ Διδακτικϋσ Μονϊδεσ (ϔρεσ διδαςκαλύασ) που αναφϋρονται ςτουσ οδηγοϑσ 

ςπουδϔν του Σμόματοσ Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων απϐ την περύοδο 2000-2001 

μϋχρι ςόμερα ταυτύζονται με τισ ECTS (ςϑςτημα μϋτρηςησ Διδακτικϔν Μονϊδων ςτην 

Ευρωπαώκό Ϊνωςη) μϐνο για χρόςη ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ “Erasmus-Socrates” ςτισ 

περιπτϔςεισ φοιτητϔν: 

α. που γύνονται δεκτού απϐ το Σμόμα Φημεύασ και 

β. απϐ το Σμόμα Φημεύασ που γύνονται δεκτού ς’ ϊλλα Α.Ε.Ι. τησ Ευρϔπησ. 

Η χρόςη τησ παραπϊνω αντιςτοιχύασ δεν ςημαύνει ϐτι το ςϑςτημα ECTS, ϐπωσ αυτϐ 

περιγρϊφεται ςτο Νϐμο 3374/05 (ΥΕΚ 189/02-08-05), ϋχει γύνει αποδεκτϐ απϐ τη Γ.. του 

Σμόματοσ.                                                                                                                             
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***Ελϊχιςτοσ αριθμόσ ΔΜ για λόψη πτυχύου με αναμορφωμϋνο πρόγραμμα  
 
Σύτλοι μαθημϊτων Αρμόδιοσ 

Σομϋασ 
ό Σμόμα 

Διδακτικϋσ 
Μονϊδεσ 

(Δ.Μ.)/Ψρ. Δ. 

*ECTS 

1ο Εξϊμηνο 

Τποχρεωτικϊ Μαθόματα (23 Ψρ. Δ.) 

1.1. Ανόργανη Φημεύα Ι            Α 4 4 

1.2. Ποιοτικό Αναλυτικό Φημεύα            Α 4 4 

1.3. Οργανικό Φημεύα Ι           Β 3 3 

1.4. Πειραματικό Υυςικό Ι           ΣΥ 4 4 

1.5. Γενικϊ Μαθηματικϊ Ι          ΣΜ 4 4 

1.6. Εργαςτόριο Ανόργανησ &Γενικόσ Φημεύασ          Α 4 4 

2ο Εξϊμηνο  

Τποχρεωτικϊ Μαθόματα (28 Ψρ. Δ.) 

2.1. Οργανικό Φημεύα ΙΙ  Β 3 3 

2.2. Ανόργανη Φημεύα ΙΙ  Α 4 4 

2.3. Ειςαγωγό ςτουσ Ηλεκτρονικούσ Τπολογιςτϋσ  Δ 4 4 

2.4. Πειραματικό Υυςικό ΙΙ 

(Σμόματοσ Υυςικόσ) 

ΣΥ 4 4 

2.5. Γενικϊ Μαθηματικϊ ΙΙ 

(Σμόματοσ Μαθηματικϔν) 

ΣΜ 3 3 

2.6. Εργαςτόριο Ποιοτικόσ Φημικόσ Ανϊλυςησ  Α 6 6 
2.7. Εργαςτόριο Πειραματικόσ Υυςικόσ 

(Σμόματοσ Υυςικόσ) 
ΣΥ 4 4 

*μϐνο για χρόςη ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ “Erasmus-Socrates” ςτισ περιπτϔςεισ 
φοιτητϔν που γύνονται δεκτού ςτο Σμόμα Φημεύασ απϐ Α.Ε.Ι. τησ Ευρϔπησ και απϐ το Σμόμα 
Φημεύασ που γύνονται δεκτού ςε ϊλλα Α.Ε.Ι. τησ Ευρϔπησ 

3ο Εξϊμηνο  

Τποχρεωτικϊ Μαθόματα (31 Ψρ. Δ.) 

3.1. Ανόργανη Φημεύα ΙΙΙ  

Ι. Πλακατοϑρασ, Α. Σςύπησ 

Α 4 4 

3.2. Οργανικό Φημεύα ΙΙΙ  

Β. Θεοδϔρου, Κ. κομπρύδησ 

Δ 3 3 

3.3. Υυςικοχημεύα Ι  

Α. Μιχαηλύδησ, . κοϑλικα, Θ. Λαζαρύδησ 

Α 3 3 

3.4. Εργαςτόριο Ποςοτικόσ Φημικόσ Ανϊλυςησ 

Α. Βλεςςύδησ, Μ. Προδρομύδησ, Β. ακκϊσ 

Α 7 7 

3.5. Εργαςτόριο Ανόργανησ Φημεύασ Ι  Α 7 7 
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Θ. Καμπανϐσ, Μ. Λουλοϑδη, Ε. Μϊνοσ 

3.6. Τπολογιςτικϋσ Μϋθοδοι Φημεύασ  

Κ. Βλϊχοσ 

Δ 3 3 

3.7. Ποςοτικό Αναλυτικό Φημεύα  

Α. Βλεςςύδησ, Β. ακκϊσ 

Α 4 4 

 

4ο Εξϊμηνο  

Τποχρεωτικϊ Μαθόματα (29 Ψρ. Δ.) 

4.1. Ενόργανη Ανϊλυςη  

Κ. ταλύκασ, Μ. Προδρομύδησ 

Α 4 4 

4.2. Υυςικοχημεύα ΙΙ  

Γ. Σςαπαρλόσ 

Δ 3 3 

4.3. Οργανικό Φημεύα ΙV  

Ι. Γεροθανϊςησ, Α. Σζϊκοσ 

Β 3 3 

4.4. Θεωρητικό Φημεύα Ι  

Β. Μελιςςϊσ 

Δ 3 3 

4.5. Εργαςτόριο Ανόργανησ Φημεύασ ΙΙ  

Α. Γαροϑφησ, Γ. Μαλανδρύνοσ, . Φατζηκακοϑ 

Α 7 7 

4.6. Εργαςτόριο Ενόργανησ Ανϊλυςησ 

Φ. Nϊνοσ, Β. ακκϊσ, Κ. ταλύκασ, 

Α 4 4 

4.7. Εργαςτόριο Υυςικοχημεύασ Ι  

Κ. Βλϊχοσ, Β. Μελιςςϊσ, Α. Μιχαηλύδησ, 

. κοϑλικα  

Δ 5 5 

 
 

5ο Εξϊμηνο 

Τποχρεωτικϊ Μαθόματα (34 Ψρ. Δ.) 

5.1. Βιοχημεύα Ι  

Μ. ακαρϋλλου-Δαώτςιϔτου, Μ.Ε. Λϋκκα,  

Ε. Πϊνου, Ε. Παπαμιχαόλ  

Β 3 3 

5.2. Υυςικοχημεύα ΙΙΙ  

Μ. Κοςμϊσ 

Δ 3 3 

5.3. Υυςικϋσ Διεργαςύεσ τησ Φημικόσ Σεχνολογύασ Ι 

Σ. Βαώμϊκησ, Δ. Πετρϊκησ  

Γ 3 3 

5.4. Εργαςτόριο Οργανικόσ Φημεύασ Ι  

Λ. Φατζηαρϊπογλου, Γ. Βαρβοϑνησ,  

Ι. Ελεμϋσ, Α. Σζϊκοσ 

Β 15 15 

5.5. Εργαςτόριο Υυςικοχημεύασ ΙΙ  Δ 4 4 
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Μ. Κοςμϊσ, Α. Μυλωνϊ-Κοςμϊ, Γ. Σςαπαρλόσ, 

Θ. Λαζαρύδησ 

5.6. Θεωρητικό Φημεύα ΙΙ  

Α. Μυλωνϊ-Κοςμϊ 

Δ 3 3 

Κατ’ επιλογόν μαθόματα (1 Τποχρεωτικϐ) ( 3 Ψρ. Δ.) 

5.7. Ιςτορύα τησ Φημεύασ  

Ε. Μπϐκαρησ 

Γ 3 3 

5.8. Διδακτικό Φημεύασ  

Γ. Σςαπαρλόσ 

Δ 3 3 

5.9. Βιολογύα  

Ε. Υριλύγκοσ (Ιατρικό χολό) 

ΣΙ 3 3 

5.10. τοιχεύα Αριθμητικόσ Ανϊλυςησ 

(Σμόματοσ Μαθηματικϔν) 

ΣΥ 3 3 

 

6ο Εξϊμηνο  

Τποχρεωτικϊ Μαθόματα (31 Ψρ. Δ.) 

6.1. Βιοχημεύα ΙΙ  

Δ. Σςουκϊτοσ, Α.Ε. Κοϑκκου, Α. Περιςυνϊκησ 

Β 3 3 

6.2. Υυςικοχημεύα ΙV  

Α. Μιχαηλύδησ, Θ. Λαζαρύδησ 

Δ 3 3 

6.3. Φημεύα Σροφύμων  

Μ. Κοντομηνϊσ 

Γ 3 3 

6.4. Υυςικϋσ Διεργαςύεσ τησ ΦημικόσΣεχνολογύασ ΙΙ  

Σ. Βαώμϊκησ, Δ. Πετρϊκησ  

Γ 4 4 

6.5. Ανόργανη Φημεύα ΙV  

Θ. Καμπανϐσ, Μ. Λουλοϑδη 

Α 3 3 

6.6. Εργαςτόριο Οργανικόσ Φημεύασ ΙΙ  

Β. Σςύκαρησ, Μ. ύςκοσ, Α. Ζαρκϊδησ,  

Β. Θεοδϔρου, Κ. κομπρύδησ,  

Β 15 15 

 

7ο Εξϊμηνο 

Τποχρεωτικϊ Μαθόματα (29 Ψρ. Δ.) 

7.1. Φημικϋσ Διεργαςύεσ τησ Φημικόσ Σεχνολογύασ  

Υ. Πομϔνησ, Δ. Πετρϊκησ 

Γ 3 3 

7.2. Σεχνολογύα Σροφύμων  

Π. Δεμερτζόσ 

Γ 3 3 

7.3. Οργανικό Φημεύα V  Β 3 3 
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Λ. Φατζηαρϊπογλου, Μ. ύςκοσ 

7.4. Εργαςτόριο Υυςικών και Φημικών Διεργαςιών  

Υ. Πομϔνησ, Σ. Βαώμϊκησ,  Δ. Πετρϊκησ,  

Ε. Μπϐκαρησ, Λ. Λουκατζύκου 

Γ 8 8 

7.5. Εργαςτόριο Βιοχημεύασ  

Μ. ακαρϋλλου-Δαώτςιϔτου, Μ.Ε. Λϋκκα, Ε. 

Πϊνου, Δ. Σςουκϊτοσ, Α. Σςελϋπησ, Α. Ε. 

Κοϑκκου, Ε. Παπαμιχαόλ, Α. Περιςυνϊκησ 

Β 4 4 

7.6. Εργαςτόριο Ανϊλυςησ και Σεχνολογύασ 

Σροφύμων  

Π. Δεμερτζόσ, Κ. Ακρύδα, Μ. Σαςιοϑλα, 

Κ. Pηγανϊκοσ, Ι. Ροϑςςησ,  Ι. αββαϏδησ,  

Α. Μπαδϋκα 

Γ 8 8 

Κατ’ επιλογόν μαθόματα  

7.7. Οινολογύα Ι  

Ι. Ροϑςςησ 

Γ 2 2 

7.8. Γενικό Μικροβιολογύα  

Ι. αββαϏδησ 

Γ 3 3 

7.9. Πρακτικό Άςκηςη 

Β. Σςύκαρησ 

 1 1 

 

 

 

8ο Εξϊμηνο 

Κατ’ επιλογόν Τποχρεωτικϊ Μαθόματα (30 Δ.Μ.)-Κϑκλοι 

το 8ο εξϊμηνο διαμορφϔνονται οι κϑκλοι: 

1. Υυςικοχημεύασ και Θεωρητικόσ Φημεύασ 

2. Βαςικόσ και Εφαρμοςμϋνησ Ανϐργανησ και Αναλυτικόσ Φημεύασ 

3. Οργανικόσ Φημεύασ 

4. Βιοχημεύασ και Κλινικόσ Φημεύασ 

5. Φημικόσ Σεχνολογύασ και Περιβϊλλοντοσ 

6. Επιςτόμησ Σροφύμων και Οινολογύασ. 

 

1. ΚΤΚΛΟ ΥΤΙΚΟΦΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩPΗΣΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ 
 

8.1.1. Θεωρύα Ομϊδων  

Γ. Σςαπαρλόσ 

Δ 3 3 

8.1.2. Ειδικϊ Κεφϊλαια Κβαντικόσ Φημεύασ  Δ 3 3 
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Α. Μυλωνϊ-Κοςμϊ, Β. Μελιςςϊσ 

8.1.3. Ειςαγωγό ςτην Κρυςταλλογραφύα  

Α. Μιχαηλύδησ, . κοϑλικα 

Δ 3 3 

8.1.4. Φημεύα τερεού ώματοσ  

Α. Μιχαηλύδησ, . κοϑλικα 

Δ 3 3 

8.1.5.  Ατμοςφαιρικό Φημεύα  

Α. Μυλωνϊ-Κοςμϊ 

Δ 3 3 

8.1.6. Επιςτόμη Πολυμερών  

Μ. Κοςμϊσ 

Δ 3 3 

8.1.7. Μοντϋλα ςτη Φημεύα και Βιοχημεύα  

Α.Μυλωνϊ-Κοςμϊ, Β. Μελιςςϊσ 

Δ 3 3 

8.1.8. Ηλεκτρονικό Υαςματοςκοπύα  

Θ. Λαζαρύδησ 

Δ 3 3 

8.1.9. Προχωρημϋνο Εργαςτόριο Υυςικοχημεύασ & 

Θεωρητικόσ Φημεύασ  

Ολα τα μϋλη Δ.Ε.Π. του Σομϋα 

Δ 9 9 

8.1.10. Βιβλιογραφικό ό και Εργαςτηριακό Έρευνα  

Όλα τα μϋλη Δ.Ε.Π. του Σομϋα 

Δ 6 6 

8.1.11. Πρακτικό Άςκηςη 

Β. Σςύκαρησ 

 1 1 

     

 

2. ΚΤΚΛΟ ΒΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΑPΜΟΜΕNΗ ΑNΟPΓΑNΗ ΚΑΙ ΑNΑΛΤΣΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ 
 
8.2.1. Φημεύα Λανθανιδύων-Ακτινιδύων  

Ι. Πλακατοϑρασ 
Α 3 3 

8.2.2. Εργαςτόριο Προχωρημϋνησ Ανόργανησ 

Φημεύασ  

Όλα τα μϋλη του Εργαςτηρύου Ανϐργανησ 

Φημεύασ 

Α 9 9 

8.2.3. Μηχανιςμού Ανόργανων Αντιδρϊςεων 

Μ. Λουλοϑδη, Α. Σςύπησ 

Α 3 3 

8.2.4. Βιοανόργανη Φημεύα 

Α. Γαροϑφησ, Μ.Λουλοϑδη, Γ. Μαλανδρύνοσ, Ι. 

Πλακατοϑρασ, . Φατζηκακοϑ, Ε. Μϊνοσ 

Α 3 3 

8.2.5.  τατιςτικό Επεξεργαςύα Πειραματικών 

Δεδομϋνων & Διαςφϊλιςη ποιότητασ ςτη 

Φημικό Ανϊλυςη 

Κ. ταλύκασ, Β. ακκϊσ  

Α 3 3 
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8.2.6. Αναλυτικϋσ Σεχνικϋσ Φαρακτηριςμού τερεών 

και Εφαρμογϋσ  

Α. Βλεςςύδησ 

Α 3 3 

8.2.7. Φημεύα Περιβϊλλοντοσ  

Κ. Κονιδϊρη, Φ. Nϊνοσ 

Α 3 3 

8.2.8. Εφαρμοςμϋνη Ηλεκτροχημεύα- Ανϊπτυξη 

Φημικών και Βιοχημικών Aιςθητόρων  

M. Προδρομύδησ 

Α 3 3 

8.2.9. Ϊλεγχοσ Ρϑπανςησ και Σεχνολογύα 

Προςταςύασ Περιβϊλλοντοσ  

Σ. Αλμπϊνησ, Β. ακκϊσ 

Α 3 3 

8.2.10. Προχωρημϋνο Εργαςτόριο Αναλυτικόσ Φημεύασ  

Όλα τα μϋλη του Εργ. Αναλυτ. Φημεύασ 

Α 9 9 

8.2.11. Βιβλιογραφικό ό/και Εργαςτηριακό ‘Ερευνα  

Όλα τα μϋλη του Σομϋα 

Α 6 6 

8.2.12. Πρακτικό Άςκηςη 

Β. Σςύκαρησ 

 

 1 1 

 

3. ΚΤΚΛΟ ΟPΓΑNΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ 
 

8.3.1. Οργανικό Υωτοχημεύα  

Α. Zαρκϊδησ, Μ. ύςκοσ 

Β 3 3 

8.3.2. Οργανικό ύνθεςη  

Λ. Φατζηαρϊπογλου 

Β 3 3 

8.3.3. Υαςματοςκοπύα Οργανικών Ενώςεων  

Ι. Γεροθανϊςησ 

Β 3 3 

8.3.4.

  

τερεοχημεύα Οργανικών Ενώςεων  

Ι. Ελεμϋσ 

Β 3 3 

8.3.5. Υυςικϊ Προώόντα & Ετεροκυκλικϋσ Ενώςεισ  

Γ. Βαρβοϑνησ 

Β 3 3 

8.3.6. Πεπτιδοχημεύα  

Β. Σςύκαρησ, Ε. Πϊνου 

Β 3 3 

8.3.7. Εργαςτόριο Προχωρημϋνησ Οργανικόσ 

ύνθεςησ  

Όλα τα μϋλη του Εργαςτηρύου  

Β 9 9 

8.3.8. Βιβλιογραφικό  ό/και Εργαςτηριακό ‘Ερευνα 

Όλα τα μϋλη του Εργαςτηρύου  

Β 6 6 
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8.3.9. Πρακτικό Άςκηςη 

Β. Σςύκαρησ 

 

 1 1 

4. ΚΤΚΛΟ ΒΙΟΦΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ 
 

8.4.1. Βιοχημεύα ΙΙΙ  

Δ. Σςουκϊτοσ 

Β 3 3 

8.4.2.

  

Κλινικό Φημεύα και Εργαςτόριο Κλινικόσ 

Φημεύασ  

Α. Σςελϋπησ, Δ. Σςουκϊτοσ 

Β 6 6 

8.4.3. Βιοπολυμερό  

Μ. ακαρϋλλου-Δαώτςιϔτου 

Β 3 3 

8.4.4. Ενζυμολογύα  

Ε. Παπαμιχαόλ 

Β 3 3 

8.4.5. Μοριακό Βιολογύα Nουκλεώνικών Οξϋων  

Α. Περιςυνϊκησ 

Β 3 3 

8.4.6. Βιοτεχνολογύα  

Α.Ε. Κοϑκκου 

Β 3 3 

8.4.7. Υυςιολογύα του ανθρώπου  

Α. Σςελϋπησ 

Β 3 3 

8.4.8. Πεπτιδοχημεύα  

Β. Σςύκαρησ, Ε. Πϊνου  

Β 3 3 

8.4.9. Βιβλιογραφικό ό/και Εργαςτηριακό Ερευνα  

Όλα τα μϋλη του εργαςτηρύου 

Β 6 6 

8.4.10. Βιολογικϋσ μεμβρϊνεσ και μεταγωγό ςόματοσ 

Μ. Λϋκκα 

Β 3 3 

8.4.11. Προχωρημϋνο Εργαςτόριο Βιοχημεύασ 

Μ. ακαρϋλλου, Α. Σςελϋπησ, Μ. Λϋκκα,  

Ε. Πϊνου, Δ. Σςουκϊτοσ, Α.Ε. Κοϑκκου,  

Α. Περιςυνϊκησ, Εμμ. Παπαμιχαόλ. 

Β 9 9 

8.4.12. Πρακτικό Άςκηςη 

Β. Σςύκαρησ 

 1 1 

     

5. ΚΤΚΛΟ ΦΗΜΙΚΗ ΣΕΦNΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕPΙΒΑΛΛΟNΣΟ 
 

8.5.1. Ανόργανη Φημικό Σεχνολογύα  

Σ. ΒαϏμϊκησ, Λ. Λουκατζύκου 

Γ 3 3 
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8.5.2.

  

Οργανικό Φημικό Σεχνολογύα  

Δ. Πετρϊκησ 

Γ 3 3 

8.5.3. ύνθεςη και Σεχνολογύα Πολυμερών  

Ε. Μπϐκαρησ 

Γ 3 3 

8.5.4 Φημεύα Περιβϊλλοντοσ  

Κ. Κονιδϊρη, Φ. Νϊνοσ 

Α 3 3 

8.5.5. Σεχνολογύα Προςταςύασ Περιβϊλλοντοσ  

Σ. Αλμπϊνησ 

Γ 3 3 

8.5.6. Εργαςτόριο Φημικόσ Σεχνολογύασ  

Υ. Πομϔνησ, Σ. Βαώμϊκησ, Δ. Πετρϊκησ,  

Ε. Μπϐκαρησ, Λ. Λουκατζύκου 

Γ 6 6 

8.5.7. Ειδικϊ Κεφϊλαια Φημικόσ Σεχνολογύασ  

Σ. Βαιμϊκησ 

Γ 3 3 

8.5.8. Γεωχημεύα -Ορυκτολογύα  

Λ. Λουκατζύκου 

Γ 3 3 

8.5.9. Βιβλιογραφικό ό/και Εργαςτηριακό ‘Ερευνα  

Όλα τα μϋλη Δ.Ε.Π. του Εργαςτηρύου 

Γ 6 6 

8.5.10. Πρακτικό Άςκηςη 

Β. Σςύκαρησ 

 1 1 

     

6. ΚΤΚΛΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣPΟΥΙΜΩN ΚΑΙ ΟΙNΟΛΟΓΙΑ 
 

8.6.1. Βιομηχανύεσ Σροφύμων  

Π. Δεμερτζόσ 

Γ 3 3 

8.6.2. Βιοχημεύα και Βιοτεχνολογύα  Σροφύμων  

Ι. Pοϑςςησ 

Γ 3 3 

8,6,3. Ποιοτικόσ ϋλεγχοσ και Οργανοληπτικϊ 

Φαρακτηριςτικϊ Σροφύμων  

Μ. Σαςιοϑλα 

Γ 3 3 

8.6.4. Προχωρημϋνο Εργαςτόριο Σροφύμων  

Μ. Κοντομηνϊσ, Ι. Ροϑςςησ, Μ. Σαςιοϑλα, Ι. 

αββαϏδησ, Α.Μπαδϋκα 

Γ 4 4 

8.6.5. Εργαςτόριο Ανϊλυςησ & Σεχνολογύασ Ούνου  

Κ. Pηγανϊκοσ, Κ. Ακρύδα 

Γ 2 2 

8.6.6. υντόρηςη και υςκευαςύα Σροφύμων  

Κ. Pηγανϊκοσ, Α. Μπαδϋκα 

Γ 3 3 

8.6.7. Οινολογύα ΙΙ  Γ 2 2 
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Κ. Ακρύδα 

8.6.8. Αμπελουργύα  

Μ. Κοντομηνϊσ, Κ. Ακρύδα και μϋλοσ Δ.Ε.Π. απϐ 

το Σμόμα Οργ. και Διαχεύρ. Αγροτ. Εκμετϊλ. 

Αγρινύου 

Γ 3 3 

8.6.9. τοιχεύα Οικονομύασ 

Δ. Ξυλογιϊννησ μϋλοσ ΔΕΠ απϐ το Σμόμα 

Υυτικόσ Παραγωγόσ του Σ.Ε.Ι.  Ωρτασ 

 3 3 

8.6.10. Βιβλιογραφικό ό/και Εργαςτηριακό Έρευνα  

Όλα τα μϋλη Δ.Ε.Π. του Εργαςτηρύου 

Γ 6 6 

8.6.11. Πρακτικό Άςκηςη 

Β. Σςύκαρησ 

 1 1 

 

 Κϊθε φοιτητόσ αφοϑ επιλϋξει τον κϑκλο, οφεύλει να ςυμπληρϔςει απ’ αυτϐν 

υποχρεωτικϊ ϋνα ςϑνολο 24 Δ.Μ. και τισ υπϐλοιπεσ (μϋχρι τισ 30) 6 Δ.Μ. μπορεύ να τισ 

καλϑψει εύτε απϐ τον ύδιο εύτε απϐ ϊλλουσ κϑκλουσ.  

 Υοιτητόσ που αποφαςύζει να ςυμπεριλϊβει ςτισ παραπϊνω 24 Δ.Μ. τη Βιβλιογραφικό 

ό/και Εργαςτηριακό Ϊρευνα (6 Δ.Μ.) υποχρεοϑται αυτόν να την διεξαγϊγει ςτον κϑκλο που 

ϋχει επιλϋξει, εκτϐσ και αν ο Σομϋασ που καλϑπτει τον κϑκλο αυτϐν δηλϔςει αδυναμύα να του 

την παρϊςχει, οπϐτε του δύνεται η δυνατϐτητα να την επιλϋξει απϐ ϊλλον κϑκλο.  

 Επιλογό δεϑτερησ Βιβλιογραφικόσ ό/και Εργαςτηριακόσ Ϊρευνασ απϐ ϊλλο κϑκλο δεν 

επιτρϋπεται. 

 Προαπαύτηςη για την επιλογό Βιβλιογραφικόσ ό/και Εργαςτηριακόσ Ϊρευνασ εύναι η 

επαρκόσ γνϔςη απϐ τον φοιτητό μιασ απϐ τισ ξϋνεσ γλϔςςεσ που προςφϋρονται απϐ το 

Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων (Αγγλικό, Γαλλικό, Γερμανικό) και που θα πιςτοποιεύται απϐ τουσ 

διδαςκϊλουσ ξϋνων γλωςςϔν. 

 Όςοι φοιτητϋσ αποφαςύςουν να επιλϋξουν τον κϑκλο Επιςτόμησ Σροφύμων και 

Οινολογύασ και επιθυμοϑν να διεκδικόςουν μελλοντικϊ και ςϑμφωνα πϊντοτε με την 

ιςχϑουςα νομοθεςύα τη δυνατϐτητα απϐκτηςησ Βεβαύωςησ Οινολϐγου, οφεύλουν να ϋχουν 

παρακολουθόςει το κατ’ επιλογόν μϊθημα του 5ου εξαμόνου «Βιολογύα» τα δϑο κατ’ 

επιλογόν μαθόματα του 7ου εξαμόνου «Οινολογύα Ι» και «Γενικό Μικροβιολογύα» και ςτισ 

24 Δ.Μ. να ςυμπεριλϊβουν υποχρεωτικϊ τα υπ’ αριθμ. 6.2, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 

μαθόματα του κϑκλου αυτοϑ (απϐφαςη Γ.. 451Α/9-3-2001 του Σμόματοσ Φημεύασ). 

 Σα εργαςτόρια του κϊθε κϑκλου εύναι υποχρεωτικϊ. 
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Ύλη μαθημϊτων (ΠΑΛΑΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ) 

 

Παρακϊτω ακολουθεύ μια περιγραφό ϐλων των μαθημϊτων που εμφανύζονται ςτο 

πρϐγραμμα ςπουδϔν ωσ προσ το περιεχϐμενϐ τουσ, ϐπωσ αυτϊ δϐθηκαν απϐ τουσ Tομεύσ 

ςτουσ οπούουσ υπϊγονται.  

 

1ο EΞAMHNO 

1.1.  ANOPΓANH XHMEIA I 

 Φημικϋσ αντιδρϊςεισ. τοιχειομετρύα. Διαλϑματα. Ιϐντα ςε υδατικϊ διαλϑματα. 

Γινϐμενο διαλυτϐτητασ. Φημικό θερμοδυναμικό. Φημικό ιςορροπύα. Καταςτϊςεισ τησ ϑλησ. 

Φημικό κινητικό. Αθροιςτικϋσ ιδιϐτητεσ διαλυμϊτων. Kολλοειδό. Oξϋα και βϊςεισ. Iοντικό 

ιςορροπύα. Oξεύδωςη και αναγωγό. τοιχεύα ηλεκτροχημεύασ. 

 

1.2.  ΠOIOTIKH ANAΛYTIKH XHMEIA 

 Mϋθοδοι χημικόσ αναλϑςεωσ. Xημικϋσ αντιδρϊςεισ (γραφό και ιςοςτϊθμιςη). 

Διαλϑματα και ςυγκεντρϔςεισ. τοιχειομετρικού υπολογιςμού. Xημικό ιςορροπύα και 

ταχϑτητα χημικόσ αντύδραςησ. Iςορροπύεσ αςθενϔν οξϋων και βϊςεων. Iοντιςμϐσ του νεροϑ-

υδρϐλυςη-pH. Eτερογενεύσ ιςορροπύεσ. Kαταβϑθιςη. Iςορροπύεσ ςυμπλϐκων ιϐντων. Eνϔςεισ 

zwitterionic και οξειδοαναγωγικϊ ςυςτόματα. Eφαρμογϋσ ςτην αναλυτικό χημεύα. 

 

1.3 OPΓANIKH XHMEIA I 

 Δομό και ιδιϐτητεσ. Mεθϊνιο (ενϋργεια ενεργοπούηςησ, μεταβατικό κατϊςταςη). 

Aλκϊνια (υποκατϊςταςη ελευθϋρων ριζϔν). τερεοχημεύα. Aλεικυκλικϋσ ενϔςεισ 

(κυκλοαλκϊνια). Aλκυλαλογονύδια (πυρηνϐφιλη αλειφατικό υποκατϊςταςη). Aλκϋνια I. Δομό 

και παραςκευϋσ (απϐςπαςη).  

 

1.4.  ΠEIPAMATIKH ΥYIKH I  

ϑντομη επανϊληψη ειςαγωγικϔν εννοιϔν απειροςτικοϑ λογιςμοϑ. Μονϊδεσ, φυςικϋσ 

ποςϐτητεσ και διανϑςματα. Ευθϑγραμμη κύνηςη. Κύνηςη ςε δϑο ό τρεισ διαςτϊςεισ. Οι νϐμοι 

του Νεϑτωνα. Εφαρμογϋσ των νϐμων του Νεϑτωνα. Ϊργο και κινητικό ενϋργεια. Δυναμικό 

ενϋργεια και διατόρηςη τησ ενϋργειασ. Ορμό, ϔθηςη και κροϑςεισ. Περιςτροφό ςτερεϔν 

ςωμϊτων. Δυναμικό περιςτροφικόσ κύνηςησ. Σαλαντϔςεισ και περιοδικϋσ κινόςεισ. 

 

1.5.  ΓENIKA MAΘHMATIKA I 

 τοιχεύα Γραμμικόσ Ωλγεβρασ και Aναλυτικόσ Γεωμετρύασ (επανϊληψη και 

ςυμπλόρωςη των γνϔςεων του λυκεύου). Πραγματικού αριθμού και ακολουθύεσ πραγματικϔν 

αριθμϔν (επανϊληψη και ςυμπλόρωςη των γνϔςεων του λυκεύου). ειρϋσ πραγματικϔν 
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αριθμϔν (ϋννοια και ϊθροιςμα ςειρϊσ, ιδιϐτητεσ ςυγκλινουςϔν ςειρϔν, κριτόρια ςυγκλύςεωσ 

ςειρϔν, απϐλυτη και υπϐ ςυνθόκη ςϑγκλιςη, εφαρμογϋσ). ϑγκλιςη πραγματικϔν 

ςυναρτόςεων μιασ πραγματικόσ μεταβλητόσ. υνϋχεια πραγματικϔν ςυναρτόςεων μιασ 

πραγματικόσ μεταβλητόσ. τοιχειϔδεισ ςυναρτόςεισ. Παρϊγωγοσ και διαφορικϐ 

ςυναρτόςεων (οριςμϐσ παραγϔγου, γεωμετρικό και φυςικό ερμηνεύα τησ παραγϔγου, 

ιδιϐτητεσ παραγϔγου, παρϊγωγοι ςτοιχειωδϔν ςυναρτόςεων, παρϊγωγοι οποιαςδόποτε 

τϊξεωσ, διαφορικϐ ςυναρτόςεωσ, βαςικϊ θεωρόματα του Διαφορικοϑ Λογιςμοϑ, μονοτονύα 

ςυναρτόςεων, ακρϐτατα ςυναρτόςεων, κούλεσ και κυρτϋσ ςυναρτόςεισ, ςημεύα καμπόσ 

ςυναρτόςεων, απροςδιϐριςτεσ μορφϋσ, μελϋτη ςυναρτόςεων, εφαρμογϋσ). 

 

1.6.  EPΓATHPIO ΓENIKH KAI ANOPΓANH XHMEIA  

Περιγραφό του εργαςτηρύου και των κανϐνων αςφαλεύασ ςτο χημικϐ εργαςτόριο. 

Προςδιοριςμϐσ ατομικοϑ βϊρουσ. Αλκαλικϋσ γαύεσ και αλογϐνα. Δϑο οικογϋνειεσ του 

Περιοδικοϑ Πύνακα. Oξεύδωςη και αναγωγό. ειρϊ δραςτικϐτητασ των μετϊλλων. Φημικό 

ιςορροπύα και αρχό Le Chatelier. Τδρϐλυςη και δεύκτεσ. τοιχειομετρύα διαλυμϊτων-

ογκομϋτρηςη οξϋοσ και βϊςεωσ. Προςδιοριςμϐσ τησ ςταθερϊσ ιονιςμοϑ οξικοϑ οξϋοσ και ενϐσ 

αμινοξϋοσ πεχαμετρικϊ. Οξεοβαςικϋσ ιδιϐτητεσ αμινοξϋων. Τπολογιςμϐσ τησ ςταθερϊσ 

χημικόσ ιςορροπύασ μιασ χημικόσ αντύδραςησ φαςματομετρικϊ. Καταςκευό πρϐτυπησ 

καμπϑλησ. Φημικό κινητικό τησ αντύδραςησ προςθόκησ ϐξινου θειϔδουσ ιϐντοσ ςε 

φορμαλδεΰδη. Μελϋτη μοριακϔν και κρυςταλλικϔν μοντϋλλων. Γαλβανικϊ (Βολταώκϊ) 

ςτοιχεύα. Παραςκευό cis- και trans- ςυμπλϐκου του κοβαλτύου με αιθυλενοδιαμύνη. 

 

2ο EΞAMHNO 

2.1.  OPΓANIKH XHMEIA II 

 Aλκϋνια II-αντιδρϊςεισ διπλοϑ δεςμοϑ ϊνθρακα-ϊνθρακα (ηλεκτρϐφιλη προςθόκη 

ελευθϋρων ριζϔν). υζυγύα και ςυντονιςμϐσ (διϋνια). Aλκοϐλεσ I-παραςκευϋσ και φυςικϋσ 

ιδιϐτητεσ. Aλκοϐλεσ II-αντιδρϊςεισ. Aιθϋρεσ και εποξεύδια. Aλκύνια. Aρωματικϐτητα 

(βενζϐλιο). Hλεκτρϐφιλη αρωματικό υποκατϊςταςη. Aρωματικϋσ-αλειφατικϋσ ενϔςεισ 

(αρϋνια και παρϊγωγα αυτϔν).  

 

2.2.  ANOPΓANH XHMEIA II 

 Δομό του Ατϐμου (Θεωρύα Bohr. Kυματομηχανικϐ ϊτομο. Kβαντικού αριθμού). 

Οικοδϐμηςη του περιοδικοϑ ςυςτόματοσ. Φημικϐσ Δεςμϐσ. Θεωρύα μοριακϔν τροχιακϔν. 

Ιοντικϐσ δεςμϐσ. Mοριακό γεωμετρύα. ϑμπλοκα (υποκαταςτϊτεσ. γεωμετρύα. ιςομϋρεια). 

θενοδεςμικό Θεωρύα. Θεωρύα κρυςταλλικοϑ πεδύου. Θεωρύα μοριακϔν τροχιακϔν.  
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2.3.  ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ YΠOΛOΓITE  

Τπολογιςτϋσ και προγραμματιςμϐσ, προετοιμαςύα, ειςαγωγό ςτον προγραμματιςμϐ ςε 

Fortran 2003/2008, λϋξεισ, εκφρϊςεισ, ϋλεγχοσ ροόσ, επικοινωνύα, πύνακεσ, διαδικαςύεσ, 

δυναμικϊ δεδομϋνα, αντικεύμενα. 

 

2.4.  ΠEIPAMATIKH ΥYIKH II 

 Υορτύο και ϑλη, ηλεκτρικϐ πεδύο, νϐμοσ του Gauss, ηλεκτρικϐ δυναμικϐ, χωρητικϐτητα 

και διηλεκτρικϊ, ρεϑμα και αντύςταςη, ηλεκτρεγερτικό δϑναμη και κυκλϔματα, μαγνητικϐ 

πεδύο, νϐμοσ του Ampere, νϐμοσ του Faraday, ςυντελεςτόσ αυτεπαγωγόσ, μαγνητικϋσ 

ιδιϐτητεσ τησ ϑλησ, ηλεκτρομαγνητικό ακτινοβολύα. 

 

2.5.  ΓENIKA MAΘHMATIKA II  

 Tο αϐριςτο ολοκλόρωμα (οριςμϐσ, ιδιϐτητεσ, αναγωγικού τϑποι, ολοκλόρωςη ρητϔν 

ςυναρτόςεων, ολοκλόρωςη μερικϔν αλγεβρικϔν ςυναρτόςεων, ολοκλόρωςη ρητϔν 

εκφρϊςεων τριγωνομετρικϔν ςυναρτόςεων). Tο οριςμϋνο ολοκλόρωμα (ειςαγωγό του 

οριςμϋνου ολοκληρϔματοσ με τη βοόθεια του αορύςτου, ιδιϐτητεσ οριςμϋνου 

ολοκληρϔματοσ, βαςικϊ θεωρόματα του Oλοκληρωτικοϑ Λογιςμοϑ, εμβαδϐν επιπϋδου 

χωρύου, μόκοσ τϐξου καμπϑλησ, ϐγκοσ ςτερεοϑ εκ περιςτροφόσ, εμβαδϐν επιφϊνειασ εκ 

περιςτροφόσ, εφαρμογϋσ). Tα γενικευμϋνα ολοκληρϔματα (οριςμού και υπολογιςμού, 

κριτόρια ςυγκλύςεωσ, η Γϊμμα και η Bότα ςυνϊρτηςη, μεταςχηματιςμού Laplace). τοιχεύα 

Διαφορικϔν Eξιςϔςεων [Διαφορικϋσ εξιςϔςεισ πρϔτησ τϊξησ (χωριζομϋνων μεταβλητϔν, 

ομογενεύσ, γραμμικϋσ, Bernoulli, Ricatti κ.τ.λ.). Διαφορικϋσ εξιςϔςεισ δευτϋρασ τϊξεωσ 

αναγϐμενεσ ςε εξιςϔςεισ πρϔτησ τϊξεωσ. Γραμμικϋσ διαφορικϋσ εξιςϔςεισ ανωτϋρασ τϊξεωσ 

με ςταθεροϑσ ςυντελεςτϋσ. Eξιςϔςεισ Euler. Mϋθοδοσ μεταβλητόσ των ςταθερϔν. Διαφορικϊ 

ςυςτόματα. Eφαρμογϋσ]. 

 

2.6.  EPΓATHPIO ΠOIOTIKH XHMIKH ANAΛYH  

 Κανϐνεσ αςφαλεύασ εργαςτηρύου. Αναλυτικϊ αντιδραςτόρια. Ονοματολογύα και 

τεχνικϋσ Ποιοτικόσ Φημικόσ Ανϊλυςησ. Επιλεγμϋνεσ αντιδρϊςεισ κατιϐντων και ανιϐντων. 

Διαχωριςμϐσ και ανύχνευςη των κατιϐντων των αναλυτικϔν ομϊδων Ι–V. Πυροχημικό 

ανύχνευςη οριςμϋνων κατιϐντων. Διαχωριςμϐσ και ανύχνευςη των ανιϐντων των ομϊδων Ι–

IV. Ποιοτικό ανϊλυςη δειγμϊτων ομϊδασ κατιϐντων Ι–ΙΙ, ομϊδασ κατιϐντων ΙΙΙ, ομϊδασ 

κατιϐντων IV–V, γενικό ανϊλυςη δεύγματοσ κατιϐντων, γενικό ανϊλυςη δεύγματοσ ανιϐντων, 

ςτερεϊσ ουςύασ και κρϊματοσ. 
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2.7.  EPΓATHPIO ΠEIPAMATIKH ΥYIKH  

Απλϊ πειρϊματα Υυςικόσ (μηχανικόσ, ηλεκτριςμοϑ) και επαλόθευςη νϐμων ό 

προςδιοριςμϐσ φυςικϔν ςταθερϔν. Επιπλϋον, ςτϐχοι του μαθόματοσ εύναι η ειςαγωγό ςτην 

θεωρύα ςφαλμϊτων, η εξόγηςη των αποτελεςμϊτων μϋςω γραφικϔν παραςτϊςεων και η 

εξϊςκηςη ςτη ςυγγραφό εργαςύασ. Η ϑλη περιλαμβϊνει Θεωρύα ςφαλμϊτων και γραφικϋσ 

παραςτϊςεισ. Προςδιοριςμϐσ του g με την μϋθοδο του εκκρεμοϑσ. Εϑρεςη τησ ςταθερϊσ k 

ελατηρύου (νϐμοσ Hooke, νϐμοσ περιϐδου-μϊζασ). υνδυαςμϐσ ελατηρύων, ςϑζευξη 

ταλαντωτϔν (πεύραμα επύ αεροτροχιϊσ). Νϐμοι τησ κύνηςησ-μϋτρηςη τησ ταχϑτητασ, μϋτρηςη 

τησ επιτϊχυνςησ (πεύραμα επύ αεροτροχιϊσ). Μϋτρηςη εςωτερικόσ αντύςταςησ 

αμπερομϋτρου, βολτομϋτρου. Κϑκλωμα με αμπερϐμετρο και βολτϐμετρο για την μϋτρηςη 

μικρόσ και μεγϊλησ αντύςταςησ. Καταςκευό ωμομϋτρου. Παλμογρϊφοσ και εφαρμογϋσ του. 

 

3ο EΞAMHNO 

3.1.  ANOPΓANH XHMEIA III  

 Xημεύα ςε υδατικϊ και μη υδατικϊ διαλϑματα. Xημεύα ςυμπλϐκων. Δομϋσ ςυμπλϐκων. 

Τποκαταςτϊτεσ. Οκταεδρικϊ και τετραεδρικϊ. Υαςματοχημικό ςειρϊ. Παραμορφϔςεισ απϐ 

την ιδανικό γεωμετρύα. Μεγαλϑτεροι αριθμού ϋνταξησ. Θεωρύα του πεδύου των 

υποκαταςτατϔν. Μεθοδολογύα χαρακτηριςμοϑ ενϔςεων ϋνταξησ. τοιχεύα φαςματοςκοπύασ. 

Διαγρϊμματα Orgel, διαγρϊμματα Tanabe–Sugano. Mαγνητοχημεύα. τερεοκλεκτικϐτητα και 

διαμϐρφωςη χηλικϔν δακτυλύων Υαινϐμενο trans, Υαινϐμενο Template. Mηχανιςμού 

ανϐργανων αντιδρϊςεων. 

 

3.2.  OPΓANIKH XHMEIA III  

 Aλδεϓδεσ και κετϐνεσ (πυρηνϐφιλη προςθόκη). Kαρβοξυλικϊ οξϋα. Παρϊγωγα 

καρβοξυλικϔν οξϋων (πυρηνϐφιλη ακυλο-υποκατϊςταςη). Kαρβανιϐντα I (αλδολικό 

ςυμπϑκνωςη και ςυμπϑκνωςη Claisen). Aμύνεσ I-παραςκευϋσ και φυςικϋσ Iδιϐτητεσ. Aμύνεσ 

II-αντιδρϊςεισ. Υαινϐλεσ. Aρυλαλογονύδια (πυρηνϐφιλη αρωματικό υποκατϊςταςη). 

Kαρβανιϐντα II (ςυνθϋςεισ μηλονικοϑ και ακετοξικοϑ εςτϋρα). Πολυπυρηνικϋσ αρωματικϋσ 

ενϔςεισ. Eτεροκυκλικϋσ ενϔςεισ.  

 

3.3.  ΥYIKOXHMEIA I (XHMIKH ΘEPMOΔYNAMIKH) 

 Iδιϐτητεσ αερύων. Kαταςτατικϋσ εξιςϔςεισ τϋλειων και μη τϋλειων αερύων. 1οσ νϐμοσ 

θερμοδυναμικόσ (θερμϐτητα, ϋργο, διατόρηςη τησ ενϋργειασ. Kαταςτατικϋσ ςυναρτόςεισ. 

Eςωτερικό ενϋργεια, Eνθαλπύα, Cp,Cv. Eξϊρτηςη απϐ θερμοκραςύα και πύεςη. Θερμοχημεύα). 

2οσ νϐμοσ Θερμοδυναμικόσ (εντροπύα, μεταβολϋσ εντροπύασ ςε αντιςτρεπτϋσ και μη 

διεργαςύεσ. υναρτόςεισ Gibbs και Helmholtz. Eξϊρτηςη απϐ θερμοκραςύα και πύεςη. 

υνδυαςμϐσ 1ου και 2ου νϐμου). 3οσ νϐμοσ Θερμοδυναμικόσ. Aλλαγϋσ φϊςεων ςυςτόματοσ 
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ενϐσ ςυςτατικοϑ. Iςορροπύα φϊςεων. Διϊγραμμα φϊςεων καθαροϑ ςυςτατικοϑ. Aλλαγϋσ 

φϊςεων ςυςτημϊτων δϑο και τριϔν ςυςτατικϔν (μερικϋσ γραμμομοριακϋσ ιδιϐτητεσ. 

Θερμοδυναμικό ανϊμιξησ. Προςθετικϋσ ιδιϐτητεσ. Πραγματικϊ διαλϑματα. Eνεργϐτητεσ. 

Kανϐνασ των φϊςεων. Διαγρϊμματα φϊςεων). Xημικϋσ αντιδρϊςεισ (κατεϑθυνςη 

αντύδραςησ. ταθερϊ ιςορροπύασ. Eξϊρτηςη απϐ θερμοκραςύα και πύεςη). 

 

3.4 EPΓATHPIO ΠOOTIKH XHMIKH ANAΛYH 

 Eιςαγωγό ςτισ πρακτικϋσ γνϔςεισ του Eργαςτηρύου Ποςοτικόσ Aνϊλυςησ 

(λειτουργικϐτητα Eργαςτηρύου, προγραμματιςμϐσ αςκόςεων, ςκεϑη και χρόςη τουσ, 

βαθμονϐμηςη οργϊνων και χρόςη τουσ, αντιμετϔπιςη ατυχημϊτων, χρόςη πυροςβεςτόρων, 

προετοιμαςύα εργαςύασ, καταγραφό μετρόςεων ςτα τετρϊδια, κανϐνεσ ςημαντικϔν ψηφύων 

ςτην καταγραφό των μετρόςεων κ.λ.π.). ειρϊ αςκόςεων επιλεγμϋνων απϐ μεθϐδουσ 

ςταθμικοϑ και ογκομετρικοϑ προςδιοριςμοϑ. 

 

3.5 EPΓATHPIO ANOPΓANH XHMEIA I 

  ϑνθεςη και χαρακτηριςμϐσ μεταλλικϔν ςυμπλϐκων με ακετυλοακετϐνη (Cr(acac)3, 

Mn(acac)3, Al(acac)3). ημεύο τόξεωσ, υπϋρυθροσ φαςματοςκοπύα (I.R.), φαςματοςκοπύα 

υπεριϔδουσ-ορατοϑ U.V./Vis, μαγνητικϋσ μετρόςεισ. Οξειδωτικϋσ καταςτϊςεισ καςςιτϋρου 

(SnI4, SnI2). Καθαριςμϐσ–ανακρυςτϊλλωςη. Γεωμετρικό ιςομϋρεια (trans-[Co(en)2Cl2]Cl, cis-

[Co(en)2Cl2]Cl). Διαχωριςμϐσ οπτικϔν ιςομερϔν του cis-[Co(en)2Cl2]Cl). ϑνθεςη και 

χαρακτηριςμϐσ ςυμπλϐκων χαλκοϑ με γλυκύνη. Υαςματοςκοπύα Ι.R., φαςματοςκοπύα 

U.V./Vis διαχυτικόσ ανϊκλαςησ. 

 

3.6 YΠOΛOΓITIKE MEΘOΔOI XHMEIA 

 Mερικϋσ Παρϊγωγοι. Θεϔρημα Taylor για ςυναρτόςεισ δϑο μεταβλητϔν. Mϋγιςτα και 

ελϊχιςτα ςυναρτόςεων δϑο ό περιςςϐτερων μεταβλητϔν. Iακωβιανό ορύζουςα. Παραγϔγιςη 

και ολοκλόρωςη ολοκληρωμϊτων. Eπικαμπϑλια ολοκληρϔματα. Διπλϊ και πολλαπλϊ 

ολοκληρϔματα. Πύνακεσ. Iδιοτιμϋσ και ιδιοανϑςματα. υνόθεισ διαφορικϋσ εξιςϔςεισ. Oι 

ςυναρτόςεισ γϊμμα, βότα, δϋλτα και ςφϊλματοσ. ειρϊ Fourier και μεταςχηματιςμϐσ Fourier. 

Mεταςχηματιςμϐσ Laplace. 

ημεύωςη: ’ ϐλα τα παραπϊνω κεφϊλαια και θϋματα δύδεται μεγϊλη ϋμφαςη ςε εφαρμογϋσ 

ςτη Xημεύα και ςτη Υυςικοχημεύα. Γύνεται επύδειξη αναλυτικϔν λϑςεων με χρόςη του 

πακϋτου Mathematica. 

 

3.7. ΠOOTIKH ANAΛYTIKH XHMEIA 

τατιςτικό επεξεργαςύα και παρουςύαςη αναλυτικϔν δεδομϋνων: α) κατανομϋσ, μϋτρα 

αληθοϑσ τιμόσ και επαναληψιμϐτητασ, κριτόρια απϐρριψησ τιμϔν, παρουςύαςη των 
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αποτελεςμϊτων. β) μετϊδοςη ςφαλμϊτων και ςφϊλματα ανϊγνωςησ κλύμακασ μετρητικϔν 

οργϊνων. Θεωρύα ςταθμικόσ ανϊλυςησ: α) αρχϋσ, εκλεκτικϐτητα αντιδραςτηρύων, 

διαλυτϐτητα ιζόματοσ, μηχανιςμϐσ ςχηματιςμοϑ ιζόματοσ, κρυςταλλικϊ ιζόματα, κολλοειδό, 

ιζόματα και προςρϐφηςη, μολϑνςεισ και καθαριςμϐσ ιζημϊτων, ςυντελεςτϋσ και ςφϊλματα 

καταβϑθιςησ και διαχωριςμοϑ. β) ςταθμικού προςδιοριςμού H2O, Ν, Fe, Al, Ca, Mg, SO4
2-, SiO3

2- 

κ.λ.π. Θεωρύα ογκομετρικόσ ανϊλυςησ: α) αρχϋσ, πρϐτυπα διαλϑματα, δεύκτεσ, καμπϑλεσ 

ογκομϋτρηςησ, ςφϊλματα ογκομϋτρηςησ, εφαρμογϋσ ςε υδατικϊ και μη-υδατικϊ διαλϑματα. 

β) διαγρϊμματα ςωματιδιακόσ ςϑςταςησ, λογαριθμικϊ διαγρϊμματα και εφαρμογϋσ τουσ 

ςτην ογκομετρικό ανϊλυςη, διαγρϊμματα ρυθμιςτικόσ χωρητικϐτητασ των διαλυμϊτων. 

 

4ο EΞAMHNO  

4.1. ENOPΓANH ANAΛYH 

 Πλεονεκτόματα ενοργϊνων μεθϐδων αναλϑςεωσ. Mϋθοδοι επεξεργαςύασ αναλυτικϔν 

δεδομϋνων. Ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ οργϊνων για χημικό ανϊλυςη. Aπϐλυτεσ και ςχετικϋσ 

μϋθοδοι ενϐργανησ αναλϑςεωσ. Ποτενςιομετρύα. Hλεκτρϐδια ιϐντων. Aπϐλυτη 

ποτενςιομετρύα και ποτενςιομετρικϋσ ογκομετρόςεισ. Kουλομετρικϋσ ογκομετρόςεισ και 

εφαρμογϋσ. Hλεκτροςταθμικό ανϊλυςη. Aγωγιμομετρικϋσ ογκομετρόςεισ. Πολαρογραφύα-

πολαρογραφικϋσ τεχνικϋσ ςτη χημικό ανϊλυςη. Υαςματοφωτομετρικϋσ μϋθοδοι αναλϑςεωσ. 

Υαςματοςκοπύα υπεριϔδουσ και ορατοϑ. Υαςματοφωτομετρικϋσ ογκομετρόςεισ. 

Υλογοφωτομετρύα. Aτομικό απορρϐφηςη. Aνϊλυςη ιχνοςτοιχεύων. Υθοριςμομετρύα-

εφαρμογϋσ. Kινητικϋσ μϋθοδοι ενϐργανησ αναλϑςεωσ. Xρωματογραφύα και ιοντο-εναλλαγό. 

Ωλλεσ τεχνικϋσ (π.χ. φαςματοςκοπύεσ υπερϑθρου, N.M.R., μαζϔν κ.ϊ.). 

 

4.2. ΥYIKOXHMEIA II (Xημικό Kινητικό και Hλεκτροχημεύα) 

 Hλεκτροχημεύα ιςορροπύασ: Iϐντα ςε διϊλυμα. Θεωρύα Debye-Hückel. Hλεκτρϐδια. 

Eύδη ηλεκτροδύων. Δυναμικϐ ηλεκτροδύων. Kανονικϐ δυναμικϐ ηλεκτροδύων. Hλεκτροχημικϊ 

ςτοιχεύα. Eύδη ηλεκτροχημικϔν ςτοιχεύων. Δυναμικϐ ηλεκτροχημικϔν ςτοιχεύων. χϋςη 

ςταθερϊσ ιςορροπύασ με το δυναμικϐ ηλεκτροχημικοϑ ςτοιχεύου. Θερμοδυναμικϊ δεδομϋνα 

απϐ μετρόςεισ του δυναμικοϑ των ηλεκτροχημικϔν ςτοιχεύων. Aπλϋσ εφαρμογϋσ. Δυναμικό 

Hλεκτροχημεύα: Διπλοςτοιβϊδα Helmholtz. Tαχϑτητα μεταφορϊσ φορτύου. Πυκνϐτητα 

ρεϑματοσ. Yπϋρταςη, Eξύςωςη Butler-Volmer. Oριακϋσ περιπτϔςεισ τησ εξύςωςησ Butler-

Volmer. Eξϊρτηςη του δυναμικοϑ του ςτοιχεύου απϐ το ρεϑμα. Aπλϋσ εφαρμογϋσ. Φημικό 

Κινητικό: Οριςμϐσ ταχϑτητασ αντύδραςησ. Νϐμοι ταχϑτητασ, τϊξη αντύδραςησ και 

πειραματικϐσ προςδιοριςμϐσ τουσ. Αντιδρϊςεισ πρϔτησ και δεϑτερησ τϊξεωσ. Αμφύδρομεσ 

αντιδρϊςεισ και μϋθοδοσ χαλαρϔςεωσ (relaxation). Εξϊρτηςη ςταθερϊσ ταχϑτητασ απϐ τη 

θερμοκραςύα-Εξύςωςη του Arrhenius. Θεωρύα μεταβατικόσ κατϊςταςησ. Μηχανιςμϐσ 

αντιδρϊςεωσ-ςτοιχειϔδεισ αντιδρϊςεισ. Διϊκριςη διαδοχικόσ απϐ απλό αντύδραςη. 
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Προςϋγγιςη ςτϊςιμησ κατϊςταςησ και εφαρμογϋσ. Μηχανιςμϐσ Lindemann. Αλυςωτϋσ 

αντιδρϊςεισ. Κατϊλυςη. Μηχανιςμϐσ Michaelis-Menten. Υυςικό και χημικό προςρϐφηςη ςε 

ςτερεό επιφϊνεια. Ιςϐθερμεσ προςροφόςεωσ-ιςϐθερμη του Langmuir. Ετερογενόσ κατϊλυςη 

αντιδρϊςεων αερύων. 

  

4.3. OPΓANIKH XHMEIA IV 

 Μοριακϊ τροχιακϊ-ςυμμετρύα τροχιακϔν. Υαςματοςκοπύα και Δομό 

(ηλεκτρομαγνητικϐ φϊςμα. Υϊςματα υπεριϔδουσ. Υϊςματα Yπερϑθρου. Υϊςματα μαζϔν. 

Υϊςματα N.M.R. Υϊςματα ηλεκτρονικοϑ ςυντονιςμοϑ spin). Λύπη. Yδατϊνθρακεσ Ι 

Mονοςακχαρύτεσ. Τδατϊνθρακεσ ΙΙ-Διςακχαρύτεσ και πολυςακχαρύτεσ. Aμινοξϋα και 

πρωτεϏνεσ. Bιοχημικϋσ πορεύεσ-Μοριακό Βιολογύα. 

 

4.4. ΘEΨPHTIKH XHMEIA I  

 Κυματοςωματιδιακϐσ δυώςμϐσ του φωτϐσ. Κυματοςωματιδιακϐσ δυώςμϐσ τησ ϑλησ. 

Εξύςωςη Schrodinger και ςτατιςτικό ερμηνεύα αυτόσ. Αρχό τησ αβεβαιϐτητασ. Σετραγωνικϊ 

δυναμικϊ Ι (διακριτϐ φϊςμα). Σετραγωνικϊ δυναμικϊ ΙΙ( (ςυνεχϋσ φϊςμα). Αρμονικϐσ 

ταλαντωτόσ. Σο ϊτομο του υδρογϐνου Ι (ςφαιρικϊ ςυμμετρικϋσ λϑςεισ.) Σο ϊτομο του 

υδρογϐνου ΙΙ (λϑςεισ με γωνιακό εξϊρτηςη). Σο ϊτομο ς’ ϋνα μαγνητικϐ πεδύο και ανϊδυςη 

του ςπιν. 

 

4.5. EPΓATHPIO ANOPΓANH XHMEIA II 

 ϑνθεςη και χαρακτηριςμϐσ ςυμπλϐκων αλκαλικϔν γαιϔν με οξαλικϊ ιϐντα. 

Θερμοςταθμικό ανϊλυςη (TG, DTA). ταθεροπούηςη χαμηλϔν οξειδωτικϔν καταςτϊςεων. 

ϑνθεςη των ςυμπλϐκων CuCl, [Cu(tu)3]2[SO4], tu=θειουρύα. Δεςμού μετϊλλου-μετϊλλου. 

ϑμπλοκα Cu2(CH3COO-)4(H2O)2, Cu(dmso)2Cl2. Φαρακτηριςμϐσ με φαςματοςκοπύα IR και 

μαγνητικϋσ μετρόςεισ. Μεταλλικϊ ςϑμπλοκα ςακχαρύνησ. Ιςομϋρεια ςϑνδεςησ. ϑνθεςη των 

νύτρο-νιτρύτο ιςομερϔν κοβαλταμινϔν [Co(NH3)5(ONO ό ΝΟ2)]Cl2 και χαρακτηριςμϐσ με 

φαςματοςκοπύεσ ορατοϑ και υπεριϔδουσ. Προςδιοριςμϐσ Δο ςε ςϑμπλοκα του Cr(III). 

Βιομιμητικϊ ςϑμπλοκα και αντιςτρεπτό δϋςμευςη Ο2. ϑνθεςη Cr(en)3Cl3. Διαγρϊμματα 

Tanabe-Sugano.  
 

4.6. EPΓATHPIO ENOPΓANH ANAΛYH 

Υλογοφωτομετρύα: Προςδιοριςμϐσ νατρύου, καλύου, λιθύου και αςβεςτύου, Μοριακό 

Υαςματοφωτομετρύα Εκπομπόσ: Υθοριςμομετρικϐσ προςδιοριςμϐσ αργιλύου ςτο νερϐ 

βαςιςμϋνοσ ςτο φθορύζον ςϑμπλοκϐ του με την κυανϋρυθρη Ν-ϐξινη αλιζαρύνη, Κινητικϋσ 

Μϋθοδοι Ανϊλυςησ: Κινητικϐσ προςδιοριςμϐσ ιςοπροπυλικόσ αλκοϐλησ, Πολαρογραφύα: 

Πολαρογραφικϐσ προςδιοριςμϐσ χαλκοϑ, μολϑβδου και καδμύου, Κουλομετρύα: Κουλομετρικό 
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ογκομϋτρηςη Αs(III). Αγωγιμομετρύα: Αγωγιμομετρικό ογκομϋτρηςη  οξικοϑ οξϋοσ και 

μεύγματοσ οξικοϑ – υδροχλωρικοϑ οξεϐσ, Ποτενςιομετρύα: Ποτενςιομετρικό ογκομϋτρηςη 

μεύγματοσ φωςφορικϔν-διςϐξινων φωςφορικϔν, Αϋρια Φρωματογραφύα: Προςδιοριςμϐσ 

οργανικϔν διαλυτϔν με αϋρια χρωματογραφύα τριχοειδοϑσ ςτόλησ και ανιχνευτό ιονιςμοϑ 

φλϐγασ, Μοριακό Υαςματοφωτομετρύα Απορρόφηςησ: Σαυτϐχρονοσ φαςματοφωτομετρικϐσ 

προςδιοριςμϐσ μεύγματοσ υπερμαγγανικϔν και διχρωμικϔν ιϐντων, Τγρό Φρωματογραφύα 

Τψηλόσ Απόδοςησ: Προςδιοριςμϐσ αρωματικϔν υδρογονανθρϊκων με υγρό χρωματογραφύα 

υψηλόσ απϐδοςησ και ανιχνευτό υπεριϔδουσ–ορατοϑ, Υλογοφωτομετρύα Ατομικόσ 

Απορρόφηςησ: Προςδιοριςμϐσ βιοδιαθϋςιμου χαλκοϑ ςε δεύγμα εδϊφουσ με φλογοφωμετρύα 

ατομικόσ απορρϐφηςησ μετϊ απϐ εκχϑλιςη με ΕDTA, Ανοδικό Αναδιαλυτικό Βολταμετρύα 

Διαφορικού Παλμού: Σαυτϐχρονοσ προςδιοριςμϐσ χαλκοϑ, μολϑβδου και καδμύου ςε πϐςιμο 

νερϐ.  

 

4.7. EPΓATHPIO ΥYIKOXHMEIA I 

1) Θερμιδομετρύα. 1.1. Προςδιοριςμϐσ τησ θερμϐτητασ διαλϑςεωσ ϊλατοσ. 1.2. Θερμικό 

ανϊλυςη. Μελϋτη του ςυςτόματοσ ουρύα-δεκαεξϊνιο. 1.3. Προςδιοριςμϐσ τησ θερμϐτητασ 

καϑςεωσ οργανικόσ ουςύασ. 2) ιςορροπύεσ φϊςεων. 2.1. Προςδιοριςμϐσ ενθαλπύασ εξϊτμιςησ 

υγροϑ. 2.2. Κρυοςκοπύα. Προςδιοριςμϐσ του ςυντελεςτό ενεργϐτητασ τησ διαλελυμϋνησ 

ουςύασ. 2.3. Ζεςεοςκοπύα. Προςδιοριςμϐσ μοριακοϑ βϊρουσ τησ διαλελυμϋνησ ουςύασ. 2.4. 

Διϊγραμμα φϊςεων υγροϑ-αερύου. 2.5. Ιςορροπύα υγροϑ-υγροϑ. Επύδραςη τησ θερμοκραςύασ 

ςτην αμοιβαύα διαλυτϐτητα. 2.6. Προςδιοριςμϐσ τησ ιςοθϋρμου διαλυτϐτητασ ενϐσ τριαδικοϑ 

ςυςτόματοσ. 3) Μερικϋσ γραμμομοριακϋσ ιδιϐτητεσ. 3.1. Προςδιοριςμϐσ του μερικοϑ 

γραμμομοριακοϑ ϐγκου των ςυςτατικϔν διαλϑματοσ. 4) Επιφανειακϊ φαινϐμενα. 4.1. 

Προςδιοριςμϐσ τησ επιφανειακόσ τϊςεωσ υδατικϔν διαλυμϊτων. 
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5ο EΞAMHNO 

5.1. BIOXHMEIA I 

Ειςαγωγό ςτη Βιοχημεύα και Μοριακό Βιολογύα. Κατηγορύεσ βιολογικϔν μορύων και 

ιδιϐτητεσ. τοιχεύα Κυτταροβιολογύασ. Ειςαγωγό ςτο Μεταβολιςμϐ. Αναβολιςμϐσ-

καταβολιςμϐσ και ενεργειακό ςϑζευξη αυτϔν. Ενεργειακϐ νϐμιςμα του κυττϊρου (ΑΣΡ), 

αναγωγικό δϑναμη, ςτϊδια ενδιαμϋςου μεταβολιςμοϑ ϐλων των βιολογικϔν μορύων, γενικϋσ 

αρχϋσ μεταβολικοϑ ελϋγχου. Κατϊλυςη. Ϊνζυμα, ονοματολογύα, κινητικό, εξειδύκευςη 

ενζϑμων, ςυνϋνζυμα. Μεταβολιςμϐσ υδατανθρϊκων. Γλυκϐλυςη. Γλυκονεογϋνεςη. Πορεύα 

φωςφορικϔν πεντοζϔν. Γλυκογονϐλυςη-γλυκογονογϋνεςη. Κϑκλοσ κιτρικοϑ οξϋοσ. 

Αναπνευςτικό αλυςύδα-οξειδωτικό φωςφορυλύωςη. Μεταβολιςμϐσ λιπαρϔν οξϋων. 

Βιοςϑνθεςη λιπαρϔν οξϋων. β-οξεύδωςη. Υωτοςϑνθεςη. Κϑκλοσ CALVIN. 

 

5.2. ΥYIKOXHMEIA III  

Μεταφορικό, δονητικό και περιςτροφικό κύνηςη πολυατομικϔν μορύων. Τπενθϑμιςη 

βαςικϔν εννοιϔν πιθανοτότων και ςτατιςτικόσ. Απλό κινητικό θεωρύα αερύων, αρχό 

ιςοκατανομόσ ενϋργειασ και εφαρμογϋσ. Κατανομό Maxwell-Boltzmann, υπολογιςμού μϋςων 

(μακροςκοπικϔν) θερμοχημικϔν μεγεθϔν. Ειςαγωγό ςτη θεωρύα ςυγκροϑςεων. Ϊννοια τησ 

μικροςκοπικόσ κατϊςταςησ (διαμϐρφωςη) ςτη ςτατιςτικό δυναμικό. Εντροπύα 

διαμϐρφωςησ. Κατανομό Boltzmann, μοριακϐ ϊθροιςμα καταςτϊςεων. Ϊννοια του ςυνϐλου 

(ensemble), ϊθροιςμα καταςτϊςεων του ςυςτόματοσ. Εφαρμογϋσ ςτον υπολογιςμϐ 

θερμοχημικϔν μεγεθϔν ιδανικϔν αερύων. Ειςαγωγό ςτισ διαμοριακϋσ δυνϊμεισ και τα 

πραγματικϊ αϋρια.  

 

5.3. ΥYIKE ΔIEPΓAIE TH XHMIKH TEXNOΛOΓIA I  

 Pευςτϊ Nευτονικϊ και μη. Kατανομό ταχυτότων. τρωτό και τυρβϔδησ μϐνιμη ροό. 

Eξιςϔςεισ ςυνεχεύασ, Bernoulli, Navier-Stokes. Tριβϋσ. Θεωρύα ομοιϐτητασ. Διαςτατικό 

ανϊλυςη. Mετρητϋσ πιϋςεωσ και ρυθμοϑ ροόσ. Aντλύεσ. Θερμοδυναμικϋσ αρχϋσ ςυμπιϋςεωσ 

αερύων. υμπιεςτϋσ. Iδιϐτητεσ ςωματιδύων και μϋτρηςη αυτϔν. Aρχϋσ ελϊττωςησ μεγϋθουσ. 

Θραυςτόρεσ. Mϑλοι. Pευςτοπούηςη. Mεταφορϊ, ανϊμιξη και αποθόκευςη ςτερεϔν. 

Kοςκύνιςη. Eπύπλευςη. Hλεκτροςτατικϐσ μαγνητικϐσ διαχωριςμϐσ. Kατακϊθιςη. Bιομηχανικϊ 

φύλτρα. Υυγοκϋντριςη. Kυκλϔνεσ. Υύλτρα και πλυντόρια αερύων. Hλεκτροφύλτρα. Aνϊδευςη 

και ανϊμιξη υγρϔν. 

 

5.4. EPΓATHPIO OPΓANIKH XHMEIA I 

 ημεύο τόξεωσ-ςημεύο ζϋςεωσ-εξϊχνωςη-απϐςταξη κλαςματικό, με υδρατμοϑσ, υπϐ 

κενϐ-εκχϑλιςη υγροϑ, υγροϑ και ςτερεοϑ-υγροϑ-ανακρυςτϊλλωςη-ποιοτικό ανϊλυςη 
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οργανικϔν ενϔςεων. Διαχωριςμϐσ μεύγματοσ οργανικϔν ενϔςεων με εκχϑλιςη. Tαυτοπούηςη 

οργανικϔν ενϔςεων με φαςματογρϊφο I.R. U.V. και N.M.R. Xρωματογραφύα λεπτόσ 

ςτοιβϊδασ-χρωματογραφύα ςτόλησ-ηλεκτροφϐρηςη-απομϐνωςη φυςικϔν προώϐντων. 

 

5.5. EPΓATHPIO ΥYIKOXHMEIA II 

α. Αςκόςεισ ηλεκτροχημεύασ: αγωγιμϐτητα ηλεκτρολυτϔν. Αριθμού μεταφορϊσ. 

Δυναμικϊ οξειδοαναγωγόσ. Ηλεκτρϐδιο αργϑρου, εξϊρτηςη τησ ηλεκτρεγερτικόσ δϑναμησ 

απϐ την ιοντικό ιςχϑ. β. Αςκόςεισ χημικόσ κινητικόσ: μελϋτη κινητικόσ με 

φαςματοφωτομετρύα-τϊξη αντύδραςησ. Κινητικό υδρϐλυςησ εςτϋρα. Κινητικό μελϋτη τησ 

οξεύδωςησ του ιϐντοσ ιωδύου απϐ το υπερθειϏκϐ ιϐν-εξϊρτηςη απϐ τισ ςυγκεντρϔςεισ. 

Αντύδραςη πρϔτησ τϊξησ, ιμβερτοπούηςη καλαμοςϊκχαρου. γ. Αςκόςεισ φυςικοχημεύασ 

μακρομοριακϔν ςυςτημϊτων: μελϋτη του ιξϔδουσ αραιοϑ διαλϑματοσ πολυμεροϑσ. Μϋτρηςη 

επιφανειακόσ τϊςησ διαλϑματοσ πολυμεροϑσ. Μελϋτη τόξησ πολυμερικοϑ δεύγματοσ. Μελϋτη 

ωςμωτικόσ πύεςησ πολυμερικϔν διαλυμϊτων. 

 

5.6 ΘEΨPHTIKH XHMEIA II 

Εξύςωςη Schrödinger για το ϊτομο του υδρογϐνου και λϑςεισ αυτόσ. Ατομικϊ τροχιακϊ 

και ενεργειακϋσ ςτϊθμεσ. Σο spin του ηλεκτρονύου. Κβαντικού αριθμού για το ϊτομο του 

υδρογϐνου και των υδρογονοειδϔν ατϐμων. Σο ϊτομο του ηλύου. Πολυηλεκτρονικϊ ϊτομα, 

απαγορευτικό αρχό του Pauli, ορύζουςεσ Slater. Διατομικϊ μϐρια, προςϋγγιςη Born-

Oppenheimer. To ιϐν μοριακοϑ υδρογϐνου. Σο μϐριο του υδρογϐνου, θεωρύα μοριακϔν 

τροχιακϔν. Ομοπυρηνικϊ διατομικϊ μϐρια, ετεροπυρηνικϊ διατομικϊ μϐρια, θεωρύα δεςμοϑ-

ςθϋνουσ. Ομϊδεσ ςυμμετρύασ πολυατομικϔν μορύων. Διϊχυτα και εντοπιςμϋνα μοριακϊ 

τροχιακϊ για πολυατομικϊ μϐρια-εφαρμογό ςτο μϐριο του νεροϑ, τησ αμμωνύασ και του 

μεθανύου. Τβριδιςμϐσ. Θεωρύα Huckel ςε γραμμικοϑσ και κυκλικοϑσ ςυζυγεύσ 

υδρογονϊνθρακεσ. 

 

5.7. ITOPIA TH XHMEIA 

Σι εύναι η ιςτορύα τησ Φημεύασ; Σι εύναι η επιςτημολογύα των φυςικϔν επιςτημϔν; 

Διαλεκτικό ςχϋςη ιςτορύασ και επιςτημολογύασ των φυςικϔν επιςτημϔν. Επιςτημολογικϋσ 

θεωρύεσ. Περύ ϑλησ. Υιλοςοφικό κατηγορύα τησ ϑλησ. Επιςτημονικό ϋννοια τησ ϑλησ. 

Εννοιολογικϐσ «οριςμϐσ» τησ Φημεύασ. Φημικϐσ ςυμβολιςμϐσ. Κλαςικϋσ επιςτημονικϋσ 

θεωρύεσ. Κβαντικό θεωρύα. Οι απαρχϋσ τησ χημεύασ. Οι πρϔτεσ κοινϐτητεσ-αρχαύοσ κϐςμοσ. 

Αρχαύοσ Ελληνικϐσ Κϐςμοσ. Υιλοςοφικό ςκϋψη των Ελλόνων φυςικϔν φιλοςϐφων για την 

ϑλη. Αλχημεύα (ελληνιςτικό, βυζαντινό, αραβικό). Ιατροχημεύα. Μηχανιςτικό Φημεύα (Newton, 

Boyle, Lemery). Σο φλογιςτϐ. Πνευματικό Φημεύα. υγκρϐτηςη τησ ςϑγχρονησ επιςτόμησ τησ 

Φημεύασ. Lavoisier. Φημικό ατομικό θεωρύα (Dalton). Ηλεκτροχημικό ό δυιςτικό θεωρύα. 
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Εξϋλιξη τησ Οργανικόσ Φημεύασ μϋχρι το 1860. Θεωρύα των τϑπων. Σο ςυνϋδριο τησ 

Καρλςροϑησ το 1860. υγκρϐτηςη του περιοδικοϑ πύνακα. Ιςτορικό εξϋλιξη των κλϊδων τησ 

Φημεύασ. ημερινό προβληματικό τησ επιςτόμησ. 

 

5.8. ΔIΔAKTIKH XHMEIA 

 Γενικϊ Θϋματα Διδακτικόσ (με ϋμφαςη ςτη διδαςκαλύα των Υυςικϔν Eπιςτημϔν). H 

Θεωρύα του Piaget περύ νοητικόσ αναπτϑξεωσ. Θεωρύεσ για τη μϊθηςη: Piaget, Ausubel. 

Θεωρύεσ για τη διδαςκαλύα: Παλιϋσ Θεωρύεσ. ϑγχρονεσ θεωρύεσ ςϑμφωνα με τη Γνωςτικό 

Χυχολογύα. Διδακτικού ςτϐχοι. Tαξινομύα Bloom.  Γενικϊ θϋματα Διδακτικόσ των Υυςικϔν 

Eπιςτημϔν Tρϐποι ςκϋψεωσ και λογιςμοϑ των ςπουδαςτϔν ςε ειςαγωγικϊ μαθόματα 

Υυςικϔν Eπιςτημϔν. Tο πεύραμα ςτη διδαςκαλύα. Mοντϋλα και αναλογύεσ. Oι ηλεκτρονικού 

υπολογιςτϋσ ςτη διδαςκαλύα τησ Υυςικόσ και τησ Xημεύασ. Θεωρύα λϑςεωσ προβλημϊτων 

Υυςικόσ και Xημεύασ. Θϋματα Eιδικόσ Διδακτικόσ τησ Xημεύασ Tαξινϐμηςη των βαςικϔν 

εννοιϔν τησ Xημεύασ κατϊ τουσ Shayer και Adey. Oι δυςκολύεσ τησ Xημεύασ ςτο ελληνικϐ 

γυμνϊςιο. Mερικϋσ απϐ τισ δυςκολύεσ τησ Xημεύασ ςτο ελληνικϐ λϑκειο. H διδαςκαλύα τησ 

λϑςεωσ προβλημϊτων Xημεύασ. Θϋματα διδαςκαλύασ ςχετικϊ με την ατομικό και τη μοριακό 

δομό. H ϋννοια του mole. Διδαςκαλύα των χημικϔν αντιδρϊςεων ςτο γυμνϊςιο. H διδαςκαλύα 

των χημικϔν αντιδρϊςεων ςτο λϑκειο. 

 

5.9. BIOΛOΓIA 

 Βαςικϋσ αρχϋσ–μεταβολιςμϐσ Επύπεδα οργϊνωςησ των βιολογικϔν ςυςτημϊτων, 

προςποριςμϐσ ενϋργειασ-θερμοδυναμικό, μετατροπϋσ ενϋργειασ ςτον μεταβολιςμϐ, ςϑζευξη 

βιοχημικϔν αντιδρϊςεων, ATP, φωςφορυλύωςη ςε επύπεδο υποςτρϔματοσ, οξειδωτικό 

φωςφορυλύωςη, χημειωςμωτικό θεωρύα, ηλεκτροχημικϋσ διαβαθμύςεισ ιϐντων, F0F1-ATPϊςη. 

Κϑτταρα–μεμβρϊνεσ Μικροοργανιςμού, κυτταρικό θεωρύα, κοινϊ χαρακτηριςτικϊ των 

κυττϊρων, κυτταρικό μεμβρϊνη, Ευκϊρυα και Προκϊρυα, διαμεριςματοπούηςη, 

ενδοπλαςματικϐ δύκτυο (ER), ςϑςτημα Golgi, ενδοςϔματα, λυςοςϔματα, μιτοχϐνδρια, 

πυρόνασ, κυτταροςκελετϐσ, μύτωςη, κυτταρικϐσ κϑκλοσ. Γονιδιϔματα–γονύδια Δομό και 

λειτουργύα του DNA, γονιδιϔματα, Πρϐγραμμα Ανθρϔπινου Γονιδιϔματοσ (HGP), 

χαρτογρϊφηςη γονιδιϔματοσ, γονιδιακϋσ οικογϋνειεσ, πρωτϋωμα, λειτουργικό γονιδιωματικό 

ανϊλυςη, αλληλοϑχιςη ατομικϔν γονιδιωμϊτων, πολυμορφιςμού μονϔν νουκλεοτιδύων 

(SNPs), εντοπιςτικό κλωνοπούηςη, διαγονιδιακϊ ζϔα-μοντϋλα. Εξϋλιξη–φυλογϋνεςη Darwin, 

αρχϋσ τησ θεωρύασ τησ εξϋλιξησ, τελευταύοσ κοινϐσ πρϐγονοσ, φυςικό επιλογό, γενετικό 

παρϋκκλιςη, «ευφυόσ ςχεδιαςμϐσ», μικροεξϋλιξη, εύδοσ, ειδογϋνεςη, μοριακό φυλογϋνεςη, οι 

τρεισ ενϐτητεσ ζωόσ, Αρχαύα, Woese, τα αρχαύα ωσ διακριτό ταξινομικό ομϊδα, 

ενδοςυμβιωτικό θεωρύα, βακτηριακό προϋλευςη των μιτοχονδρύων, ςυμβιογϋνεςη.  
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5.10. ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 

6ο EΞAMHNO 

6.1. BIOXHMEIA II 

 Αποικοδϐμηςη πρωτεινϔν, ουβικιτύνη. Καταβολιςμϐσ αμινοξϋων, η τϑχη τησ 

αμινομϊδασ. Ο κϑκλοσ τησ ουρύασ. Η τϑχη του υπϐλοιπου ςκελετοϑ. Η καθόλωςη του αζϔτου. 

Αντιδρϊςεισ τησ αμινομϊδασ. Βιοςϑνθεςη μη απαραύτητων αμινοξϋων. Αντιδρϊςεισ 

μεταφορϊσ ομϊδασ ενϐσ ατϐμου ϊνθρακα. Σο τετρυδροφυλλικϐ. Η S-Αδενοςϑλομεθιονύνη. 

Βιομϐρια προερχϐμενα απϐ τα αμινοξϋα. Πορφυρύνεσ. Αύμη. Βιοςϑνθεςη ριβονουκλεοτιδύων. 

Η αναγωγϊςη των ριβονουκλεοτιδύων΄Βιοςϑνθεςη θυμιδυλικοϑ. Μεταβαλιςμϐσ ουδϋτερων 

και μεμβρανικϔν λιπιδύων. Βιοςϑνθεςη χοληςτερϐλησ. Eιςαγωγό (η μεγϊλη ποικιλομορφύα 

του ϋμβιου κϐςμου, βιολογύα και χημεύα, ιςτορικό ανακϊλυψη των νουκλεώνικϔν οξϋων, το 

γενετικϐ υλικϐ, το DNA αποτελεύ το γενετικϐ υλικϐ). Δομό των νουκλεώνικϔν οξϋων (προώϐντα 

υδρϐλυςησ των νουκλεώνικϔν οξϋων, πυριμιδύνεσ, πουρύνεσ, οι πεντϐζεσ ριβϐζη και 

δεϐξυριβϐζη, νουκλεοζύτεσ, νουκλεοτύδια. Πρωτοταγόσ δομό του DNA, πρωτοταγόσ δομό του 

RNA, δευτεροταγόσ δομό του DNA-η διπλό ϋλικα, δευτεροταγόσ δομό του RNA, τριτοταγόσ 

δομό του DNA, τριτοταγόσ δομό του RNA). Xημικό ανϊλυςη του DNA. Oργϊνωςη του 

γενετικοϑ υλικοϑ ςτουσ ζωντανοϑσ οργανιςμοϑσ [χρωμοςϔματα ιϔν και φϊγων, ο κανϐνασ 

του δακτυλύου, χρωμοςϔματα προκαρυωτικϔν κυττϊρων, πλαςμύδια, μεταθετϊ γενετικϊ 

ςτοιχεύα (ςειρϋσ ειςδοχόσ, τρανςποζϐνια), χρωμοςϔματα ευκαρυωτικϔν κυττϊρων, 

μιτοχονδριακϐ DNA, χλωροπλαςτικϐ DNA]. Bιοςϑνθεςη του DNA-αντιγραφό 

(πολυπλοκϐτητα και ςημαςύα τησ βιοχημικόσ πορεύασ τησ αντιγραφόσ, αντιγραφό του DNA 

ςτα προκαρυωτικϊ κϑτταρα, μοντϋλα αντιγραφόσ, η βιοχημικό πορεύα τησ αντιγραφόσ, 

αντιγραφό του DNA ςτα ευκαρυωτικϊ κϑτταρα). Bιοςϑνθεςη του RNA-μεταγραφό. 

Oργϊνωςη και ϋκφραςη τησ γενετικόσ πληροφορύασ-μετϊφραςη (βιοςϑνθεςη πρωτεώνϔν). 

Γονύδια, ο γενετικϐσ κϔδικασ, χαρακτηριςτικϊ του γενετικοϑ κϔδικα, η υπϐθεςη Wobble, 

αποκλύςεισ του γενετικοϑ κϔδικα. Bιοςϑνθεςη πρωτεώνϔν, η μετϊφραςη του γενετικοϑ 

κϔδικα, η βιοχημικό πορεύα τησ βιοςϑνθεςησ ςε προκαρυωτικϊ κϑτταρα, πρωτεώνοςϑνθεςη 

ςε ευκαρυωτικοϑσ οργανιςμοϑσ, αναςτολεύσ τησ πρωτεώνοςϑνθεςησ. Γενετικϐσ ϋλεγχοσ τησ 

πρωτεώνοςϑνθεςησ, η θεωρύα του οπερονύου, επαγϐμενα-καταςτελλϐμενα ρυθμιςτικϊ 

ςυςτόματα). Bιοςϑνθεςη αμινοξϋων. Γενικϋσ αρχϋσ ςτον ϋλεγχο και ςτη ρϑθμιςη του 

μεταβολιςμοϑ. Βιοςηματοδϐτηςη. Ολοκλόρωςη του μεταβολιςμοϑ. Oρμϐνεσ. 

 

6.2. ΥYIKOXHMEIA IV  

Ατομικϊ φϊςματα, φαινϐμενο Zeeman. Μοριακό φαςματοςκοπύα: ϋνταςη 

φαςματικϔν γραμμϔν, μοριακό ςυμμετρύα, φϊςματα περιςτροφόσ και δϐνηςησ, φαινϐμενο 

Raman, ηλεκτρονιακϊ φϊςματα, ειςαγωγό ςτο μαγνητικϐ ςυντονιςμϐ. Ειςαγωγό ςτη 
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γεωμετρικό κρυςταλλογραφύα, αντύςτροφο πλϋγμα, κρυςταλλικό ςυμμετρύα, περύθλαςη 

ακτύνων-Φ και δομικό ανϊλυςη ςτερεϔν. 

 

6.3. XHMEIA TPOΥIMΨN 

 Xημεύα των ςυςτατικϔν των τροφύμων (πρωτεϏνεσ, υδατϊνθρακεσ, λύπη και ϋλαια, 

βιταμύνεσ, ϋνζυμα, ανϐργανα ϊλατα, νερϐ, ϊλλα ςυςτατικϊ). Tρϐφιμα και διατροφό. Xημεύα 

και βιοχημεύα των κυριϐτερων κατηγοριϔν τροφύμων (κρϋασ και προώϐντα κρϋατοσ, 

πουλερικϊ, θαλαςςινϊ και αυγϊ, γϊλα και προώϐντα γϊλακτοσ, οπωροκηπευτικϊ, δημητριακϊ, 

ευφραντικϊ ποτϊ-ζυμϔςεισ). Mϋθοδοι εξϋταςησ τροφύμων. Ϊλεγχοσ εμφανϔν ςυντελεςτϔν 

τροφύμων (χρϔμα, ιξϔδεσ, οςμό, γεϑςη). ‘Eλεγχοσ μη εμφανϔν ςυντελεςτϔν τροφύμων 

(μϋθοδοι ανϊλυςησ τροφύμων, προςδιοριςμϐσ ςυςτατικϔν και ςταθερϔν τροφύμων, 

μικροβιολογικό εξϋταςη τροφύμων). 

 

6.4. ΥYIKE ΔIEPΓAIE TH XHMIKH TEXNOΛOΓIA II  

 (Mεταφορϊ θερμϐτητασ και μϊζασ). Aρχϋσ μετϊδοςησ θερμϐτητασ με θερμικό αγωγό, 

ακτινοβολύα και μεταφορϊ. Eναλλϊκτεσ. Θερμαντικϊ μϋςα. Θερμικό μϐνωςη. Yδρατμϐσ-

θερμοδυναμικϊ διαγρϊμματα T-S, P-H, H-S. Aτμολϋβητεσ. Kϑκλοι Carnot και Rankine. 

Θερμοδυναμικϋσ αρχϋσ βιομηχανικόσ ψϑξεωσ. τραγγαλιςμϐσ-Υαινϐμενο Joule-Thomson. 

Kϑκλοι υγροπούηςησ Linde και Claude. Eξϊτμιςη. Aρχϋσ μεταφορϊσ μϊζασ και ςχεδιαςμοϑ 

των ςυςκευϔν που λειτουργοϑν με διαφορικό μεταφορϊ και ςε βαθμύδεσ ιςορροπύασ. Aρχϋσ, 

ιςορροπύα, μακροκινητικό, ςυςκευϋσ και διατϊξεισ των ακϐλουθων διεργαςιϔν: 

απορρϐφηςη, απϐςταξη, εκχϑλιςη υγρϔν, διαλυτοπούηςη, ϑγρανςη, αφϑγρανςη, ξόρανςη, 

κρυςτϊλλωςη. 

 

6.5. ANOPΓANH XHMEIA IV 

 Περιγραφό και μελϋτη ςτοιχεύων μεταπτϔςεωσ. Oργανομεταλλικό Xημεύα, ανϐργανεσ 

αλυςύδεσ, δακτϑλιοι, κλωβού και ςυςςωματϔματα. Xημεύα αλογϐνων και ευγενϔν αερύων. 

τοιχεύα χημεύασ λανθανιδύων, ακτινιδύων και υπερουρανύων ςτοιχεύων. Περιοδικϐτητα. 

 

6.6. EPΓATHPIO OPΓANIKH XHMEIA II 

 Εύκοςι παραςκευϊςματα και ταυτοπούηςη αυτϔν με φαςματοςκοπύα απϐ τισ 

παρακϊτω οργανικϋσ αντιδρϊςεισ. Πυρηνϐφιλη αλειφατικό υποκατϊςταςη. Aπϐςπαςη. 

Προςθόκη αλογϐνου ςε διπλϐ δεςμϐ C=C. Kυκλοπροςθόκη. Hλεκτρϐφιλη αρωματικό 

υποκατϊςταςη. Πυρηνϐφιλη αρωματικό υποκατϊςταςη. Aντύδραςη Grignard. Aντιδρϊςεισ 

καρβονυλικϔν ενϔςεων. Aντύδραςη οξειδϔςεωσ και αναγωγόσ. Aντιδρϊςεισ ςϑζευξησ 

διαζωνιακϔν αλϊτων. Aντιδρϊςεισ μεταθϋςεωσ. Aντιδρϊςεισ ελευθϋρων ριζϔν και 

Υωτοχημεύασ. 
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7ο EΞAMHNO 

 

7.1. XHMIKE ΔIEPΓAIE TH XHMIKH TEXNOΛOΓIA 

 τοιχεύα υπολογιςμοϑ ομογενϔν χημικϔν αντιδραςτόρων (διακοπτϐμενησ 

λειτουργύασ, ςυνεχοϑσ λειτουργύασ, ςυςτοιχεύα αναδευομϋνων δοχεύων ςυνεχοϑσ λειτουργύασ, 

εμβολικόσ ροόσ) και ςϑγκριςη απϐδοςησ αυτϔν. Aρχϋσ προςρϐφηςησ. Eτερογενόσ κατϊλυςη-

κινητικό επιφανειακϔν καταλυτικϔν αντιδρϊςεων. τοιχεύα υπολογιςμοϑ ετερογενϔν 

χημικϔν αντιδραςτόρων. Θερμικό αςτϊθεια, παρϊγοντεσ αποτελεςματικϐτητασ και 

εκλεκτικϐτητασ. Δηλητηριαςμϐσ καταλυτϔν. Mη καταλυτικϋσ ετερογενεύσ διεργαςύεσ-

μοντϋλο ςυρρικνωμϋνου κϐκκου. 

 

7.2. TEXNOΛOΓIA TPOΥIMΨN 

 Βιομηχανικϋσ μονϊδεσ τροφύμων: Εγκατϊςταςη βιομηχανικϔν μονϊδων τροφύμων–

προεπεξεργαςύα/αποθόκευςη πρϔτων υλϔν. υντόρηςη τροφύμων: ειςαγωγό-φυςικϋσ 

μϋθοδοι ςυντόρηςησ–ςυντόρηςη με εφαρμογό ενϋργειασ/Μετϊδοςη θερμϐτητασ ςτα 

τρϐφιμα. Μϋθοδοι θερμικόσ επεξεργαςύασ τροφύμων-αλληλεπύδραςη θερμϐτητασ και 

ςυςτατικϔν των τροφύμων-ςυντόρηςη τροφύμων ακτινοβϐληςη. υντόρηςη τροφύμων με 

απομϊκρυνςη νεροϑ: ειςαγωγό–ενεργϐτητα νεροϑ και ςυντόρηςη τροφύμων–βαςικϋσ αρχϋσ 

ςυμπϑκνωςησ, αφυδϊτωςησ και λυοφιλύωςησ τροφύμων. υντόρηςη τροφύμων με ελϊττωςη 

τησ θερμοκραςύασ: ειςαγωγό-αρχϋσ ςυντόρηςησ τροφύμων με ψϑξη και με κατϊψυξη–

Απϐψυξη τροφύμων. Προςταςύα επεξεργαςμϋνων τροφύμων κατϊ την 

αποθόκευςη/διακύνηςη: ειςαγωγό–ο ρϐλοσ τησ προςτατευτικόσ ςυςκευαςύασ ςε ςχϋςη με 

περιβαλλοντικοϑσ παρϊγοντεσ που επιδροϑν ςτη ςταθερϐτητα των τροφύμων–

αλληλεπύδραςη μεταξϑ υλικοϑ ςυςκευαςύασ και ςυςκευαςμϋνου προώϐντοσ. Φημικϋσ μϋθοδοι 

ςυντόρηςησ τροφύμων: ειςαγωγό–πρϐςθετα τροφύμων–κατηγορύεσ προςθϋτων και ο ρϐλοσ 

τουσ ςτη ςυντόρηςη των τροφύμων. Βιολογικϋσ μϋθοδοι ςυντόρηςησ τροφύμων: ειςαγωγό–

Εύδη ζυμϔςεων ςτα τρϐφιμα–μικροοργανιςμού που χρηςιμοποιοϑνται ςτη ςυντόρηςη 

τροφύμων. Τγιεινό εγκαταςτϊςεων επεξεργαςύασ τροφύμων: ειςαγωγό–υγιεινολογικϐσ 

ςχεδιαςμϐσ, Καταςκευό, εξοπλιςμϐσ, καθαριςμϐσ, εξυγύανςη, προςωπικϐ–ϋλεγχοσ 

υγιεινολογικόσ κατϊςταςησ. Μικροβιολογύα Σροφύμων: ειςαγωγό–βακτόρια, ζϑμεσ, μϑκητεσ –

αρχϋσ ανϊπτυξησ και καταςτροφόσ μικροοργανιςμϔν–αρχϋσ μικροβιακόσ αλλούωςησ 

τροφύμων–τροφικϋσ δηλητηριϊςεων. Αλλούωςη τροφύμων: ειςαγωγό–χημικό, φυςικό, 

μικροβιολογικό, ενζυμικό αλλούωςη–αλλοιϔςεισ των βαςικϔν ςυςτατικϔν και διαφϐρων 

ομϊδων τροφύμων. Διϊθεςη αποβλότων βιομηχανικϔν τροφύμων: ειςαγωγό–μϋθοδοι 

επεξεργαςύασ αποβλότων βιομηχανικϔν τροφύμων. υςκευαςύα τροφύμων: ειςαγωγό/ρϐλοσ 
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τησ ςυςκευαςύασ–υλικϊ ςυςκευαςύασ τροφύμων (γυαλύ, μϋταλλο, χαρτύ, πλαςτικϐ, 

πολυςτρωματικϊ υλικϊ –τεχνολογύα παραγωγόσ μϋςων ςυςκευαςύασ. 

 

7.3.  OPΓANIKH XHMEIA V 

 Eιδικϊ Kεφϊλαια: δομό-φϊςματα-μηχανιςμού. Eφαρμογό φυςικϔν και 

φαςματοςκοπικϔν μεθϐδων για τη μελϋτη τησ ςτερεοχημικόσ διϊταξησ και διαμϐρφωςησ 

των οργανικϔν μορύων. Kυκλικϐσ διχρωώςμϐσ, N.M.R. ϊνθρακα-13.  Πυρηνικϐ φαινϐμενο 

Overhauser. Mηχανιςμϐσ και δραςτικϐτητα οργανικϔν ενϔςεων. Kινητικϊ δεδομϋνα και 

ερμηνεύα αυτϔν ςε μοριακοϑσ ϐρουσ-Aντιδρϊςεισ πρϔτησ, δευτϋρασ, μηδενικόσ και 

κλαςματικόσ τϊξησ. Aνταγωνιςτικού μηχανιςμού. Tο περιβϊλλον και η φϑςη τησ μεταβατικόσ 

κατϊςταςησ. Aντιςτρεπτικϋσ αντιδρϊςεισ. Xρόςεισ (κινητικϋσ και μη κινητικϋσ) ιςοτϐπων. 

Διερεϑνηςη τησ διαμοριακϐτητασ προσ την ενδομοριακϐτητα των μεταθϋςεων. Διερεϑνηςη 

ενδιϊμεςων καταςτϊςεων με τη βοόθεια των ιςοτϐπων. Bιογενετικϋσ και 

βιοαποικοδομητικϋσ χρόςεισ των ιςοτϐπων. Mελϋτη ενδιϊμεςων δραςτικϔν καταςτϊςεων. 

Aπομϐνωςη ενδιϊμεςων. Aνύχνευςη ενδιϊμεςων. Παγύδευςη ενδιϊμεςων (ελεϑθερεσ ρύζεσ, 

καρβϋνια, νιτρϋνια, βενζύνια, καρβανιϐντα, διαςταυρωτϊ πειρϊματα). Tα ενδιϊμεςα ωσ 

πρϐτυπα για τισ μεταβατικϋσ καταςτϊςεισ. τερεοχημικϊ κριτόρια. Ποςοτικϋσ ςχϋςεισ 

δραςτικϐτητασ και δομόσ (εξιςϔςεισ Hammett και Taft). Eπύδραςη περιβϊλλοντοσ μϋςου. 

 

7.4. EPΓATHPIO ΥYIKΨN KAI XHMIKΨN ΔIEPΓAIΨN 

 Eπιλογό απϐ τισ ακϐλουθεσ αςκόςεισ: Mελϋτη τριβϔν κατϊ τη ροό ρευςτϔν. Διόθηςη. 

Mϋτρηςη ειδικόσ επιφϊνειασ ςτερεοϑ. Eπιφανειακό τϊςη διαλυμϊτων. Kατακϊθιςη 

(Andreasen). Kατακϊθιςη αςυνεχοϑσ λειτουργύασ. Pεολογικϊ διαγρϊμματα. Kατανομό 

μεγϋθουσ ςωματιδύων με κοςκύνιςη. Mελϋτη αποδϐςεωσ κοςκύνου. Eλϊττωςη μεγϋθουσ 

ςτερεϔν ςε ςφαιρϐμυλο. Eναλλϊκτησ θερμϐτητασ διπλοϑ ςωλόνα. Pεολογικϊ διαγρϊμματα. 

Aντιδραςτόρασ ςυνεχοϑσ λειτουργύασ με πλόρη ανϊδευςη. Ποιϐτητα ατμοϑ. Aπϐςταξη. 

Προςρϐφηςη ςε ςτερεϐ. Kινητικό τησ ξόρανςησ. Kεντρϐφυγοσ ανεμιςτόρασ-χαρακτηριςτικϋσ 

καμπϑλεσ λειτουργύασ αυτοϑ. Πολυμερό-οριακϐ ιξϔδεσ και μοριακϐ βϊροσ. Eπύπλευςη. 

Ϊλεγχοσ καυςύμων και λιπαντικϔν. Διαχωριςμϐσ ςτερεϔν με αεροκυκλϔνα. Eκχϑλιςη. 

Περιςτροφικϐσ ξηραντόρασ. Kαταλυτικό διϊςπαςη του N2O ςε αυλωτϐ αντιδραςτόρα 

ςταθερόσ κλύνησ. Pευςτοποιημϋνη κλύνη. Eϑρεςη επιφϊνειασ ςτερεοϑ κατϊ BET. Aνϊδευςη. 

 

7.5. EPΓATHPIO BIOXHMEIA 

 Kαλλιϋργεια του πρωτϐζωου Tetrahymena pyriformis. Λιποειδό I. Λιποειδό II. 

Aπομϐνωςη ενζϑμων. Kαθαριςμϐσ ενζϑμων. Kινητικό ενζϑμων-επεξεργαςύα δεδομϋνων ςτον 

H/Y. Aπομϐνωςη πλαςμιδιακοϑ DNA απϐ το βακτόριο Ε-coli. Ηλεκτροφορετικϐσ 

διαχωριςμϐσ πλαςμιδιακοϑ DNA. Kαλλιϋργεια του βακτηρύου E-coli. Iδιϐτητεσ ζελατινϔν-
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γαλακτωμϊτων. Mεταβολιςμϐσ γλυκϐλησ με ακινητοποιημϋνη ζϑμη. Aνύχνευςη 

πυροςταφυλικοϑ, ακεταλδεϓδησ. Xαρακτηριςμϐσ γλυκογϐνου. 

 

7.6. EPΓATHPIO ANAΛYH KAI TEXNOΛOΓIA TPOΥIMΨN 

Περιλαμβϊνονται οι παρακϊτω αςκόςεισ: Ανϊλυςη αλεϑρου. Ανϊλυςη βουτϑρου. 

Ανϊλυςη γϊλακτοσ. Ανϊλυςη λαδιοϑ. Ανϊλυςη κρεατοςκευαςμϊτων. Ανϊλυςη τυριοϑ. 

Ανϊλυςη μελιοϑ. Ανϊλυςη κραςιοϑ. Ανϊλυςη χυμϔν φροϑτων. Ανϊλυςη πϐςιμου νεροϑ. 

Ανϊλυςη κακϊου και καφϋ. Προςδιοριςμϐσ γλυκϐζησ και ριβοφλαβύνησ. Παραςκευό και 

ανϊλυςη γιαοϑρτησ. Παραςκευό κονςϋρβασ φροϑτων.  

 

7.7. OINOΛOΓIA I (ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ) 

Ιςτορύα ούνου. Σϑποι και κατηγορύεσ ούνων. Ο ούνοσ ςτην Ελλϊδα, ςτην Ευρϔπη, ςτον 

κϐςμο. Σρυγητϐσ και ςϑςταςη γλεϑκουσ. Επιςκϐπηςη λευκόσ, ερυθρόσ και ϊλλων μεθϐδων 

οινοπούηςησ. Ζυμϔςεισ και ενζυμικϋσ δρϊςεισ κατϊ την οινοπούηςη. Φρόςη του θειϔδη 

ανυδρύτη και ϊλλων πρϐςθετων ςτην οινοπούηςη. Kολλοειδό φαινϐμενα. Φημεύα ούνου. 

Αλλοιϔςεισ ούνου. Ανϊλυςη γλεϑκουσ και ούνου. Οργανοληπτικό δοκιμαςύα. Ούνοσ, διατροφό 

και υγεύα του ανθρϔπου. 

 

7.8. ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Ιςτορύα τησ Μικροβιολογύασ. Σαξινϐμηςη των μικροοργανιςμϔν. Σο προκαρυωτικϐ 

κϑτταρο και δομό αυτοϑ. Μεταβολιςμϐσ των βακτηρύων. Διατροφό και ανϊπτυξη των 

μικροοργανιςμϔν. Μϋςα καταςτροφόσ των μικροοργανιςμϔν. χϋςη μικροβύων και 

ανθρϔπου. Οικολογύα μικροβύων. Γενικό μυκητολογύα. 

 

7.9. ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

Η πρακτικό ϊςκηςη φοιτητϔν αποτελεύ ϋναν απϐ τουσ πλϋον ενδεδειγμϋνουσ και 

αποτελεςματικοϑσ τρϐπουσ ςϑνδεςησ τησ θεωρύασ που διδϊςκεται ςτο Σμόμα Φημεύασ 

ςόμερα με την πρϊξη. Βοηθϊει ςτην κατανϐηςη και εμπϋδωςη τησ διδαχθεύςασ θεωρύασ, ςτην 

επαφό με νϋεσ τεχνικϋσ και τεχνολογύεσ, αλλϊ κυρύωσ ςτη γνϔςη των απαιτόςεων εργαςύασ, 

δηλαδό ςτην πραγματικϐτητα που επικρατεύ ςτην Ελληνικό αγορϊ εργαςύασ ςόμερα. 

το Σμόμα Φημεύασ η πρακτικό ϊςκηςη εντϊχθηκε, ωσ προαιρετικϐ μϊθημα, ςτο 

πρϐγραμμα ςπουδϔν με 1 διδακτικό μονϊδα.  

Η πρϐςφατη ϋγκριςη του νϋου προγρϊμματοσ χρηματοδϐτηςησ για την 

πραγματοπούηςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ φοιτητϔν του Σμόματοσ Φημεύασ δύνει τη 

δυνατϐτητα ςε φοιτητϋσ να απαςχοληθοϑν ςε επιχειρόςεισ/βιομηχανύεσ/οργανιςμοϑσ τησ 

Ελλϊδασ για διϊςτημα δϑο (2) μηνϔν.  
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Η χρηματοδϐτηςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ ςτο Σμόμα για τα ϋτη αυτϊ εξαςφαλύςτηκε 

απϐ το Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα Εκπαύδευςη & Δια Βύου Μϊθηςη του Τπουργεύου Παιδεύασ, 

Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων με ςυγχρηματοδϐτηςη απϐ το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ 

Σαμεύο.  

Οι φοιτητϋσ που ενδιαφϋρονται να αξιοποιόςουν τη δυνατϐτητα αυτό, 

πραγματοποιϔντασ πρακτικό ϊςκηςη κατϊ τη διϊρκεια των ςπουδϔν τουσ, θα πρϋπει να 

απευθϑνονται ςτο Γραφεύο Πρακτικόσ Ωςκηςησ τησ Δομόσ Απαςχϐληςησ & ταδιοδρομύασ 

του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων. Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα 

http://www.uoi.gr/gr/facilities/.  

 

8ο EΞAMHNO 

 

1. KYKΛO ΥYIKOXHMEIA KAI ΘEΨPHTIKH XHMEIA 

8.1.1. ΘEΨPIA OMAΔΨN 

 Διεργαςύεσ ςυμμετρύασ ς’ ϋνα μϐριο. H ϋννοια τησ ομϊδοσ. Kλϊςεισ τελεςτϔν 

ςυμμετρύασ. Eϑρεςη τησ ομϊδοσ ςημεύου ενϐσ μορύου. Aπεικονύςεισ ομϊδοσ. Bϊςεισ για 

απεικονύςεισ. Πύνακεσ χαρακτόρων. Aναγωγό απεικονύςεων. Eφαρμογϋσ ςτην εϑρεςη τησ 

ςυμμετρύασ των μοριακϔν τροχιακϔν. Tο ϊμεςο γινϐμενο και εφαρμογϋσ του ςτην 

απλοπούηςη των μοριακϔν ολοκληρωμϊτων. Yποομϊδεσ και εφαρμογϋσ τουσ ςτα 

διαγρϊμματα ςυςχετιςμοϑ ομϊδων. Iςϐμορφεσ ομϊδεσ. Eφαρμογϋσ τησ θεωρύασ ομϊδων ςτη 

Υαςματοςκοπύα. H ςυμμετρύα ςτισ χημικϋσ αντιδρϊςεισ. H θεωρύα ομϊδων ςτα ϊτομα. 

Eιςαγωγό ςτην εφαρμογό τησ θεωρύασ ομϊδων ςτο ςτερεϐ ςϔμα: Πλϋγμα Bravais. 

Θεμελιϔδη διανϑςματα μεταφορϊσ. υμμετρύα μεταφορϊσ και ςυμμετρύα ςημεύου. 

Περιςτροφικό ςυμμετρύα ενϐσ πλϋγματοσ Bravais. Kρυςταλλικϋσ κλϊςεισ. Kρυςταλλικϊ 

ςυςτόματα και τα 14 πλϋγματα Bravais. Oμϊδεσ χϔρου. 

 

8.1.2. EIΔIKA KEΥAΛAIA KBANTIKH XHMEIA 

 Eμβϊθυνςη ςτην εξύςωςη Schrödinger. Ωλλα ειςαγωγικϊ θϋματα Κβαντομηχανικόσ 

[τροχιακϊ, ςτροφορμό, τελεςτϋσ αναβαθμύςεωσ (step up) και υποβαθμύςεωσ (step down), 

πολυϔνυμα Hermite, πολυϔνυμα Legendre κλπ.]. Mϋθοδοσ αυτοςυνεποϑσ πεδύου (Hartree-

Fock). Yπολογιςμού ab initio ςτα μϐρια. Bαςικϊ ςϑνολα ςυναρτόςεων. Aλληλεπύδραςη 

απεικονύςεων. Θεωρύα δεςμϔν ςθϋνουσ για πολυατομικϊ μϐρια. Θεωρύα ηλεκτρονύων π 

(θεωρύα Hückel). Δεύκτεσ δραςτικϐτητοσ. Tροχιακϊ HOMO και LUMO. Hμιεμπειρικϋσ μϋθοδοι 

αυτοςυνεποϑσ πεδύου. Aνϊλυςη πληθυςμοϑ κατϊ Mulliken. Yπολογιςτικό Kβαντικό Xημεύα 

(προγρϊμματα ηλεκτρονικοϑ υπολογιςτό). 

 

 

http://www.uoi.gr/gr/facilities/
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8.1.3. EIAΓΨΓH THN KPYTAΛΛOΓPAΥIA 

 Kρϑςταλλοι και πλϋγματα. υμμετρύα. Kρυςταλλικϊ ςυςτόματα και γεωμετρύα. 

Oμϊδεσ χϔρου και ιςοδϑναμεσ θϋςεισ. Περύθλαςη ακτύνων X. Προςδιοριςμϐσ ατομικϔν 

θϋςεων. Mερικϋσ απλϋσ δομϋσ. Δομϋσ βιολογικϔν μορύων. 

 

8.1.4. XHMEIA TEPEOY ΨMATO 

 ϑνθεςη και χαρακτηριςμϐσ των υλικϔν. Υϑςη των ςτερεϔν. Hλεκτρονιακό δομό των 

ςτερεϔν. Προςμύξεισ και ατϋλειεσ ςτα ςτερεϊ. Aτϋλειεσ και φυςικϋσ ιδιϐτητεσ (οπτικϋσ, 

ηλεκτρικϋσ, μαγνητικϋσ). Kινόςεισ των ατϐμων. Δομικού μεταςχηματιςμού. Xημεύα οργανικοϑ 

ςτερεοϑ ςϔματοσ. 

 

8.1.5. ΑΣΜΟΥΑΙΡΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ 

 Mοριακϋσ ςυγκροϑςεισ. Δυναμικό ελαςτικϔν μοριακϔν ςυγκροϑςεων. Eνεργϐσ 

διατομό και πιθανϐτησ μιασ χημικόσ αντύδραςησ. Ελαςτικϐσ ςκεδαςμϐσ και διαμοριακό 

δυναμικό ςυνϊρτηςη. Θεωρύα διαμοριακϔν δυνϊμεων. H μϋθοδοσ των κλαςικϔν τροχιϔν ςτη 

θεωρητικό μελϋτη τησ δυναμικόσ των ςτοιχειωδϔν αντιδρϊςεων. Θεωρητικό μελϋτη του 

ςυντελεςτοϑ ταχϑτητασ. Εφαρμογϋσ ςτον μηχανιςμϐ των ατμοςφαιρικϔν αντιδρϊςεων. 

ταθερϊ ταχϑτητασ και χρϐνοσ ημιζωόσ. Ενϔςεισ αποθόκευςησ ςτην Ατμϐςφαιρα. 

τρατοςφαιρικό Φημεύα του ϐζοντοσ. Σροποςφαιρικό Φημεύα και οξειδωτικό αποδϐμηςη 

πτητικϔν οργανικϔν ενϔςεων. Δραςτικϐτητα των οξυγονοϑχων ριζϔν ςτην ατμϐςφαιρα. 

 

8.1.6. EΠITHMH ΠOΛYMEPΨN 

 Eιςαγωγό: ονοματολογύα, μϋςεσ τιμϋσ μοριακόσ μϊζασ, ταξινϐμηςη αντιδρϊςεων 

πολυμεριςμοϑ, ςτερεοώςομϋρεια μακρομορύων. Xημεύα ςταδιακϔν αντιδρϊςεων 

πολυμεριςμοϑ μϋςω ελευθϋρων ριζϔν. Xημεύα αλυςωτϔν αντιδρϊςεων πολυμεριςμοϑ μϋςω 

ιϐντων. Kινητικό ςταδιακϔν αντιδρϊςεων πολυμεριςμοϑ και μοριακό κατανομό των 

λαμβανομϋνων προώϐντων. Kινητικό αλυςωτϔν αντιδρϊςεων πολυμεριςμοϑ μϋςω ελευθϋρων 

ριζϔν και μοριακό κατανομό των λαμβανομϋνων προώϐντων. Kινητικό αλυςωτϔν 

αντιδρϊςεων μϋςω ιϐντων και μοριακό κατανομό των λαμβανομϋνων προώϐντων. τατιςτικό 

μελϋτη των διαςτϊςεων των μακρομοριακϔν αλϑςεων. τατιςτικό Θερμοδυναμικό 

μακρομοριακϔν διαλυμϊτων. Iςορροπύα φϊςεων. Διαλυτϐτητα και κλαςματοπούηςη 

μακρομορύων. Aραιϊ μακρομοριακϊ διαλϑματα. Ψςμωτικό πύεςη. Iξϔδεσ. Διϊχυςη του φωτϐσ 

υπϐ των μακρομοριακϔν διαλυμϊτων. Iδιϐτητεσ μακρομορύων ευριςκομϋνων ςε ςτερεό 

κατϊςταςη. 
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8.1.7. MONTEΛA TH XHMEIA KAI TH BIOXHMEIA 

 Tο μϊθημα περιλαμβϊνει θεωρητικϐ και πρακτικϐ μϋροσ. Θεωρητικϐ μϋροσ: μοριακό 

γεωμετρύα και ενϋργεια, ςχϋςη μοριακόσ δομόσ και πειραματικϔν μεθϐδων, Kβαντοχημεύα 

και Mοριακό Mηχανικό. Πεδύα δυνϊμεων, πεδύα δυνϊμεων τησ Δονητικόσ Υαςματοςκοπύασ 

και Mοριακόσ Mηχανικόσ (MM2). Mϋθοδοι υπολογιςμοϑ τησ μοριακόσ γεωμετρύασ. 

Eνεργειακό ελαχιςτοπούηςη. Eφαρμογϋσ MM2 ςε ςτεροειδό, υδατϊνθρακεσ, νουκλεοτύδια, 

πεπτύδια, πρωτεϏνεσ. Eφαρμογϋσ τησ Mοριακόσ Mηχανικόσ ςτη ςτερεοχημεύα και ταχϑτητεσ 

αντιδρϊςεων. Eφαρμογϋσ ςτη ςτερεϊ κατϊςταςη. Eφαρμογϋσ ςτην υγρό φϊςη (Mοριακό 

Δυναμικό). Πρακτικϐ μϋροσ: Ϊνα εργαςτηριακϐ πρϐβλημα Xημεύασ μοντελοποιεύται και 

αναζητεύται η λϑςη του με προςομούωςη ςτον Hλεκτρονικϐ Yπολογιςτό. 

 

8.1.8. HΛEKTPONIKH ΥAMATOKOΠIA 

Βαςικϋσ και διηγερμϋνεσ ηλεκτρονιακϋσ καταςτϊςεισ. Δονητικό δομό των 

ηλεκτρονιακϔν καταςτϊςεων. Περιςτροφικό δομό των ηλεκτρονιακϔν καταςτϊςεων. 

Ηλεκτρονιακϋσ μεταπτϔςεισ, κανϐνεσ επιλογόσ. Δονητικό και περιςτροφικό δομό των 

ηλεκτρονιακϔν μεταπτϔςεων. 

 

8.1.9. ΠPOXΨPHMENO EPΓATHPIO ΥYIKΟΦΗΜΕΙΑ KAI ΘEΨPHTIKH XHMEIA 

 Θϋματα θα ορύζονται απϐ τουσ διδϊςκοντεσ ςε πεδύα ϐπωσ: κρυςταλλογραφύα, 

φαςματοςκοπύα, μοριακό δυναμικό, θεωρητικό Xημεύα, Θεωρητικό μελϋτη ιδιοτότων 

πολυμερϔν. 

 

8.1.10. BIBΛIOΓPAΥIKH Ϋ/KAI EPΓATHPIAKH EPEYNA 

 Tα θϋματα ορύζονται απϐ τουσ διδϊςκοντεσ. 

 

8.1.11. ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

 Βλϋπετε 7.9. 
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2. KYKΛO BAIKH KAI EΥAPMOMENH ANOPΓANH KAI ANAΛYTIKH XHMEIA 

8.2.1. XHMEIA ΛANΘANIΔIΨN-AKTINIΔIΨN 

Θϋςη των λανθανιδύων ςτον Περιοδικϐ Πύνακα. Ιςτορικϊ ςτοιχεύα. Ορυκτϊ. 

Διαχωριςμϐσ και απομϐνωςη. Σα λανθανύδια και τα κρϊματϊ τουσ. ταθερϐτητα οξειδωτικϔν 

Βαθμύδων. Υαςματοςκοπικϋσ και μαγνητικϋσ ιδιϐτητεσ. Υυςικϋσ μϋθοδοι για τη μελϋτη 

ςυμπλϐκων των λανθανιδύων. Δυαδικϋσ Ενϔςεισ των λανθανιδύων. ταθερϋσ ςχηματιςμοϑ 

ςυμπλϐκων των λανθανιδύων. Ενϔςεισ ϋνταξησ. Εφαρμογϋσ. Αςυνόθιςτεσ οξειδωτικϋσ 

βαθμύδεσ. Οργανομεταλλικό χημεύα των λανθανιδύων. Ειςαγωγό ςτην πυρηνικό Φημεύα. 

ακτινύδια–παραςκευϋσ. Οξειδωτικϋσ βαθμύδεσ και ηλεκτρονικϋσ δομϋσ. Φαρακτηριςτικϊ των 

ακτινιδύων. Απομϐνωςη των μετϊλλων. Μϋθοδοι διαχωριςμοϑ ιςοτϐπων. Σοξικϐτητα των 

ακτινιδύων. Επεξεργαςύα πυρηνικϔν αποβλότων. Σϊςεισ ςτη χημεύα των ακτινιδύων. 

Εφαρμογϋσ των ακτινιδύων.  

 

8.2.2. EPΓATHPIO ΠPOXΨPHMENH ANOPΓANH XHMEIA 

 Ανϊθεςη μικρϔν ερευνητικϔν εργαςιϔν που ςχετύζονται με προχωρημϋνεσ τεχνικϋσ 

ςϑνθεςησ, χαρακτηριςμοϑ και εφαρμογϔν ανοργϊνων και ςυμπλϐκων ενϔςεων. Τποβολό 

και υποςτόριξη των αποτελεςμϊτων.  

 

8.2.3. MHXANIMOI ANOPΓANΨΝ ΑΝΣΙΔΡΑΕΨΝ-ΚΑΣΑΛΤΗ ΜΕΣΑΛΛΙΚΨΝ 

ΤΜΠΛΟΚΨΝ 

Σαξινϐμηςη των αντιδρϊςεων. Μηχανιςμού αντιδρϊςεων αντικατϊςταςησ. Αντιδρϊςεισ 

παρεμβολόσ και απϐςπαςησ. Αντιδρϊςεισ οξεύδωςησ-αναγωγόσ. Υαινϐμενο trans. 

Καταλυτικϋσ αντιδρϊςεισ μεταφορϊσ ηλεκτρονύων. Τδρογϐνωςη ολεφινϔν π-δεςμϐσ 

επαναφορϊσ. Τδροφορμυλύωςη ολεφινϔν. Αντιδρϊςεισ καρβονυλύωςησ. Πολυμεριςμϐσ 

αιθυλενύου, προπυλενύου. Οξεύδωςη ολεφινϔν απϐ Pd. Μεταφορϊ οξυγϐνου απϐ peroxo- και 

oxo-species.  

 

8.2.4. BIOANOPΓANH XHMEIA 

 Mεταλλοπορφυρύνεσ, φωτοςϑνθεςη και αναπνοό. Xλωροφϑλλη, κυτιοχρϔματα. 

Πρωτεώνεσ χαλκοϑ. Bιο-οξειδοαναγωγικϊ αντιδραςτόρια και μηχανιςμού. Aιμογλοβύνη και 

μυογλοβύνη. Ϊνζυμα. Υυςικό ςταθεροπούηςη του αζϔτου. Aπαραύτητα ςτοιχεύα και 

ιχνοςτοιχεύα ςτα βιολογικϊ ςυςτόματα. Bιολογύα των αμετϊλλων. Μεταλλο-φαρμακευτικϋσ 

Ενϔςεισ. Ιατρο-διαγνωςτικϊ αντιδραςτόρια. Αλληλεπιδρϊςεισ μετϊλλων με πρωτεϏνεσ και 

DNA. 
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8.2.5. TATITIKH EΠEΞEPΓAIA ΠEIPAMATIKΨN ΔEΔOMENΨN ΚΑΙ ΔΙΑΥΑΛΙΗ 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΦΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 Γενικό ϊποψη τησ ςτατιςτικόσ. Διαςπορϊ των δεδομϋνων. Mϋτρα ςημαντικϐτητασ 

(κανονικό διακϑμανςη, δοκιμό-t, δοκιμό-F, δοκιμό x2). Διαδοχικό δοκιμό ςημαντικϐτητοσ. 

Aνϊλυςη τησ διακϑμανςησ. Πειραματικϊ ςφϊλματα. Aπλό γραμμικό ςυμμεταβολό. 

χεδιαςμϐσ πειραμϊτων. Παραγοντικϊ πειρϊματα. υγχεϐμενα και ςυμπτυςςϐμενα 

παραγοντικϊ πειρϊματα. Πολλαπλό ςυν-μεταβολό. Tεχνικό τησ αθροιςτικόσ ςυςςϔρευςησ. 

 

8.2.6. ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ ΣΕΡΕΨΝ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ 

 (α) Eιςαγωγικϋσ ϋννοιεσ ςτουσ καταλϑτεσ και την κατϊλυςη επαφόσ. (β) 

Προςδιοριςμϐσ: 1) των φυςικϔν, 2) των ςυνολικϔν χημικϔν χαρακτηριςτικϔν, 3) των 

χημικϔν χαρακτηριςτικϔν των επιφανειϔν, των ςτερεϔν καταλυτϔν και φορϋων. (γ) 

Ζεολιθικϊ υλικϊ και εφαρμογϋσ τουσ ςτην κατϊλυςη. (δ) Μϋθοδοι χημικόσ ανϊλυςησ και 

τεχνικϋσ χαρακτηριςμοϑ ζεολιθικϔν υλικϔν. (ε) Βιβλιογραφικό εργαςύα ςε κϊποιο θϋμα ςτο 

πεδύο του μαθόματοσ. 

 

8.2.7. XHMEIA ΠEPIBAΛΛONTO 

 Ειςαγωγό ςτισ ϋννοιεσ του περιβϊλλοντοσ, ρϑπανςησ, μϐλυνςησ, υποβϊθμιςησ, ςτισ 

οικολογικϋσ ϋννοιεσ καθϔσ και ςτα αύτια και  τα εύδη τησ ρϑπανςησ. Bιοςυςςϔρευςη, 

βιολογικό μεγϋθυνςη, ςυντελεςτόσ βιοςυςϔρευςησ, τοξικϐτητα. Υαινϐμενο ευτροφιςμοϑ. 

Τδρϐςφαιρα: κϑκλοσ νεροϑ, ιδιϐτητεσ του νεροϑ, χημεύα φυςικϔν νερϔν, χημικϊ ςτοιχεύα και 

ενϔςεισ τουσ ςτο νερϐ (διαλυμϋνο οξυγϐνο, διαλυμϋνο ϊζωτο, διαλυμϋνο διοξεύδιο του 

ϊνθρακα, μεταλλικϊ ιϐντα, αλκαλικϐτητα, οξϑτητα). Ρϑπανςη των νερϔν: παρϊμετροι 

οργανικόσ ρϑπανςησ, αιωροϑμενα ςτερεϊ, θερμικό αλλούωςη, μικροβιακό μϐλυνςη. 

Οργανικϋσ ενϔςεισ, επιπτϔςεισ ςτο περιβϊλλον, τοξικϐτητα και μϋθοδοι προςδιοριςμοϑ 

αυτϔν (χλωριωμϋνοι αλειφατικού υδρογονϊνθρακεσ, φαινϐλεσ-χλωροφαινϐλεσ, χλωριωμϋνεσ 

αρωματικϋσ ενϔςεισ, πολυχλωριωμϋνεσ διβενζο-n-διοξύνεσ και διβενζοφουρϊνια, 

παραςιτοκτϐνα, πολυκυκλικού αρωματικού υδρογονϊνθρακεσ), χρϔματα βαφόσ. Λιπϊςματα, 

απορρυπαντικϊ, υδρογονϊνθρακεσ πετρελαύου: επιπτϔςεισ ςτο περιβϊλλον και τοξικϐτητα 

αυτϔν. Βαρϋα μϋταλλα και ενϔςεισ τουσ (υδρϊργυροσ, μϐλυβδοσ, κϊδμιο). Επιπτϔςεισ ςτον 

ανθρϔπινο οργανιςμϐ και ςτο περιβϊλλον. Ατμϐςφαιρα: δομό και χημικό ςϑςταςη, χημικϋσ-

φωτοχημικϋσ αντιδρϊςεισ. Ρϑπανςη ατμϐςφαιρασ: μορφϋσ αϋριων ρϑπων, παρϊμετροι 

ατμοςφαιρικόσ ρϑπανςησ (μονοξεύδιο του ϊνθρακα, οξεύδια του αζϔτου, οξεύδια του θεύου, 

υδρογονϊνθρακεσ, αιωροϑμενα ςωματύδια και μϋθοδοι προςδιοριςμοϑ τουσ). Ρϑπανςη 

εςωτερικϔν χϔρων, ςχετικϊ προβλόματα, παρϊμετροι ποιϐτητασ αϋρα εςωτερικϔν χϔρων 

και μϋθοδοι προςδιοριςμοϑ τουσ. Υαινϐμενο θερμοκηπύου, καταςτροφό ϐζοντοσ. Διαςπορϊ 

αϋριων ρϑπων. Θερμοκραςιακϋσ αναςτροφϋσ, καπνομύχλεσ, ϐξινη βροχό. 
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8.2.8. ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΦΗΜΕΙΑ-ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΦΗΜΙΚΨΝ ΚΑΙ ΒΙΟΦΗΜΙΚΨΝ  

ΑΙΘΗΣΗΡΨΝ 

κοπϐσ τησ διδαςκαλύασ του μαθόματοσ εύναι η ανϊπτυξη βαςικϔν εννοιϔν τησ 

Ηλεκτροχημεύασ και επιλεγμϋνων ηλεκτροχημικϔν τεχνικϔν, οι οπούεσ χρηςιμοποιοϑνται 

ςτην ανϊπτυξη, μελϋτη και εφαρμογό χημικϔν και βιοχημικϔν βιοαιςθητόρων. Η ϑλη του 

μαθόματοσ περιλαμβϊνει τισ παρακϊτω ενϐτητεσ και δύδεται με ϋμφαςη ςτισ αναλυτικϋσ 

εφαρμογϋσ των παραπϊνω αιςθητόρων, προςπαθϔντασ να καλϑψει ϋνα ςημαντικϐ κεφϊλαιο 

τησ ςϑγχρονησ Αναλυτικόσ Φημεύασ. α) Γενικϋσ αρχϋσ Ηλεκτροχημεύασ (ειςαγωγικϋσ ϋννοιεσ, 

δομό και θερμοδυναμικό τησ διεπιφϊνειασ ηλεκτροδύου-διαλϑματοσ, κινητικό ηλεκτροδιακϔν 

αντιδρϊςεων), β) μηχανιςμού ηλεκτροδιακϔν αντιδρϊςεων, γ) αμπερομετρύα, δ) κυκλικό 

βολταμετρύα, ε) χρονοκουλομετρύα-χρονοαμπερομετρύα, ζ) φαςματοςκοπύα εμπϋδηςησ, η) 

αμπερομετρικού αιςθητόρεσ, θ) αμπερομετρικού βιοαιςθητόρεσ, ι) χημικού και ανοςοχημικού 

εμπεδηςιομετρικού αιςθητόρεσ, κ) εμπορικϊ διαθϋςιμοι βιοαιςθητόρεσ. 

 

8.2.9. ΕΛΕΓΦΟ ΡΤΠΑΝΗ ΚΑΙ TEXNOΛOΓIA ΠPOTAIA ΠEPIBAΛΛONTO 

Tο πρϐβλημα του κϋρδουσ-κϐςτουσ κατϊ τον ϋλεγχο τησ ρϑπανςησ. Tϑποι υγρϔν 

αποβλότων. Eυτροφιςμϐσ. Διεργαςύεσ ελϋγχου υγρϔν αποβλότων. Πρωτογενόσ επεξεργαςύα. 

Δευτερογενόσ επεξεργαςύα. Pοό διϊ κλύνησ. Δεξαμενϋσ αεριςμοϑ. Tριτογενόσ επεξεργαςύα. 

Xημικό επεξεργαςύα. Υιλτρϊριςμα. Προςρϐφηςη απϐ ϊνθρακα. Aπομϊκρυνςη αζωτοϑχων. 

Xλωρύωςη και οζονύωςη. Iοντοεναλλαγό. Hλεκτροδιαπύδυςη. Aντύςτροφη ϔςμωςη. 

Eπεξεργαςύα υγρϔν αποβλότων ειδικϔν μονϊδων (υψικϊμινοι και χαλυβουργύεσ, βιομηχανύεσ 

αλουμινύου, διϒλιςτόρια πετρελαύου, χημικϋσ βιομηχανύεσ, βιομηχανύεσ πουλερικϔν-κρϋατοσ-

ιχθϑων, βιομηχανύεσ γϊλακτοσ-κονςερβϔν-φροϑτων-λαχανικϔν, βιομηχανύεσ ποτϔν, 

χαρτοβιομηχανύεσ, υφαντουργεύα-βαφεύα, βυρςοδεψεύα, θερμοηλεκτρικού ςταθμού, ορυχεύα, 

απορρυπαντικϊ, οικιακού υπϐνομοι). Mϐλυνςη τησ ατμϐςφαιρασ. Υυςικϋσ πηγϋσ μϐλυνςησ 

τησ ατμϐςφαιρασ ςε οικουμενικό κλύμακα. Tο CO2. Aιωροϑμενα ςωματύδια. Tεχνητϋσ πηγϋσ 

μϐλυνςησ τησ ατμϐςφαιρασ. Aυτοκύνητα-βιομηχανύα. Yψικϊμινοι, βιομηχανύεσ NH3 και HNO3, 

βιομηχανύεσ φωςφορικϔν λιπαςμϊτων. Tρϐποι ελϋγχου αερύων λυμϊτων. Θϊλαμοι 

κατακϊθιςησ, κυκλϔνεσ, ςυςκευϋσ ϋκπλυςησ, φύλτρα, φωτομετρικϋσ μονϊδεσ ρϑπανςησ. 

Eπεξεργαςύα SO2. Eπεξεργαςύα NOx. H φωτοχημικό ρϑπανςη. H επύδραςη των αναςτροφϔν 

τησ θερμοκραςύασ ςτη μϐλυνςη τησ ατμϐςφαιρασ. 

 

8.2.10. ΠΡΟΦΨΡΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ 

 Tα θϋματα ορύζονται απϐ τουσ διδϊςκοντεσ. 

 

8.2.11. BIBΛIOΓPAΥIKH Ϋ/KAI EPΓATHPIAKH EPEYNA 

 Tα θϋματα ορύζονται απϐ τουσ διδϊςκοντεσ. 
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8.2.12 . ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

 Βλϋπετε 7.9. 

 

 

3. KYKΛO OPΓANIKH XHMEIA 

8.3.1. OPΓANIKH ΥΨTOXHMEIA 

 Ηλεκτρονικό δομό οργανικϔν ενϔςεων. Αλληλεπύδραςη φωτϐσ και ϑλησ: α) 

απορρϐφηςη και εκπομπό φωτϐσ, β) μοριακϊ φωτοφυςικϊ φαινϐμενα. Μηχανιςμού 

μεταφορϊσ ενϋργειασ. Πειραματικϋσ μϋθοδοι και τεχνικϋσ Laser. Υωτοχημικϋσ αντιδρϊςεισ 

οργανικϔν ενϔςεων. Φρηςιμϐτητα, εφαρμογϋσ και προοπτικϋσ τησ φωτοχημεύασ: α) 

φωτοχημεύα και ζωό (φωτοςϑνθεςη, μηχανιςμϐσ ϐραςησ, φωτοώατρικό και φωτοβιολογύα, 

αντιηλιακό προςταςύα), β) φωτοχημεύα, τεχνολογύα, υλικϊ (φωτοαπεικϐνιςη, φωτογραφύα, 

φωτοχρωμικϊ ςυςτόματα, φωτοπολυμεριςμού, φωτοχημικό φϑνθεςη υλικϔν, υπερμοριακό 

φωτοχημεύα, φωτοαποικοδϐμηςη και φωτοςταθεροπούηςη υλικϔν, βιομηχανικό 

φωτοχημεύα, οπτικό αποθόκευςη πληροφοριϔν), γ) φωτοχημεύα, οικολογύα, παραγωγό 

ενϋργειασ (ατμοςφαιρικό φωτοχημεύα, φωτοκατεργαςύα τοξικϔν ρυπαντϔν, αποθόκευςη 

και χρόςη ηλιακόσ ενϋργειασ). 

 

8.3.2. OPΓANIKH YNΘEH 

 Aναγωγό. Oξεύδωςη. Kαρβανιϐντα. υζυγόσ προςθόκη. Προςταςύα δραςτικϔν 

ομϊδων. Aλδολικό αντύδραςη. Διπολικϋσ κυκλοπροςθόκεσ. [2+4] Διπολικό κυκλοπροςθόκη. 

ιγματροπικϋσ αντιδρϊςεισ. Kαρβϋνια (ό καρβενοειδό). Tandem αντιδρϊςεισ. Oι ςουλφϐνεσ 

ςτην Oργανικό Xημεύα. Kετϋνεσ. Xειρομορφύα και αςϑμμετρη ςϑνθεςη. Aςϑμμετρη ςϑνθεςη. 

ϑνθεςη 8-μελϔν δακτυλύων. Υυςικϊ προώϐντα.  

 

8.3.3. ΥAMATOKOΠIA OPΓANIKΨN ENΨEΨN 

 Eιςαγωγό. Hλεκτρομαγνητικό ακτινοβολύα-ϑλη. Υαςματοςκοπύα υπεριϔδουσ/ορατοϑ 

(U.V./VIS.). Υαςματοςκοπύα I.R./ Raman. Υαςματοςκοπύα πυρηνικοϑ μαγνητικοϑ 

ςυντονιςμοϑ (N.M.R.). Υαςματοςκοπύα ηλεκτρονικοϑ ςυντονιςμοϑ του spin (E.S.R.). 

Υαςματoμετρύα μϊζησ. 

 

8.3.4. TEPEOXHMEIA OPΓANIKΨN ENΨEΨN 

Μοριακϊ τροχιακϊ. Μοριακϊ μοντϋλα (πρϐτυπα) και επύπεδη απεικϐνιςη των μορύων. 

Ανϊλυςη διαμϐρφωςησ. τερεοώςομϋρεια. Δυναμικό ςτερεοχημεύα. 
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8.3.5. ΥYIKA ΠPOέONTA KAI ETEPOKYKΛIKE ENΨEI 

 Eιςαγωγό. Υυςικϋσ ετεροκυκλικϋσ ενϔςεισ και τεχνητϋσ ετεροκυκλικϋσ ενϔςεισ 

φαρμακευτικοϑ ενδιαφϋροντοσ. Oνοματολογύα. Aπομϐνωςη και ταυτοπούηςη φυςικϔν 

ετεροκυκλικϔν ενϔςεων. Pετροςυνθετικό ανϊλυςη. Mϋθοδοσ ςϑνθεςησ ετεροκυκλικϔν 

δακτυλύων ςϑμφωνα με το εύδοσ αλληλεπύδραςησ ςτο ςτϊδιο τησ κυκλοπούηςησ. Oλικό 

ςϑνθεςη φυςικϔν ετεροκυκλικϔν ενϔςεων βιολογικοϑ ενδιαφϋροντοσ: νικοτύνη, κινύνη, 

καφεϏνη, ελλιπτιςύνη και ανθραμυκύνη. Oλικό ςϑνθεςη τεχνητϔν ετεροκυκλικϔν ενϔςεων 

φαρμακευτικοϑ ενδιαφϋροντοσ: Valium, Librium, Alprazolam (αναλγητικϊ), ςιμετιδύνη 

(θεραπεύα ϋλκουσ), πυριμεθαμύνη (αντιελονοςιακό δρϊςη) και οξαμνικύνη (παραςιτοκτϐνο). 

Υαςματοςκοπικό (I.R., U.V., N.M.R. 1H- και 13C) και φαςματομετρικό ανϊλυςη μαζϔν (M.S.) 

οριςμϋνων ετεροκυκλικϔν ενϔςεων. 

 

8.3.6. ΠEΠTIΔOXHMEIA 

 Ειςαγωγό. Ανϊλυςη αμινοξϋων. Προςδιοριςμϐσ αλληλουχύασ αμινοξϋων 

(προςδιοριςμϐσ ακραύου αμινοξϋοσ, διαδοχικό αποικοδϐμηςη, προςδιοριςμϐσ αλληλουχύασ με 

φϊςματα μϊζησ, τεμαχιςμϐσ των πεπτιδύων). Αρχιτεκτονικϊ χαρακτηριςτικϊ των πεπτιδύων ( 

πεπτιδικϐσ δεςμϐσ, δευτεροταγόσ δομό, τριτοταγόσ δομό, τεταρτοταγόσ δομό). Μϋθοδοι 

ανϊλυςησ τησ δομόσ των πεπτιδύων (O.R.D., C.D., N.M.R, κρυςταλλογραφύα ακτύνων Φ). 

Πρϐβλεψη τησ δομόσ των πεπτιδύων. Πεπτιδικό ςϑνθεςη (ςχηματιςμϐσ πεπτιδικοϑ δεςμοϑ, 

προςταςύα δραςτικϔν ομϊδων, ανεπιθϑμητεσ αντιδρϊςεισ κατϊ τη ςϑνθεςη). Ρακεμοπούηςη. 

ϑνθεςη ειδικϔν πεπτιδύων (πολυαμινοξϋα, πολυπεπτύδια με επαναλαμβανϐμενη αλληλουχύα, 

κυκλικϊ πεπτύδια). ϑνθεςη πεπτιδύων ςε ςτερεϊ φϊςη. 

 

8.3.7. EPΓATHPIO ΠPOXΨPHMENH OPΓANIKH YNΘEH 

Tα θϋματα ορύζονται απϐ τουσ διδϊςκοντεσ.  

 

8.3.8. BIBΛIOΓPAΥIKH  Ϋ/ KAI EPΓATHPIAKH EPEYNA 

Tα θϋματα ορύζονται απϐ τουσ διδϊςκοντεσ.  

 

8.3.9. ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

Βλϋπετε 7.9. 
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4. KYKΛO BIOXHMEIA KAI KΛINIKH XHMEIA 

8.4.1. BIOXHMEIA III 

 Βιοχημικό εξϋλιξη. Ο κϐςμοσ του RNA, RNA ιού και ριβοϋνζυμα. Δομό και λειτουργύα 

των πρωτεώνϔν. Μηχανιςμού ενζυμικϔν αντιδρϊςεων. Μετα-μεταγραφικϋσ τροποποιόςεισ 

και μϊτιςμα του RNA. Ϊλεγχοσ τησ γονιδιακόσ ϋκφραςησ. Βιολογικϋσ μεμβρϊνεσ. Μεμβρανικό 

μεταφορϊ. Βιοςηματοδϐτηςη κατϊ την κυτταρικό ανϊπτυξη και διαφοροπούηςη. υςτόματα 

αύςθηςησ και απϐκριςησ. Μαθηςιακού ςτϐχοι μαθόματοσ: τo μϊθημα Βιοχημεύα ΙΙΙ αποτελεύ 

την ολοκλόρωςη του επιςτημονικοϑ πεδύου τησ Βιοχημεύασ και ςτοχεϑει ςτο να κατανοόςουν 

οι φοιτητϋσ του Σμόματοσ Φημεύασ την εξελικτικό διϊςταςησ και του ελϋγχου τησ ϋκφραςησ 

τησ γενετικόσ πληροφορύασ, καθϔσ και τησ εμπϋδωςησ ςημαντικϔν μηχανιςμϔν που διϋπουν 

την κυτταρικό ανϊπτυξη και διαφοροπούηςη, ϐπωσ τησ λειτουργύασ των πρωτεώνϔν, τησ 

μεταφορϊσ ουςιϔν καθϔσ και τη χημικό βϊςη του τρϐπου με τον οπούο τα κϑτταρα 

αιςθϊνονται και αποκρύνονται ςε ερεθύςματα του περιβϊλλοντοσ. 

 

8.4.2. KΛINIKH XHMEIA KAI EPΓATHPIO KΛINIKH XHMEIA 

Tο Kλινικϐ Xημικϐ Eργαςτόριο: Oργϊνωςη-ιδιαιτερϐτητεσ-κανϐνεσ αςφαλεύασ. 

Δειγματοληψύα, εργαςτηριακϋσ μϋθοδοι Kλινικόσ Xημεύασ, ανοςοχημικϋσ μϋθοδοι, 

αυτοματιςμϐσ και ηλεκτρονικού υπολογιςτϋσ ςτο Kλινικϐ Xημικϐ Eργαςτόριο. Kανϐνεσ 

ςτατιςτικόσ ςτην Kλινικό Xημεύα, τιμϋσ αναφορϊσ, κλινικό αξιολϐγηςη του εργαςτηριακοϑ 

ελϋγχου, επιλογό μιασ εργαςτηριακόσ μεθϐδου, ενδοεργαςτηριακϐσ και εξωεργαςτηριακϐσ 

ποιοτικϐσ ϋλεγχοσ. Θϋματα Kλινικόσ Bιοχημεύασ: ΠρωτεϏνεσ του πλϊςματοσ, λιποειδό και 

λιποπρωτεϏνεσ πλϊςματοσ, ανοςοςφαιρύνεσ-ςτοιχεύα ανοςολογύασ. Bιοχημεύα ερυθρϔν 

αιμοςφαιρύων, μεταβολιςμϐσ αιμοςφαιρύνησ, μεταβολιςμϐσ ςιδόρου, αναιμύεσ. Oξεοβαςικό 

ιςορροπύα, διαταραχϋσ νεροϑ και ηλεκτρολυτϔν. Bιοχημικϐσ ϋλεγχοσ τησ νεφρικόσ 

λειτουργύασ. Mεταβολιςμϐσ ουρικοϑ οξϋοσ-ουρικό αρθρύτιδα. Bιοχημικϐσ ϋλεγχοσ τησ 

λειτουργύασ του γαςτρεντερικοϑ ςωλόνα. Bιοχημικϐσ ϋλεγχοσ τησ λειτουργύασ του όπατοσ και 

των χοληφϐρων οδϔν. Διαγνωςτικό ςημαςύα των ενζϑμων ςτην Kλινικό Xημεύα. Eνδοκρινεύσ 

αδϋνεσ-ορμϐνεσ. Mεταβολιςμϐσ αςβεςτύου-φωςφορικϔν-διαταραχϋσ. Bιοχημικϐσ ϋλεγχοσ 

των κακοόθων νϐςων-καρκινικού δεύκτεσ. Eπύπεδα φαρμϊκων-ϋλεγχοσ. Eργαςτηριακϋσ 

Αςκόςεισ Kλινικόσ Xημεύασ: 1) αύμα: προςδιοριςμϐσ αιματοκρύτη-αιμοςφαιρύνησ. 2) 

ηλεκτροφϐρηςη πρωτεώνϔν οροϑ. 3) ηλεκτροφϐρηςη λιποπρωτεώνϔν οροϑ. 4) 

προςδιοριςμϐσ χοληςτερϐλησ-τριγλυκεριδύων οροϑ. 5) γενικό εξϋταςη οϑρων-κϊθαρςη 

κρεατινύνησ. 6) προςδιοριςμϐσ ουρύασ-ουρικοϑ οξϋοσ οροϑ. 7) προςδιοριςμϐσ K+, Na+ οροϑ. 

8) προςδιοριςμϐσ χολερυθρύνησ οροϑ. 9) προςδιοριςμϐσ αμινοτρανςφεραςϔν και 

γαλακτικόσ αφυδρογονϊςησ οροϑ. 10) προςδιοριςμϐσ β-χοριακόσ γοναδοτροπύνησ οροϑ. 11) 
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προςδιοριςμϐσ γλυκϐζησ οροϑ. 12) προςδιοριςμϐσ 17-κετοςτεροειδϔν οϑρων. 13) 

προςδιοριςμϐσ ςιδόρου και φερριτύνησ οροϑ. 

 

8.4.3. BIOΠOΛYMEPH 

 Eιςαγωγό ςτη Bιοφυςικό Xημεύα των βιολογικϔν μακρομορύων (επύπεδα δομϔν 

βιομορύων. τρατηγικό ςτη μελϋτη βιολογικϔν μακρομορύων). Δομό πρωτεώνϔν (ιδιϐτητεσ 

αμινοξϋων. ϑςταςη Πρωτεώνϔν. Πρωτοταγόσ-δευτεροταγόσ-τριτοταγόσ-τεταρτοταγόσ 

δομό). Πολυςακχαρύτεσ (δομό και λειτουργύα-ςακχαρύτεσ ςυνδεδεμϋνοι με πεπτύδια, 

πρωτεϏνεσ, λιποειδό ςτισ κυτταρικϋσ μεμβρϊνεσ). Λιπύδια ςε βιολογικϋσ μεμβρϊνεσ. ΠρωτεϏνεσ 

ςε βιολογικϋσ μεμβρϊνεσ. Aλληλεπιδρϊςεισ πρωτεώνϔν-λιπιδύων. Διαμορφωτικό ανϊλυςη και 

δυνϊμεισ που καθορύζουν τη δομό πρωτεώνϔν (γεωμετρύα πολυπεπτιδικόσ αλυςύδασ. 

Yπολογιςμϐσ δυναμικόσ ενϋργειασ. Δεςμού υδρογϐνου. Yδρϐφοβεσ αλληλεπιδρϊςεισ και δομό 

νεροϑ. Iοντικϋσ αλληλεπιδρϊςεισ. Διςουλφιδικού δεςμού. Πρϐβλεψη τησ δομόσ πρωτεώνϔν). 

Bαςικϋσ τεχνικϋσ για τη μελϋτη τησ δομόσ βιοπολυμερϔν: κυκλικϐσ διχρωώςμϐσ-υπϋρυθροσ 

ακτινοβολύα. 

 

8.4.4. ENZYMOΛOΓIA 

 Iςτορικό αναδρομό τησ ςπουδόσ των ενζϑμων και η φϑςη τουσ. Υϑςη και 

προςδιοριςμϐσ ενζυμικϔν αντιδρϊςεων (κριτόρια ενζυμικόσ δρϊςησ. Ποςοτικό μϋτρηςη τησ 

ενζυμικόσ δραςτικϐτητασ). Eνζυμικϋσ τεχνικϋσ (γενικό διαδικαςύα χειριςμοϑ των ενζϑμων. H 

ςπουδό ενϐσ ενζϑμου. Eκλογό μεθϐδου προςδιοριςμοϑ τησ ενζυμικόσ δραςτικϐτητασ. 

Διϊφορεσ μϋθοδοι προςδιοριςμοϑ τησ ενζυμικόσ δραςτικϐτητασ. Πηγϋσ ενζϑμων-εκλογό 

κατϊλληλησ πηγόσ. Eκχϑλιςη ενζϑμων απϐ την κατϊλληλη πηγό. Mϋθοδοι καθαριςμοϑ των 

ενζϑμων. Kριτόρια καθαρϐτητασ-Πρωτϐκολλο καθαριςμοϑ). Oνομαςύα-ςυςτηματικό 

κατϊταξη ενζϑμων. Kινητικό των ενζυμικϔν αντιδρϊςεων (ςπουδαιϐτητα τησ κινητικόσ 

μεθοδολογύασ. Oι παρϊγοντεσ που επιδροϑν ςτην ταχϑτητα τησ ενζυμικόσ αντύδραςησ. 

Eπύδραςη τησ ςυγκϋντρωςησ του ενζϑμου. Eπύδραςη τησ ςυγκϋντρωςησ του υποςτρϔματοσ. 

Eπύδραςη του pH. Eπύδραςη τησ θερμοκραςύασ. Γενικευμϋνη αναςτολό. Παραγωγό τϑπων 

αναςτολϋων). Eνζυμικού μηχανιςμού: (α) ςυνϋνζυμα-ςυμπαρϊγοντεσ, (β) παραδεύγματα 

αντιδρϊςεων-μηχανιςμϔν (οξειδορεδουκταςϔν, τρανςφεραςϔν, υδρολαςϔν, λυαςϔν, 

ιςομεραςϔν, λιγαςϔν). ϑμπλοκο ενζϑμου-υποςτρϔματοσ. Aλλοςτερικϊ και ςυνεργειακϊ 

φαινϐμενα. Pϑθμιςη δρϊςησ ενζϑμων με ομοιοπολικό τροποπούηςη τησ δομόσ τουσ 

(περιοριςμϋνη πρωτεϐλυςη ενζϑμων. Υωςφορυλύωςη-αποφωςφορυλύωςη ενζϑμων). 
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8.4.5. MOPIAKH BIOΛOΓIA NOYKΛEέNIKΨN OΞEΨN 

 Eιςαγωγό (προϋλευςη τησ ζωόσ, θεωρύεσ για την εμφϊνιςη τησ ζωόσ ςτον πλανότη, 

πεύραμα του Miller, ο β’ νϐμοσ τησ θερμοδυναμικόσ ςτον ϋμβιο κϐςμο. H θεωρύα τησ εξϋλιξησ, 

προϋλευςη των ειδϔν, μοριακό εξϋλιξη. Mελϋτη του γενετικοϑ υλικοϑ, κυτταρικϋσ 

καλλιϋργειεσ). Mεταλλαξογϋνεςη (η ποικιλομορφύα του ϋμβιου κϐςμου και οι μηχανιςμού που 

τη διϋπουν. Tι εύναι μεταλλαξογϋνεςη, πϔσ μελετϊται, απομϐνωςη μεταλλαγμϋνων ςτελεχϔν, 

μορφολογικϋσ μεταλλαγϋσ, βιοχημικϋσ μεταλλαγϋσ. Xημικό βϊςη τησ μεταλλαξογϋνεςησ, 

χημικϋσ αλλοιϔςεισ τησ δομόσ του DNA, τυχαύεσ μεταλλαγϋσ, επαγϐμενεσ μεταλλαγϋσ, εύδη 

μεταλλαγϔν. Mεταλλαξογϐνοι παρϊγοντεσ, χημικϊ μεταλλαξογϐνα, φυςικού μεταλλαξογϐνοι 

παρϊγοντεσ, ακτινοβολύεσ. Mεταλλακτικϊ γονύδια, τρανςποζονιακό μεταλλαξογϋνεςη, 

μεταλλαξογϋνεςη in vitro. Aντιςτροφό μεταλλαγϔν, αναςτροφϋσ, καταςταλτικϋσ μεταλλαγϋσ, 

ϋλεγχοσ χημικϔν ουςιϔν για μεταλλαξογϐνο δρϊςη). Mηχανιςμού διϐρθωςησ των 

μεταλλαγϔν, επιςκευό του DNA. Γενετικϐσ αναςυνδυαςμϐσ (κλαςικό Γενετικό και Mοριακό 

Γενετικό, προϒποθϋςεισ, ςυμβολό ςτην ποικιλομορφύα του ϋμβιου κϐςμου, οι νϐμοι του 

Mendel, ςυνδετικϋσ ομϊδεσ, θεωρητικϊ μοντϋλα γενετικοϑ αναςυνδυαςμοϑ. ϑγχρονεσ 

απϐψεισ επύ του γενετικοϑ αναςυνδυαςμοϑ ςτο μοριακϐ επύπεδο, γενικϐσ αναςυνδυαςμϐσ, 

μοντϋλο του Hollyday, βιοχημικϋσ πορεύεσ γενικοϑ γενετικοϑ αναςυνδυαςμοϑ, η πρωτεϏνη 

RecA-δομό, λειτουργύα, αλληλεπύδραςη με το DNA, ενζυμικϋσ δραςτικϐτητεσ. Γενετικϐσ 

αναςυνδυαςμϐσ ειδικοϑ ςημεύου, λυςογονύα, βιοχημικϋσ πορεύεσ. Γενετικϐσ αναςυνδυαςμϐσ 

βακτηριοφϊγων. Γενετικϐσ αναςυνδυαςμϐσ βακτηρύων, βακτηριακό ςϑζευξη, μεταγωγό, 

μεταςχηματιςμϐσ. Γενετικϐσ αναςυνδυαςμϐσ ευκαρυωτικϔν κυττϊρων, μεύωςισ). Γενετικό 

Mηχανικό (γενετικϐσ αναςυνδυαςμϐσ in vitro, τεχνολογύα του αναςυνδυαςμϋνου DNA, 

μοριακό κλωνοπούηςη. υςτόματα περιοριςμοϑ και τροποπούηςησ του DNA, περιοριςτικϋσ 

ενδονουκλεϊςεσ. Υορεύσ-οχόματα αναςυνδυαςμϋνου DNA, πλαςμύδια, DNA φϊγων, 

υποκατϊςτατα DNA φϊγων, κοςμύδια. Kαταςκευό γονιδιακϔν τραπεζϔν, κλωνοπούηςη 

γονιδύων, μϋθοδοι επιλογόσ κλωνοποιημϋνων γονιδύων. Kαταςκευό ςυμπληρωματικοϑ DNA 

και γονιδιακϔν τραπεζϔν cDNA. Eφαρμογϋσ τησ Γενετικόσ Mηχανικόσ, αξιολϐγηςη πιθανϔν 

κινδϑνων). 

 

8.4.6. BIOTEXNOΛOΓIA 

 Eιςαγωγό (τι εύναι Bιοτεχνολογύα, ιςτορύα τησ Bιοτεχνολογύασ). Yποςτρϔματα 

Bιοτεχνολογύασ (θρεπτικϊ υποςτρϔματα για την ανϊπτυξη των κυτταρικϔν καλλιεργειϔν, 

βιομϊζα, υποςτρϔματα ωσ πηγϋσ ϊνθρακα, πηγϋσ αζϔτου, χημικϊ-πετροχημικϊ ωσ 

υποςτρϔματα, προιϐντα ςτη βιοτεχνολογύα). Γενετικό βελτύωςη βιομηχανικϔν 

μικροοργανιςμϔν (μικροβιακϊ ςτελϋχη, κύνητρα για τη γενετικό βελτύωςη ςτελεχϔν, μϋθοδοι 

γενετικόσ βελτύωςησ, χρόςη των πλαςμιδύων, η Γενετικό Mηχανικό ςτη Bιοτεχνολογύα, 

εφαρμογϋσ τησ μεταβολικόσ ρϑθμιςησ, εφαρμογϋσ τησ Γενετικόσ Mηχανικόσ ςτη 
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Bιοτεχνολογύα). Bιομηχανικϋσ ζυμϔςεισ (κινητικϋσ παρϊμετροι τησ ανϊπτυξησ των 

μικροοργανιςμϔν, μεταβολικϐσ διαχωριςμϐσ ζυμϔςεων, βιομηχανικϋσ παρϊμετροι 

ζυμϔςεων, βιομηχανικού ζυμωτόρεσ, αποςτεύρωςη, διαδικαςύα ζϑμωςησ, ανϊκτηςη 

προώϐντοσ). Παραγωγό μονοκϑτταρησ πρωτεϏνησ. Παραγωγό ενϋργειασ απϐ βιομϊζα. 

Παραγωγό χημικϔν απϐ βιομϊζα. Eφαρμογϋσ τησ Bιοτεχνολογύασ ςτο περιβϊλλον 

(επεξεργαςύα λυμϊτων, βιοαποδϐμηςη ρϑπων, βιοαποκατϊςταςη ρυπαςμϋνων εδαφϔν και 

υδϊτων). Eφαρμογϋσ τησ Bιοτεχνολογύασ ςτην υγεύα παραγωγό πρωτεώνϔν και εμβολύων). 

Eφαρμογϋσ τησ Bιοτεχνολογύασ ςτη γεωργύα. 

 

8.4.7. ΥYIOΛOΓIA TOY ANΘPΨΠOY 

 Tο ευκαρυωτικϐ κϑτταρο (δομό-λειτουργύα, μηχανιςμού μεταφορϊσ διαμϋςου τησ 

κυτταρικόσ μεμβρϊνησ). Tο νευρικϐ κϑτταρο (δομό-λειτουργύα-διϋγερςη του νευρικοϑ 

κυττϊρου, επικοινωνύα μεταξϑ των νευρικϔν κυττϊρων). Oργϊνωςη ανθρωπύνου ςϔματοσ 

(κϑτταρα-ιςτού-ϐργανα-ςυςτόματα οργϊνων). Kυκλοφορικϐ ςϑςτημα (ςτοιχεύα λειτουργύασ 

τησ καρδιϊσ, ςϑςταςη-ιδιϐτητεσ του αύματοσ, κϑτταρα του αύματοσ-εύδη-ρϐλοσ, μηχανιςμϐσ 

πόξησ του αύματοσ, ομϊδεσ αύματοσ-παρϊγοντασ ρϋζουσ, ςτοιχεύα ανοςολογύασ). 

Aναπνευςτικϐ ςϑςτημα (λειτουργύα τησ αναπνοόσ-ρϐλοσ των πνευμϐνων, Φημεύα τησ 

αναπνοόσ). Πεπτικϐ ςϑςτημα (λειτουργύα τησ πϋψησ, πεπτικϊ υγρϊ-ςϑςταςη-ρϑθμιςη τησ 

ϋκκριςόσ τουσ-ρϐλοσ ςτην αποικοδϐμηςη των τροφϔν). Oυροποιητικϐ ςϑςτημα (φυςιολογύα 

των νεφρϔν, ςπειραματικό διόθηςη-παραγωγό των οϑρων). Eνδοκρινεύσ αδϋνεσ (χημεύα-

μηχανιςμού δρϊςησ των ορμονϔν). Eργαςτηριακό ϊςκηςη Υυςιολογύασ: ταχϑτητα καθύζηςησ 

-μϋτρηςη και χρϔςη λευκοκυττϊρων-ομϊδεσ αύματοσ-παρϊγοντασ ρϋζουσ. 

 

8.4.8. BIBΛIOΓPAΥIKH Ϋ/ KAI EPΓATHPIAKH EPEYNA 

 Tα θϋματα ορύζονται απϐ τουσ διδϊςκοντεσ. 

 

8.4.9. ΠEΠTIΔOXHMEIA 

 Βλϋπετε 8.3.7. 

 

8.4.10. ΒΙΟΛΟΓΙΚΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕ ΚΑΙ ΜΕΣΑΓΨΓΗ ΗΜΑΣΟ  

Α. Ειςαγωγό-κλαςμϊτωςη κυττϊρων: Θεμϋλια τησ Βιοχημεύασ. Ιεραρχικό οργϊνωςη 

του κυττϊρου. Κλαςμϊτωςη κυττϊρων-απομϐνωςη μεμβρανικϔν παραςκευαςμϊτων-

τεχνικϋσ. Μικροςκϐπια. Β. ϑςταςη μεμβρανϔν: λιπύδια–πρωτεϏνεσ. Ονοματολογύα-κατϊταξη. 

Δομό λιπαρϔν οξϋων και φωςφολιπιδύων, μοριακϊ μοντϋλα. Υωςφολιπύδια: χολινοϑχα, μη-

χολινοϑχα, ελϊςςονα φωςφολιπύδια. Λιπύδια με βιολογικό δρϊςη (ςόματα, ςυμπαρϊγοντεσ, 

χρωςτικϋσ). Φημεύα και χαρακτηριςτικϋσ αντιδρϊςεισ φωςφολιπιδύων. Ενζυμικϋσ και χημικϋσ 

μετατροπϋσ των μορύων. Φημικϋσ-φυςικοχημικϋσ ιδιϐτητεσ-οργϊνωςη ςε υδατικϊ 
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ςυςτόματα. Πολυμορφιςμϐσ. Κρύςιμη μικυλιακό ςυγκϋντρωςη. Πρϐςληψη, αποθόκευςη, 

κινητοπούηςη και μεταφορϊ λιπϔν. τοιχεύα μεταβολιςμοϑ. Υωςφολιπϊςεσ-μοντϋλα 

κατϊλυςησ-Προώϐντα. Απομϐνωςη ανϊλυςη και χαρακτηριςμϐσ λιπιδύων (ΣLC, GC, HPLC). 

Υαςματομετρύα μϊζασ λιπιδύων. Μεμβρανικϋσ πρωτεϏνεσ (δομϋσ, τρϐποι ςϑνδεςησ πρωτεώνϔν 

μεμβρανϔν, μϋθοδοι απομϐνωςησ και μελϋτησ μεμβρανικϔν πρωτεώνϔν). Απομϐνωςη και 

καθαριςμϐσ μεμβρανικϔν πρωτεώνϔν. Φαοτροπικϋσ ουςύεσ- Απορρυπαντικϊ. Τδρϐφιλη-

λιπϐφιλη ιςορροπύα. Γ.Δομό βιολογικϔν μεμβρανϔν: ϑςταςη (λιπύδια, πρωτεώνεσ, 

υδατϊνθρακεσ). υγκρϐτηςη βιολογικϔν μεμβρανϔν. Πλαςματικό μεμβρϊνη, εςωτερικϋσ 

μεμβρϊνεσ των ευκαρυωτικϔν κυττϊρων. Κλαςμϊτωςη μεμβρανϔν. 

Μορφολογικού/ενζυμικού δεύκτεσ. ΠρωτεϏνεσ που ςυνδϋουν λιπύδια (λιποπρωτεϏνεσ, 

αννεξύνεσ, καβεολύνεσ, πρωτεϏνεσ-φορεύσ λιπιδύων κλπ). χεδύεσ λιπιδύων (lipid rafts). 

Μϋθοδοι χαρακτηριςμοϑ και απομϐνωςησ. Κυτταροςκελετϐσ-εξωκυττϊρια μότρα-ςϑνδεςμοι. 

Δ. Βιογϋνεςη και ςυγκρϐτηςη μεμβρανϔν–διαλογό–ςτϐχευςη: τοπολογύα μεμβρανικϔν 

ςυςτατικϔν: τοπολογύα βιοςϑνθεςησ λιπιδύων. ΠρωτεϏνεσ ανταλλαγόσ φωςφολιπιδύων. 

Σοπολογύα πρωτεώνϔν-διαλογό-ςτϐχευςη. Ε. Μεταφορϊ μικρϔν μορύων μϋςω των 

μεμβρανϔν: ενδοκϑτωςη-εξωκϑτωςη: πρωτεϏνεσ φορεύσ, πρωτεϏνεσ δύαυλοι (μεταφορϊ 

ιϐντων, αντλύα Κ+, Να+), υδατανθρϊκων. Σ. Βαςικϋσ αρχϋσ μεταγωγόσ ςόματοσ: κυτταρικό 

επικοινωνύα. Μοριακού μηχανιςμού μεταγωγόσ ςόματοσ. Εύδη ςηματοδϐτηςησ-κινητικϊ 

χαρακτηριςτικϊ. Κατηγορύεσ υποδοχϋων. Προςδιοριςμϐσ αριθμοϑ υποδοχϋων. Πεπτιδικϊ, 

λιπιδικϊ ςόματα. Σελεςτϋσ (effectors).  ηματοδϐτηςη μϋςω G πρωτεώνϔν. Υωςφολιπϊςη C, 

Υωςφολιπϊςη Α2, κϑκλοσ φωςφατιδυλοώνοςιτϐλησ-φωςφοώνοςιτύδια, ρϐλοσ αςβεςτύου 

Φαρακτηριςτικϊ ςηματοδϐτηςησ-ενύςχυςη ςόματοσ-απευαιςθητοπούηςη. Προςδιοριςμϐσ 

υποδοχϋων–ανϊλυςη κατϊ Scatchard-μορφϋσ καμπϑλησ. Διεγερτϋσ μεμβρϊνεσ-Αιςθητόρια 

ςυςτόματα (ϐραςη, γεϑςη, οςμό). 
 

8.4.11. ΠΡΟΦΨΡΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΦΗΜΕΙΑ 

τϐχοσ του εργαςτηριακοϑ μαθόματοσ εύναι η εκπαύδευςη των φοιτητϔν χημεύασ ςε 

νϋεσ μεθοδολογύεσ και τεχνικϋσ, απαραύτητεσ για την κατϊρτιςό του, οι οπούεσ 

χρηςιμοποιοϑνται ςε βιοχημικϊ εργαςτόρια, ερευνητικϊ και μη, νοςοκομεύων, 

φαρμακοβιομηχανύασ κ.λ.π. ωσ μϋθοδοι ρουτύνασ. Η ϑλη αυτοϑ του κατ’ επιλογόν μαθόματοσ 

ςυμπληρϔνει, ολοκληρϔνει και προςφϋρει βαςικϋσ γνϔςεισ προπτυχιακοϑ επιπϋδου. 

 

8.4.12. ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

Βλϋπετε 7.9. 
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5. KYKΛO XHMIKH TEXNOΛOΓIA KAI ΠEPIBAΛΛONTO 

8.5.1. ANOPΓANH XHMIKH TEXNOΛOΓIA 

 Πρϔτεσ ϑλεσ, καϑςιμα και ενϋργεια των χημικϔν βιομηχανιϔν. Tεχνολογικϊ 

διαγρϊμματα ροόσ. Aτμοςφαιρικϐσ αϋρασ-ϊζωτο, οξυγϐνο, υδρογϐνο. ϑνθεςη αμμωνύασ. 

Nιτρικϐ οξϑ, θεύο, θειώκϐ οξϑ. Δυαδικϊ, τριαδικϊ και τετραδικϊ διαγρϊμματα φϊςεων των 

ανϐργανων ουςιϔν. Υωςφϐροσ. Υωςφορικϐ οξϑ. Xημικϊ λιπϊςματα (N.P.K.NPK). Nερϐ, 

χλωριοϑχο νϊτριο. Xλϔριο. Yδροξεύδιο του νατρύου. Yδροχλϔριο. ϐδα. Tςιμϋντα. Kεραμικϊ. 

Yαλουργύα. ύδηροσ και χϊλυβασ. Aλουμύνιο-βωξύτησ-αλουμύνα, κρυϐλιθοσ. 

 

8.5.2. OPΓANIKH XHMIKH TEXNOΛOΓIA 

 Bιομηχανύεσ ορυκτϔν ανθρϊκων-αεροπούηςη του ϊνθρακα-υγροπούηςη του ϊνθρακα. 

ϑνθεςη Fischer-Tropsch. Παραγωγό υγρϔν καυςύμων απϐ αργϐ πετρϋλαιο-απϐςταξη, 

διϊςπαςη (cracking). μετατροπό (reforming). Aποθεύωςη των υδρογονανθρϊκων. Πρϔτεσ 

ϑλεσ τησ βιομηχανικόσ οργανικόσ ςϑνθεςησ (μεθϊνιο, ακετυλϋνιο, προπυλϋνιο, κ.λ.π.). 

Διεργαςύεσ (οξεύδωςη-υδρογϐνωςη)-ςυνθϋςεισ βαςιζϐμενεσ ςτο μονοξεύδιο του ϊνθρακα 

κ.λ.π. 

 

8.5.3. YNΘEH KAI TEXNOΛOΓIA ΠOΛYMEPΨN 

Σι εύναι το μακρομϐριο. Μϋςεσ τιμϋσ μοριακόσ μϊζασ μακρομορύων. Μϋθοδοι 

προςδιοριςμοϑ. Μοριακό δομό μακρομορύων. Διαλυτϐτητα πολυμερϔν. Θερμικϋσ ιδιϐτητεσ. 

Πολυμερό ςυμπϑκνωςησ ό ςταδιακϔν αντιδρϊςεων. Κινητικό ςταδιακϔν αντιδρϊςεων. 

Πολυμερό ςυμπϑκνωςησ και εφαρμογϋσ τουσ. Πολυμεριςμϐσ διαμϋςου αλυςωτϔν 

αντιδρϊςεων (κατιοντικϐσ, ανιοντικϐσ και ριζικϐσ). Κινητικό αντιδρϊςεων αλυςωτϔν 

αντιδρϊςεων. Πολυμερό αλυςωτϔν αντιδρϊςεων και εφαρμογϋσ τουσ. τερεοκανονικού 

πολυμεριςμού (Ziegler-Natta και πολυμεριςμϐσ μετϊθεςησ με διϊνοιξη δακτυλύου). Πολυμερό 

ςτερεοκανονικοϑ πολυμεριςμοϑ και εφαρμογϋσ τουσ. Μελϋτη N.M.R. τησ τακτικϐτητασ των 

πολυμερϔν (βινυλοπολυμερϔν) με βϊςη το ςτατιςτικϐ μοντϋλο Bernoulli. υμπολυμεριςμϐσ.  

Σεχνικϋσ πολυμεριςμϔν (διαλϑματοσ, μϊζασ, γαλακτϔματοσ, αιωρόματοσ). Βιομηχανικού 

αντιδραςτόρεσ. Μηχανικϋσ ιδιϐτητεσ πολυμερϔν. Ιξϔδησ ροό πολυμερϔν. Βιομηχανικϋσ 

μϋθοδοι μορφοπούηςησ πολυμερϔν. Εκβολό. Φϑτευςη. Φϑτευςη με ϋγχυςη. Φϑτευςη με 

εμφϑςηςη. Φϑτευςη με ςυμπύεςη. Θερμικό διαμϐρφωςη. Κυλύνδρωςη. Η τεχνικό pultrusion. 

Παραγωγό τεχνιτϔν ινϔν. Η αγορϊ των πλαςτικϔν. Ανακϑκλωςη πλαςτικϔν απορριμμϊτων. 

Οικολογικϐ ϐφελοσ. Οικο-ιςορροπύα. Πρωτοεγενόσ ανακϑκλωςη. Μηχανικό ανακϑκλωςη. 

Σριτογενόσ ανακϑκλωςη–ανϊκτηςη πετρελαύου και χημικϔν (πυρϐλυςη-θερμικό διϊςπαςη, 

καταλυτικό διϊςπαςη, υδρογϐνωςη, αεριοπούηςη). Σεταρτογενόσ ανακϑκλωςη (καϑςη-

ανϊκτηςη ενϋργειασ). 
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8.5.4. XHMEIA ΠEPIBAΛΛONTO  

Βλϋπετε 8.2.7. 

 

8.5.5. TEXNOΛOΓIA ΠPOTAIA ΠEPIBAΛΛONTO 

Tο πρϐβλημα του κϋρδουσ-κϐςτουσ κατϊ τον ϋλεγχο τησ ρϑπανςησ. Tϑποι υγρϔν 

αποβλότων. Eυτροφιςμϐσ. Διεργαςύεσ ελϋγχου υγρϔν αποβλότων. Πρωτογενόσ επεξεργαςύα. 

Δευτερογενόσ επεξεργαςύα. Pοό διϊ κλύνησ. Δεξαμενϋσ αεριςμοϑ. Tριτογενόσ επεξεργαςύα. 

Xημικό επεξεργαςύα. Υιλτρϊριςμα. Προςρϐφηςη απϐ ϊνθρακα. Aπομϊκρυνςη αζωτοϑχων. 

Xλωρύωςη και οζονύωςη. Iοντοεναλλαγό. Hλεκτροδιαπύδυςη. Aντύςτροφη ϔςμωςη. 

Eπεξεργαςύα υγρϔν αποβλότων ειδικϔν μονϊδων (υψικϊμινοι και χαλυβουργύεσ, βιομηχανύεσ 

αλουμινύου, διϒλιςτόρια πετρελαύου, χημικϋσ βιομηχανύεσ, βιομηχανύεσ πουλερικϔν-κρϋατοσ-

ιχθϑων, βιομηχανύεσ γϊλακτοσ-κονςερβϔν-φροϑτων-λαχανικϔν, βιομηχανύεσ ποτϔν, 

χαρτοβιομηχανύεσ, υφαντουργεύα-βαφεύα, βυρςοδεψεύα, θερμοηλεκτρικού ςταθμού, ορυχεύα, 

απορρυπαντικϊ, οικιακού υπϐνομοι). Mϐλυνςη τησ ατμϐςφαιρασ. Υυςικϋσ πηγϋσ μϐλυνςησ 

τησ ατμϐςφαιρασ ςε οικουμενικό κλύμακα. Tο CO2. Aιωροϑμενα ςωματύδια. Tεχνητϋσ πηγϋσ 

μϐλυνςησ τησ ατμϐςφαιρασ. Aυτοκύνητα-βιομηχανύα. Yψικϊμινοι, βιομηχανύεσ NH3 και HNO3, 

βιομηχανύεσ φωςφορικϔν λιπαςμϊτων. Tρϐποι ελϋγχου αερύων λυμϊτων. Θϊλαμοι 

κατακϊθιςησ, κυκλϔνεσ, ςυςκευϋσ ϋκπλυςησ, φύλτρα, φωτομετρικϋσ μονϊδεσ ρϑπανςησ. 

Eπεξεργαςύα SO2. Eπεξεργαςύα NOx. H φωτοχημικό ρϑπανςη. H επύδραςη των αναςτροφϔν 

τησ θερμοκραςύασ ςτη μϐλυνςη τησ ατμϐςφαιρασ. 

 

8.5.6. EPΓATHPIO XHMIKH TEXNOΛOΓIA 

Eπιλογό απϐ αςκόςεισ οι οπούεσ αναφϋρονται ςτα περιεχϐμενα του μαθόματοσ 

«Eργαςτόριο Υυςικϔν και Xημικϔν Διεργαςιϔν» (7.4). 

 

8.5.7. EIΔIKA KEΥAΛAIA XHMΙΚΗ TEXNOΛOΓIA 

 Eιςαγωγό-βαςικϋσ ϋννοιεσ, αποδϋςμευςη ορυκτϔν, μϋθοδοι διαχωριςμοϑ 

μεταλλεϑματοσ και ςτεύρου ανεξϊρτητα απϐ την μϋθοδο εμπλουτιςμοϑ, μαθηματικό ϋκφραςη 

αποτελεςμϊτων διαχωριςμοϑ, προπαραςκευό των μεταλλευμϊτων-ορυκτϔν για τον 

εμπλουτιςμϐ (κατϊτμιςη-ταξινϐμηςη), ειςαγωγό ςτισ μεθϐδουσ εμπλουτιςμοϑ, 

υδροαυτοκαθαριςμϐσ, χειροδιαλογό, οπτικϐσ διαχωριςμϐσ, βαρυτομετρικϋσ μϋθοδοι 

εμπλουτιςμοϑ, μαγνητικϐσ διαχωριςμϐσ, ηλεκτροςτατικϐσ διαχωριςμϐσ, επύπλευςη, χημικϐσ 

εμπλουτιςμϐσ, εφαρμογϋσ. 

 

8.5.8. ΓEΨXHMEIΑ-ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΙΑ 

Eιςαγωγό ςτη Γεωχημεύα: Δομό και ςϑςταςη τησ Γηs. Γεωχημικό ταξινϐμιςη των 

ςτοιχεύων. Bαςικϋs ϋννοιεs Γεωχημεύαs, Oρυκτολογύαs και Kοιταςματολογύαs. Iςτορικό 
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αναδρομό. Eξϋταςη των πετρωμϊτων: Πυριγενό, Iζηματογενό και Kρυςταλλοςχιςτϔδη 

πετρϔματα και κϑκλοσ ιζηματογϋνεςησ. Mετεωρύτεs. Oρυκτϊ και πετρϔματα τηs ελόνηs. 

τοιχεύα Kρυςταλλογραφύασ: Mορφό και περιβολό. Nϐμοs ςταθερϐτηταs των γωνιϔν. 

Kρυςταλλικϋs τϊξειs και νϐμοs τηs ςυμμετρύαs. Nϐμοs των παραμϋτρων. Kρυςταλλικϊ 

ςυςτόματα. Kρυςταλλικό δομό. Kρυςταλλικϐ πλϋγμα. υμφϑςειs κρυςτϊλλων. Aνωμαλύεs επύ 

των εδρϔν κρυςτϊλλου. τοιχεύα Oρυκτοχημεύαs: ιςομορφύα, πολυμορφύα και 

ψευδομϐρφωςη. τερεϊ διαλϑματα. Mη κρυςταλλικϊ ορυκτϊ. τοιχεύα Oρυκτοφυςικόs: 

Eξϋταςη των φυςικϔν ιδιοτότων των ορυκτϔν. Oρυκτογϋνεςη: ςχηματιςμϐs των ορυκτϔν 

ςτη φϑςη. Γεωλογικό πορεύα ςχηματιςμοϑ των ορυκτϔν. Kεφϊλαια υςτηματικόσ 

Oρυκτολογύασ: δομό των πυριτικϔν ενϔςεων και εξϋταςη των διαφϐρων τϑπων πυριτικϔν 

ορυκτϔν. 

 

8.5.9. BIBΛIOΓPAΥIKH Ϋ/KAI EPΓATHPIAKH EPEYNA 

 Tα θϋματα ορύζονται απϐ τουσ διδϊςκοντεσ. 

 

8.5.10 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

Βλϋπετε 7.9. 

 

 

6. KYKΛO EΠITHMH TPOΥIMΨN KAI OINOΛOΓIA 

8.6.1. BIOMHXANIE TPOΥIMΨN 

Σεχνολογύα ζυμοχημικϔν βιομηχανιϔν Ι (παραγωγό πϐςιμου οινοπνεϑματοσ, ζϑμησ 

αρτοποιύασ και κτηνοτροφικόσ ζϑμησ). Σεχνολογύα ζυμοχημικϔν βιομηχανιϔν ΙΙ (ούνοσ-

μπϑρα-αποςτϊγματα). Σεχνολογύα δημητριακϔν. Σεχνολογύα ϊρτου και αρτοςκευαςμϊτων. 

Σεχνολογύα ζυμαρικϔν. Σεχνολογύα χυμϔν φροϑτων και αεριοϑχων αναψυκτικϔν. 

Σεχνολογύα κηπευτικϔν. Σεχνολογύα ζϊχαρησ. Σεχνολογύα λιπϔν και ελαύων και βρϔςιμων 

ελιϔν. Σεχνολογύα κρϋατοσ και προώϐντων κρϋατοσ. Σεχνολογύα γϊλακτοσ και 

γαλακτοκομικϔν προώϐντων. Σεχνολογύα κακϊο και ςοκολϊτασ. Σεχνολογύα καφϋ και 

τςαγιοϑ. 

 

8.6.2. BIOXHMEIA KAI BIOTEXNOΛOΓIA TPOΥIMΨN 

Ιςτορικϊ ςτοιχεύα δρϊςησ ενζϑμων και μικροοργανιςμϔν ςτα τρϐφιμα. Βιοχημεύα 

νωπϔν τροφύμων. Σα ϋνζυμα ςτα τρϐφιμα (παρϊμετροι που επηρεϊζουν τη δρϊςη τουσ ςτα 

τρϐφιμα, ενζυμικϋσ αλλοιϔςεισ, χρόςη ενζϑμων ςτην παραγωγό τροφύμων). Οι 

μικροοργανιςμού ςτα τρϐφιμα: παρϊμετροι που επηρεϊζουν την ανϊπτυξό τουσ ςτα 

τρϐφιμα,μικροβιακϋσ αλλοιϔςεισ, χρόςη μικροοργανιςμϔν ςτην παραγωγό τροφύμων. 
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Θετικϋσ επιδρϊςεισ ςυςτατικϔν τροφύμων ςτην υγεύα του ανθρϔπου και βιολειτουργικϊ 

τρϐφιμα. 

 

8.6.3. ΠOIOTIKO EΛEΓXO KAI OPΓANOΛHΠTIKA XAPAKTHPITIKA TPOΥIMΨN 

 Ϊννοιεσ ςτατιςτικόσ ςτην ανϊλυςη τροφύμων. Xρωματογραφικϋσ, 

φαςματοφωτομετρικϋσ, ηλεκτροφορητικϋσ μϋθοδοι εξϋταςησ των τροφύμων. Προςδιοριςμϐσ 

κατηγοριϔν ςυςτατικϔν των τροφύμων (πρωτεϏνεσ, λύπη, ςϊκχαρα, νερϐ, βιταμύνεσ, ϋνζυμα 

κτλ.). Oργανοληπτικό και αντικειμενικό εξϋταςη των τροφύμων (εξϋταςη του χρϔματοσ, 

εξϋταςη τησ υφόσ/ρεολογύα, εξϋταςη γεϑςησ και οςμόσ). 

 

8.6.4. ΠPOXΨPHMENO EPΓATHPIO TPOΥIMΨN 

Περιλαμβϊνονται οι παρακϊτω αςκόςεισ: Αλκοολικό ζϑμωςη μελϊςςασ. 

Προςδιοριςμϐσ πλαςτικοποιητϔν ςτα τρϐφιμα. Μικροβιολογικό εξϋταςη τροφύμων Ι. 

Μικροβιολογικό εξϋταςη τροφύμων ΙΙ. Αεριοχρωματογραφικό ανϊλυςη λιπαρϔν υλϔν. 

Φρωςτικϋσ τροφύμων. Ϊλεγχοσ αντιοξειδωτικόσ δρϊςησ και οξεύδωςησ ςε τρϐφιμα. Ϊλεγχοσ 

ενζυμικϔν και μικροβιακϔν δρϊςεων ςε τρϐφιμα. Προςδιοριςμϐσ ςυςτατικϔν με ςυμμετοχό 

ςτουσ οργανοληπτικοϑσ χαρακτόρεσ ποτϔν. 

 

8.6.5. EPΓATHPIO ANAΛYH & ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ OINOY 

Ανϊλυςη-διϐρθωςη-οινοπούηςη του γλεϑκουσ. Ϊλεγχοσ τησ οινοπούηςησ του γλεϑκουσ. 

Προςδιοριςμϐσ αλκοολικοϑ βαθμοϑ ζυμωμϋνου γλεϑκουσ με αϋρια χρωματογραφύα. Εξϋταςη 

θολϔματοσ ςτο κραςύ. Προςδιοριςμϐσ ςτερεοϑ υπολεύμματοσ ςτο κραςύ. Διαϑγαςη και 

αποχρωματιςμϐσ του κραςιοϑ. Προςδιοριςμϐσ τϋφρασ και αλκαλικϐτητασ τϋφρασ ςτο κραςύ. 

Προςδιοριςμϐσ θειικϔν αλϊτων και ςιδόρου ςτο κραςύ. Οργανοληπτικό εξϋταςη των 

κραςιϔν.  

 

8.6.6. YNTHPHH KAI YKEYAIA TPOΥIMΨN 

 Διεργαςύεσ ςυντόρηςησ τροφύμων (ειςαγωγό, πρϔτεσ ϑλεσ, εφαρμογό θερμικόσ 

κατεργαςύασ, κονςερβοπούηςη τροφύμων, διεργαςύεσ ςυμπϑκνωςησ τροφύμων και 

εφαρμογϋσ, διεργαςύεσ αφυδϊτωςησ τροφύμων και εφαρμογϋσ, διεργαςύεσ ψϑξησ-κατϊψυξησ 

τροφύμων και εφαρμογϋσ, διεργαςύεσ ακτινοβϐληςησ τροφύμων και εφαρμογϋσ, αποθόκευςη-

ςταθερϐτητα- ςυντόρηςη τροφύμων). υςκευαςύα τροφύμων. Eιςαγωγό, οριςμϐσ, ςημαςύα 

ςυςκευαςύασ, υλικϊ ςυςκευαςύασ τροφύμων-δομό, ιδιϐτητεσ υλικϔν ςυςκευαςύασ, μϋταλλο, 

γυαλύ, χαρτύ, πλαςτικϐ, τεχνικϋσ παραγωγόσ υλικϔν ςυςκευαςύασ, τεχνικϋσ διαμϐρφωςησ 

υλικϔν ςυςκευαςύασ, ςϑγχρονεσ εξελύξεισ ςτη ςυςκευαςύα τροφύμων, τεχνικϋσ εκτϑπωςησ 

ςτη ςυςκευαςύα, ςυςκευαςύα και περιβϊλλον, μεταφορϊ ουςιϔν απϐ τη ςυςκευαςύα ςτο 

τρϐφιμο, ςυςκευαςύα ςε τροποποιημϋνεσ ατμϐςφαιρεσ. 
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8.6.7. OINOΛOΓIA II 

 Mετατροπό του ςταφυλιοϑ ςε κραςιϊ, μικροβιολογύα του κραςιοϑ, ςϑςταςη και 

μετατροπό του κραςιοϑ, εργαςύα και κατεργαςύα του κραςιοϑ, οινολογικϋσ εγκαταςτϊςεισ, 

ανϊλυςη και ϋλεγχοσ, προώϐντα και υποπροώϐντα, παρϊγωγα, δύκαιο και νομοθεςύα αμπελο-

οινικό, λογιςτικό και επϋνδυςη, η ϊμπελοσ και το κραςύ ςτον ανθρϔπινο περύγυρο. 

 

8.6.8. AMΠEΛOYPΓIA 

Αμπελοκαλλιϋργεια και τα αμπελουργικϊ προώϐντα. τοιχεύα ςυςτηματικόσ τησ 

αμπϋλου. Μορφολογύα-ανατομύα αμπϋλου. Ρύζα, βλαςτϐσ. Κλϊδεμα. Φειμερινϐ κλϊδεμα. 

Φλωρϊ κλαδϋματα. υςτόματα μϐρφωςησ των πρϋμνων και χειμερινοϑ κλαδϋματοσ 

καρποφορύασ. Ετόςιοσ κϑκλοσ βλϊςτηςησ τησ αμπϋλου. Πολλαπλαςιαςμϐσ αμπϋλου. 

Εγκατϊςταςη αμπελϔνα (παραγωγικοϑ αμπελϔνα και αμπελϔνα μητρικϔν φυτϔν και 

αμπελοφυτωρύου). Λύπανςη. Ωρδευςη. Καλλιϋργεια εδϊφουσ. Σρυγητϐσ. Αςθϋνειεσ και εχθρού 

τησ αμπϋλου.  

 

8.6.9. ΣΟΙΦΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

τοιχεύα θεωρύασ αρύςτησ κατανομόσ. Βαςικϐσ διαχωριςμϐσ και ςτοιχεύα επιχειρόςεων. 

τοιχεύα γενικόσ λογιςτικόσ. Αγροτικό πολιτικό. Γεωργικού ςυνεταιριςμού. Βαςικϊ ςτοιχεύα περύ 

Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. 

 

8.6.10. BIBΛIOΓPAΥIKH  Ϋ/ KAI EPΓATHPIAKH EPEYNA 

 Tα θϋματα ορύζονται απϐ τουσ διδϊςκοντεσ. 

 

8.6.11 . ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

Βλϋπετε 7.9. 
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Αναμορφωμϋνο πρόγραμμα ςπουδών 

Σο παλαιϐ πρϐγραμμα ςπουδϔν εφαρμϐζεται απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 1999-2000. Για 

διϊφορεσ κατηγορύεσ φοιτητϔν ϋχουν προβλεφθεύ μεταβατικϋσ διατϊξεισ και ρυθμύςεισ ϐπωσ 

αντιςτοιχύςεισ μαθημϊτων κ.ϊ. Με απϐφαςη τησ Γ.. αριθμ.796/11-6-2010 ϋχει εγκριθεύ το 

ακϐλουθο αναμορφωμϋνο προπτυχιακϐ πρϐγραμμα ςπουδϔν για το ακαδημαϏκϐ ϋτοσ 2012-

2013 (ιςχύει για τουσ πρωτοετεύσ του ακαδημαώκού ϋτουσ 2012-2013): 

 

Σύτλοι μαθημϊτων Αρμόδιοσ 

Σομϋασ 

ό Σμόμα 

Ψρ. 

Διδ. 

Διδακτικϋσ 

Μονϊδεσ/ECTS 

1ο Εξϊμηνο  

Τποχρεωτικϊ Μαθόματα 

1.1. Αναλυτικό Φημεύα Ι 

Κ. Κονιδϊρη 
Α 4 5 

1.2. Ανόργανη Φημεύα Ι 

Α. Γαροϑφησ, Γ. Μαλανδρύνοσ 
Α 4 5 

1.3. Ειςαγωγικό Εργαςτόριο Φημεύασ  

Μϋλη Δ.Ε.Π. Σμ. Φημεύασ 
Α,Β,Δ 5 5 

1.4. Μαθηματικϊ Ι Σ.Μ. 4 5 

1.5. Υυςικό  

Α. Νύντοσ 
Σ.Υ. 4 5 

1.6. Η/Τ-Πληροφορικό 

Α. Σςύπησ, Ε. Παπαμιχαόλ, Α. ταυρακοϑδησ 
Α, Β, ΣΟ.Ε. 4 5 

   25 30 

2ο Εξϊμηνο 

Τποχρεωτικϊ Μαθόματα  

2.1. Αναλυτικό Φημεύα ΙΙ 

Α.Βλεςςύδησ 

Α 4 5 

2.2. Ανόργανη Φημεύα ΙΙ 

Ι.Πλακατοϑρασ, . Φατζηκακοϑ 

Α 4 5 

2.3. Οργανικό Φημεύα Ι Β 4 5 
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Γ. Βαρβοϑνησ, Ι. Ελεμϋσ 

2.4. Υυςικοχημεύα Ι 

. κοϑλικα 

Δ 4 5 

2.5. Μαθηματικϊ ΙΙ 

 

Σ.Μ. 4 5 

Κατ’επιλογόν Μαθόματα 

2.6. Βιολογύα 

 

 4 5 

2.7. Ιςτορύα τησ Φημεύασ 

Ε. Μπϐκαρησ 

Γ 4 5 

   24 30 

3ο Εξϊμηνο 

Τποχρεωτικϊ Μαθόματα 

3.1. Αναλυτικό Φημεύα ΙΙΙ Α 4 5 

3.2. Οργανικό Φημεύα ΙΙ Β 4 5 

3.3. Υυςικοχημεύα ΙΙ Δ 4 5 

3.4. Εργαςτόριο Ανόργανησ Φημεύασ Ι Α 5 5 

3.5. Εργαςτόριο Υυςικοχημεύασ Ι Δ 5 5 

3.6. Εργαςτόριο Αναλυτικόσ Φημεύασ Ι Α 5 5 

   27 30 

4ο Εξϊμηνο 

Τποχρεωτικϊ Μαθόματα 

4.1. Υυςικϋσ Διεργαςύεσ τησ Φημικόσ Σεχνολογύασ Γ 4 5 

4.2 Βιοχημεύα Ι Β 4 5 

4.3 Οργανικό Φημεύα ΙΙΙ Β 4 5 

4.4 Εργαςτόριο Αναλυτικόσ Φημεύασ ΙΙ Α 5 5 

4.5 Εργαςτόριο Ανόργανησ Φημεύασ ΙΙ Α 5 5 

4.6 Εργαςτόριο Υυςικοχημεύασ ΙΙ Δ 5 5 

   27 30 

5ο Εξϊμηνο 

Τποχρεωτικϊ Μαθόματα 
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5.1 Ανόργανη Φημεύα ΙΙΙ Α 4 5 

5.2 Βιοχημεύα ΙΙ Β 4 5 

5.3 Φημικϋσ Διεργαςύεσ τησ Φημικόσ Σεχνολογύασ Γ 4 5 

5.4 Φημεύα Σροφύμων Γ 4 5 

5.5 Εργαςτόριο Βιοχημεύασ Β 5 5 

5.6 Εργαςτόριο Οργανικόσ Φημεύασ Ι Β 5 5 

   26 30 

6ο Εξϊμηνο 

Τποχρεωτικϊ Μαθόματα 

6.1 Υυςικοχημεύα ΙΙΙ Δ 4 5 

6.2 Σεχνολογύα Σροφύμων Γ 4 5 

6.3 Εργαςτόριο Υυςικών και Φημικών Διεργαςιών Γ 5 5 

6.4 Εργαςτόριο Ανϊλυςησ και Σεχνολογύασ Σροφύμων Γ 5 5 

6.5 Εργαςτόριο Οργανικόσ Φημεύασ ΙΙ Β 10 10 

   28 30 

7ο Εξϊμηνο  

Τποχρεωτικϊ Μαθόματα (10 Δ.Μ.) και κατ’επιλογόν Τποχρεωτικϊ Μαθόματα (20 Δ.Μ.) απ’ όλα 

τα θεςμοθετημϋνα Εργαςτόρια του Σμόματοσ 

1. Εργαςτόριο Αναλυτικόσ Φημεύασ 

2. Εργαςτόριο Ανϐργανησ Φημεύασ 

3. Εργαςτόριο Οργανικόσ Φημεύασ 

4. Εργαςτόριο Υυςικοχημεύασ 

5. Εργαςτόριο Βιοχημεύασ 

6. Εργαςτόριο Υυςικϔν και Φημικϔν Διεργαςιϔν 

7. Εργαςτόριο Ανϊλυςησ και Σεχνολογύασ Σροφύμων 

 

Τποχρεωτικϊ Μαθόματα 

7.1 Πτυχιακό Εργαςύα 

Υαςματοςκοπύα, Υαςματομετρύα και Εφαρμογϋσ 

5 5 

7.2 4 5 
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Κατ’επιλογόν Τποχρεωτικϊ Μαθόματα 

   

Κατεύθυνςη Αναλυτικόσ Φημεύασ και Επιςτημών Περιβϊλλοντοσ 

7.1.1 Αναλυτικϋσ Σεχνικϋσ Φαρακτηριςμού τερεών και 

Εφαρμογϋσ 

4 5 

7.1.2 ΄Ελεγχοσ Ρύπανςησ και Σεχνολογύα Προςταςύασ 

Περιβϊλλοντοσ 

4 5 

7.1.3 τατιςτικό Επεξεργαςύα και Έλεγχοσ Ποιότητασ 

Πειραματικών Δεδομϋνων ςτη Φημικό Ανϊλυςη 

4 5 

Κατεύθυνςη Ανόργανησ Φημεύασ  

7.2.1 Φημεύα Λανθανιδύων και Ακτινιδύων με τοιχεύα Πυρηνικόσ 

Φημεύασ 

4 5 

7.2.2 Μεταλλοβιομόρια 4 5 

Κατεύθυνςη Οργανικόσ Φημεύασ 

7.3.1 Μηχανιςμού ςτην Οργανικό Φημεύα 4 5 

7.3.2 Ετεροκυκλικό Φημεύα 4 5 

7.3.3 Πεπτιδοχημεύα 4 5 

Κατεύθυνςη Υυςικόσ και Θεωρητικόσ Φημεύασ   

7.4.1 Εφαρμογϋσ Κβαντικόσ Φημεύασ 4 5 

7.4.2 Εφαρμογϋσ τατιςτικόσ Μηχανικόσ 4 5 

7.4.3 Κρυςταλλοχημεύα-Κρυςταλλοδομό 4 5 

7.4.4 Διδακτικό Υυςικών Επιςτημών-Φημεύασ 4 5 

Κατεύθυνςη Βιοχημεύασ και Κλινικόσ Φημεύασ 

7.5.1 Βιοχημεύα ΙΙΙ 4 5 

7.5.2 Ειςαγωγό ςτην Κλινικό Βιοχημεύα 4 5 

7.5.3 Μοριακό Βιολογύα Νουκλεώνικών Οξϋων 4 5 

7.5.4 Βιοπολυμερό 4 5 

7.5.5 Προχωρημϋνο Εργαςτόριο Βιοχημεύασ 4 5 

    

Κατεύθυνςη Φημικόσ Σεχνολογύασ 

7.6.1 Σεχνολογύα Προςταςύασ Περιβϊλλοντοσ 4 5 
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7.6.2 Σεχνολογύα ύνθεςησ και Ανακύκλωςησ Πλαςτικών 4 5 

7.6.3 Εργαςτόριο Φημικόσ Σεχνολογύασ 4 5 

7.6.4 Ανόργανη Φημικό Σεχνολογύα 4 5 

Κατεύθυνςη Επιςτόμησ και Σεχνολογύασ Σροφύμων 

7.7.1 Βιομηχανύεσ Σροφύμων 4 5 

7.7.2 Ποιοτικόσ Ελεγχοσ-Νομοθεςύα Σροφύμων 4 5 

7.7.3 Ανϊλυςη Σροφύμων 4 5 

7.7.4 Μικροβιολογύα-Μικροβιολογύα Σροφύμων 4 5 

7.7.5 Οινολογύα Ι 4 5 

7.7.6 Αμπελουργύα 4 5 

 

8ο Εξϊμηνο 

Τποχρεωτικϊ Μαθόματα (10 Δ.Μ.) και κατ’επιλογό Τποχρεωτικϊ Μαθόματα (20 Δ.Μ.) από όλα 

τα θεςμοθετημϋνα Εργαςτόρια του Σμόματοσ 

1. Εργαςτόριο Αναλυτικόσ Φημεύασ 

2. Εργαςτόριο Ανϐργανησ Φημεύασ 

3. Εργαςτόριο Οργανικόσ Φημεύασ 

4. Εργαςτόριο Υυςικοχημεύασ 

5. Εργαςτόριο Βιοχημεύασ 

6. Εργαςτόριο Υυςικϔν και Φημικϔν Διεργαςιϔν 

7. Εργαςτόριο Ανϊλυςησ και Σεχνολογύασ  Σροφύμων 

 

Τποχρεωτικϊ Μαθόματα 

8.1 Πτυχιακό Εργαςύα  10 10 

 

Κατ’επιλογόν Τποχρεωτικϊ Μαθόματα    

Κατεύθυνςη Αναλυτικόσ Φημεύασ και Επιςτημών Περιβϊλλοντοσ 

8.1.1 Εφαρμοςμϋνη Ηλεκτροχημεύα: Ανϊπτυξη Φημικών 

Αιςθητόρων και Βιοαιςθητόρων 

4 5 

8.1.2 Περιβαλλοντικό Φημικό Ανϊλυςη-ύγχρονεσ Διεργαςύεσ 

Αποκατϊςταςησ Περιβϊλλοντοσ 

4 5 
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8.1.3 Φημεύα Περιβϊλλοντοσ 4 5 

Κατεύθυνςη Ανόργανησ Φημεύασ  

8.2.1 Κατϊλυςη από Μεταλλικϊ ύμπλοκα-Μηχανιςμού 4 5 

8.2.2 Βιοανόργανεσ Εφαρμογϋσ 4 5 

Κατεύθυνςη Οργανικόσ Φημεύασ 

8.3.1 Αντύςτροφη Ανϊλυςη ύνθεςησ Οργανικών Ενώςεων 4 5 

8.3.2 ύγχρονεσ Υαςματοςκοπικϋσ Μϋθοδοι για την 

Σαυτοπούηςη Οργανικών Μορύων 

4 5 

8.3.3 Υωτοχημεύα Οργανικών Ενώςεων και Πολυμερών 4 5 

Κατεύθυνςη Υυςικόσ και Θεωρητικόσ Φημεύασ 

8.4.1 Επιςτόμη Πολυμερών 4 5 

8.4.2 Μοριακϊ Τλικϊ 4 5 

8.4.3 Μοριακό Υωτοχημεύα και Εφαρμογϋσ 4 5 

8.4.4 Νεότερεσ Σεχνικϋσ Κβαντικόσ και τατιςτικόσ Μηχανικόσ 

για τη Διερεύνηςη Φημικών Αντιδρϊςεων 

4 5 

Κατεύθυνςη Βιοχημεύασ και Κλινικόσ Φημεύασ 

8.5.1 Βιοτεχνολογύα 4 5 

8.5.2 Κλινικό Φημεύα 4 5 

8.5.3 Ενζυμολογύα 4 5 

8.5.4 Βιολογικϋσ Μεμβρϊνεσ και Βαςικϋσ Αρχϋσ Μεταγωγόσ 

όματοσ 

4 5 

8.5.5 Εργαςτόριο Κλινικόσ Φημεύασ 4 5 

Κατεύθυνςη Φημικόσ Σεχνολογύασ 

8.6.1 Εμπλουτιςμόσ Μεταλλευμϊτων 4 5 

8.6.2 Οργανικό Φημικό Σεχνολογύα 4 5 

8.6.3 Ιςτορύα και Επιςτημολογύα τησ Φημεύασ 4 5 

8.6.4 Γεωχημεύα-Ορυκτολογύα 4 5 

    

Κατεύθυνςη Επιςτόμησ και Σεχνολογύασ Σροφύμων 

8.7.1 υςκευαςύα Σροφύμων 4 5 

8.7.2 Διατροφό 4 5 
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8.7.3 Προχωρημϋνο Εργαςτόριο Σροφύμων-Οινολογύασ 4 5 

8.7.4 Βιοχημεύα και Βιοτεχνολογύα Σροφύμων 4 5 

8.7.5 Οινολογύα ΙΙ 4 5 

8.7.6 τοιχεύα Οικονομύασ 4 5 
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Ύλη μαθημϊτων (ΑΝΑΜΟΡΥΩΜΕΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ) 

 

Παρακϊτω ακολουθεύ μια περιγραφό ϐλων των μαθημϊτων που εμφανύζονται ςτο 

πρϐγραμμα ςπουδϔν ωσ προσ το περιεχϐμενϐ τουσ, ϐπωσ αυτϊ δϐθηκαν απϐ τουσ Tομεύσ 

ςτουσ οπούουσ υπϊγονται.  

 

 

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

1.1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ Ι 

Μϋθοδοι χημικόσ ανϊλυςησ. Φημικϐσ δεςμϐσ. Ηλεκτραρνητικϐτητα. Περύ 

διαλυμϊτων. Σο ϑδωρ ωσ διαλϑτησ. Τδατικϊ διαλϑματα ηλεκτρολυτϔν. Θεωρύα 

ηλεκτρολυτικόσ διϊςταςησ. Θεωρύα διιοντικϔν ϋλξεων. Κανϐνεσ για την αναγραφό των 

χημικϔν εξιςϔςεων. Μϋθοδοι ςυμπλόρωςησ εξιςϔςεων οξειδοαναγωγικϔν αντιδρϊςεων. 

Πυροχημικϋσ αντιδρϊςεισ. Σρϐποι ϋκφραςησ τησ ςυγκϋντρωςησ των διαλυμϊτων. Αρχό 

τησ ηλεκτρικόσ ουδετερϐτητασ. Αρχό τησ ιςοςτϊθμιςησ μϊζασ. Πρωτονιακό ςυνθόκη. 

Σαχϑτητα αντύδραςησ. Θεωρύα των ςυγκροϑςεων, Θεωρύα του ενεργοποιημϋνου 

ςυμπλϐκου. Νϐμοσ δρϊςησ των μαζϔν. Φημικό ιςορροπύα. Νϐμοσ χημικόσ ιςορροπύασ. 

Αρχό του Le Chatelieur. Ιςορροπύεσ κατανομόσ και νϐμοσ κατανομόσ. Ιοντιςμϐσ αςθενϔν 

οξϋων και βϊςεων. ταθερϊ ιοντιςμοϑ. Βαθμϐσ ιοντιςμοϑ. Νϐμοσ αραύωςησ Ostwald. 

Ιςορροπύεσ αςθενϔν οξϋων και αςθενϔν βϊςεων. Διαγρϊμματα κατανομόσ. Επύδραςη 

κοινοϑ ιϐντοσ. Επύδραςη μη κοινοϑ ιϐντοσ. Ιοντιςμϐσ ϑδατοσ, γινϐμενο ιϐντων ϑδατοσ. 

Ρυθμιςτικϊ διαλϑματα. Τδρϐλυςη. Ετερογενεύσ ιςορροπύεσ. Αρχό γινομϋνου 

διαλυτϐτητασ, ςταθερϊ γινομϋνου διαλυτϐτητασ. χηματιςμϐσ και διαλυτοπούηςη 

ιζημϊτων. Ομογενόσ καθύζηςη. Μϐλυνςη των ιζημϊτων και μεύωςη αυτόσ. Κολλοειδό 

διαλϑματα. Κλαςματικό καθύζηςη. Ιςορροπύεσ που περιλαμβϊνουν ςϑμπλοκα ιϐντα. 

ταθερϊ ςχηματιςμοϑ ςυμπλϐκου ιϐντοσ. Ιςορροπύεσ που περιλαμβϊνουν 

επαμφοτερύζουςεσ ουςύεσ. Ιςορροπύεσ που περιλαμβϊνουν οξειδοαναγωγικϊ ςυςτόματα. 

Παρϊγοντεσ που επιδροϑν ςτο δυναμικϐ των ηλεκτροδύων. Εξύςωςη Nernst. Γαλβανικϊ 

και ηλεκτρολυτικϊ ςτοιχεύα. ταθερϊ ιςορροπύασ οξειδοαναγωγικϔν ςυςτημϊτων. 

Εφαρμογϋσ των κανονικϔν δυναμικϔν και τησ εξύςωςησ Nernst. Τπολογιςμϐσ ςταθερϔν 

ιςορροπύασ (Κα, Κb, Ksp, κ.λ.π.) 
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1.2 ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΦΗΜΕΙΑ Ι 

κοπϐσ τησ Ανϐργανησ Φημεύασ. Ειςαγωγό ςτο αντικεύμενο, ςϑνδεςη με ϊλλουσ τομεύσ 

(Βιολογύα, Υυςικό, Επιςτόμη Τλικϔν). Ατομικό Δομό, το ϊτομο του υδρογϐνου, πρϐτυπο του 

Bohr, ατομικϊ τροχιακϊ, ενϋργειεσ και ςχόματα, πολυηλεκτρονιακϊ ϊτομα, s, p, d τροχιακϊ, 

περιοδικϐσ πύνακασ. Περιοδικϐτητα των ιδιοτότων ςτον περιοδικϐ πύνακα. Φημικϐσ Δεςμϐσ, 

επικϊλυψη τροχιακϔν, ς, π και δ δεςμού, Μοριακϊ Σροχιακϊ. Ομοατομικϊ και ετεροατομικϊ 

δυατομικϊ ςυςτόματα Αςθενεύσ αλληλεπιδρϊςεισ. χόματα μορύων, δομϋσ Lewis, ΑΖΗ. 

θενοδεςμικό θεωρύα (υβριδιςμϐσ), δεςμϐσ τριϔν κϋντρων. Ιοντικϋσ ενϔςεισ, ενϋργεια 

πλϋγματοσ, κϑκλοσ Born–Habber, ιοντικό ακτύνα, απλϋσ κρυςταλλικϋσ δομϋσ. Φημεύα 

επιλεγμϋνων ανιϐντων. οξεύδια, υδροξεύδια, αλκοξεύδια. πολυοξο-ανιϐντα, αλογονύδια, 

ςουλφύδια. Πρωτικού και και μη πρωτικού διαλϑτεσ, τόγματα αλϊτων, οριςμού οξϋων Βϊςεων, 

διαλϑματα, ςυνόθη πρωτικϊ οξϋα, οξυοξϋα. Οξειδοαναγωγό. Αντιδρϊςεισ-Ημιαντιδρϊςεισ ςε 

ϐξινα και βαςικϊ διαλϑματα. Βολταώκϊ, ηλεκτρολυτικϊ ςτοιχεύα. Ειςαγωγό ςτη χημεύα 

Ϊνταξησ. Δομϋσ ςυμπλϐκων. Τποκαταςτϊτεσ. Ονοματολογύα, Ιςομϋρεια. Θεωρύεσ δεςμοϑ ςτα 

ςϑμπλοκα. θενοδεςμικό Θεωρύα. Θεωρύα Κρυςταλλικοϑ πεδύου. Οκταεδρικϊ και 

τετραεδρικϊ. Υαςματοχημικό ςειρϊ. Παραμορφωμϋνεσ γεωμετρύεσ, επύπεδα τετραγωνικϊ 

ςϑμπλοκα. Μοριακϊ τροχιακϊ. ταθερϐτητα ςυμπλϐκων. κληρϊ και μαλακϊ οξϋα και βϊςεισ 

κατϊ Lewis. Δραςτικϐτητα ςυμπλϐκων. Αντιδρϊςεισ αντικατϊςταςησ υποκαταςτατϔν. 

Ειςαγωγό ςτουσ μηχανιςμοϑσ ανοργϊνων αντιδρϊςεων. Αντιδρϊςεισ αντικατϊςταςησ ςτα 

ςϑμπλοκα.  

 

1.3 ΕΙΑΓΨΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΗΜΕΙΑ 

Ειςαγωγό ςτισ πρακτικϋσ γνϔςεισ του Εργαςτηρύου Ποιοτικόσ Φημικόσ Ανϊλυςησ. 

(κανϐνεσ και μϋτρα αςφαλεύασ εργαςτηρύου, προγραμματιςμϐσ εργαςύασ, ημερολϐγιο 

εργαςτηρύου, καθαριϐτητα και ευταξύα, εργαςτηριακϊ ςκεϑη και ϐργανα, αντιδραςτόρια, 

επιλεγμϋνεσ αντιδρϊςεισ κατιϐντων και ανιϐντων με διϊφορα αντιδραςτόρια). Σρϐποσ 

ϋκφραςησ ςυγκϋντρωςησ διαλυμϊτων και παραςκευό αυτϔν, ειςαγωγό ςτον αναλυτικϐ 

διαχωριςμϐ κατιϐντων και ανιϐντων, τεχνικϋσ ποιοτικόσ ημιμικροαναλϑςεωσ (καθύζηςη, 

εκχϑλιςη, εξϊτμιςη, φυγοκϋντριςη, διόθηςη κ.λ.π. Ειςαγωγό ςτισ πρακτικϋσ γνϔςεισ του 

Εργαςτηρύου Ποςοτικόσ Φημικόσ Ανϊλυςησ (κανϐνεσ και μϋτρα αςφαλεύασ εργαςτηρύου, 

προγραμματιςμϐσ εργαςύασ, ημερολϐγιο εργαςτηρύου, καθαριϐτητα και ευταξύα, 
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εργαςτηριακϊ ςκεϑη και ϐργανα, υλικϊ εργαςτηριακϔν ςκευϔν, βαθμονϐμηςη 

ογκομετρικϔν ςκευϔν, αντιδραςτόρια, αναλυτικϐσ ζυγϐσ (περιγραφό και λειτουργύα του 

αναλυτικοϑ ζυγοϑ, αναλυτικϊ ςταθμϊ, γενικού κανϐνεσ χρόςεωσ του αναλυτικοϑ ζυγοϑ, 

ζϑγιςη με αναλυτικϐ ζυγϐ, ςφϊλματα ζυγύςεωσ). Ειςαγωγό ςτισ μεθϐδουσ ποςοτικόσ 

ανϊλυςησ (ογκομετρικϋσ, ςταθμικϋσ αναλϑςεισ). Κανϐνεσ και μϋτρα αςφϊλειασ ςτο 

Εργαςτόριο Ανϐργανησ Φημεύασ. Όργανα και ςκεϑη. Ζϑγιςη. Διϊλυςη, καταβϑθιςη και 

διόθηςη. Αντιδρϊςεισ ιϐντων των αλκαλικϔν γαιϔν και των αλκαλιμετϊλλων. Οξεύδωςη και 

αναγωγό. ειρϊ δραςτικϐτητασ μετϊλλων και αλογϐνων. Φημικό ιςορροπύα και αρχό Le 

Chatelier. Τπολογιςμϐσ τησ ςταθερϊσ χημικόσ ιςορροπύασ μιασ χημικόσ αντύδραςησ. 

Ειςαγωγό ςτο Εργαςτόριο Οργανικόσ Φημεύασ. Αςφϊλεια. Επικύνδυνεσ χημικϋσ ουςύεσ και 

προφυλϊξεισ. Εργαςτηριακϐσ εξοπλιςμϐσ. υναρμολϐγηςη υϊλινων ςκευϔν. Γνωριμύα με τισ 

οργανικϋσ ενϔςεισ (υγρϊ, ςτερεϊ, τόξη, πόξη, βραςμϐσ, εξϊχνωςη). Υυςικϋσ ςταθερϋσ (ςημεύο 

ζϋςεωσ, ςημεύο τόξεωσ) και χρόςη αυτϔν ςτην ταυτοπούηςη οργανικϔν ενϔςεων. Διαλϑτεσ. 

Διαλυτϐτητα ενϔςεων. Διόθηςη, Ξόρανςη οργανικϔν διαλυτϔν και ςτερεϔν ενϔςεων. 

Φαρακτηριςτικϋσ αντιδρϊςεισ λειτουργικϔν ομϊδων οργανικϔν ενϔςεων και ταυτοπούηςη 

με υπϋρυθρη φαςματοςκοπύα. 

 

1.4 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι 

Ειςαγωγικϋσ και επαναληπτικϋσ ϋννοιεσ, βαςικϋσ ϋννοιεσ Θεωρύασ υνϐλων. 

Ειςαγωγικϋσ και επαναληπτικϋσ ϋννοιεσ, πραγματικού αριθμού, ςτοιχεύα ςυναρτόςεων. 

Ακολουθύεσ, οριςμϐσ ορύου ακολουθύασ, ϐριο ςυγκλινουςϔν ακολουθιϔν, υπακολουθύεσ. 

Ακολουθύεσ, αποκλύνουςεσ ακολουθύεσ. ειρϋσ, ςειρϋσ με μη αρνητικοϑσ ϐρουσ, 

εναλλαςςϐμενεσ ςειρϋσ. ειρϋσ, απϐλυτη ςϑγκλιςη, βαςικϊ κριτόρια ςϑγκλιςησ, 

δυναμοςειρϋσ. Όριο & ςυνϋχεια, οριςμϐσ ορύου, ρυθμού μεταβολόσ, πλευρικϊ ϐρια. Όριο & 

ςυνϋχεια, ϊπειρα ϐρια, ςυνϋχεια, εφαπτϐμενεσ ευθεύεσ. Παρϊγωγοι, οριςμϐσ παραγϔγου, 

παρϊγωγοι βαςικϔν ςυναρτόςεων, παρϊγωγοσ γινομϋνου, πηλύκου κ.λ.π. Παρϊγωγοι, 

παρϊγωγοσ ωσ ςυνϊρτηςη, παρϊγωγοσ ωσ ρυθμϐσ μεταβολόσ, ειςαγωγό ςτη μερικό 

παρϊγωγο. Παρϊγωγοι, εφαρμογϋσ παραγϔγων, ακρϐτατα και μελϋτη ςυνϊρτηςησ. 

Διανϑςματα, διανϑςματα ςτο επύπεδο και το χϔρο, εςωτερικϐ και εξωτερικϐ γινϐμενο. 

Διανϑςματα, καρτεςιανϋσ, πολικϋσ, κυλινδρικϋσ ςυντεταγμϋνεσ, ευθεύεσ και επύπεδα.  
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1.5 ΥΤΙΚΗ  

Μονϐμετρα και ανυςματικϊ φυςικϊ μεγϋθη. Μονϊδεσ μϋτρηςησ φυςικϔν μεγεθϔν. 

Γραμμικό και κυκλικό κύνηςη. Η ϋννοια τησ γραμμικόσ ορμόσ και τησ τροχιακόσ γωνιακόσ 

ορμόσ (ςτροφορμόσ). Ϊργο, ενϋργεια, διατόρηςη ενϋργειασ. Η ϋννοια τησ κινητικόσ και τησ 

δυναμικόσ ενϋργειασ. Κλαςικϐσ αρμονικϐσ ταλαντωτόσ. υχνϐτητα, μόκοσ κϑματοσ, 

κυματϊριθμοσ, μονϊδεσ. Κβαντικϐσ αρμονικϐσ ταλαντωτόσ. Υορτύο και ϑλη, ηλεκτρικϐ πεδύο, 

νϐμοσ του Coulomb , νϐμοσ του Gauss. Ηλεκτρικϐ δυναμικϐ, χωρητικϐτητα και διηλεκτρικϊ. 

Ρεϑμα και αντύςταςη, ηλεκτρεγερτικό δϑναμη. Μαγνητικϐ πεδύο, νϐμοσ του Ampere, νϐμοσ 

του Faraday. Ηλεκτρικϐ δύπολο και διπολικό ροπό, πολωςιμϐτητα, μαγνητικϋσ ιδιϐτητεσ τησ 

ϑλησ. Η ϋννοια τησ κινητικόσ ενϋργειασ και τησ δυναμικόσ ενϋργειασ. Απϔςεισ και ϋλξεισ 

τϑπου Coulomb. Ηλεκτρομαγνητικό ακτινοβολύα, περιγραφό του ηλεκτρομαγνητικοϑ 

φϊςματοσ, ϋνταςη ηλεκτρομαγνητικόσ ακτινοβολύασ. 

 

1.6 Η/Τ-ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 

Δομό ηλεκτρονικϔν υπολογιςτϔν. Γενικϊ περύ των λειτουργικϔν ςυςτημϊτων 

(παρϊδειγμα: Windows, UNIX.). Ειςαγωγό ςτο διαδύκτυο. Εκκύνηςη και τερματιςμϐσ, 

αςφϊλεια υπολογιςτϔν. Ρυθμύςεισ υςτόματοσ. Αναζότηςη, ϊντληςη και επεξεργαςύα 

επιςτημονικόσ πληροφορύασ απϐ SciFinder, ISI Web of Knowledge, Scopus, Scirus. Ειςαγωγό 

ςτον προγραμματιςμϐ (χρηςιμϐτητα για τον χημικϐ, βαςικϋσ ϋννοιεσ, η λογικό τησ ϋννοιασ 

«γλϔςςα προγραμματιςμοϑ» και των εντολϔν τησ, παραδεύγματα απλϔν και γενικϔν 

εντολϔν, ενδεικτικϊ παραδεύγματα προγραμματιςμοϑ). Τπολογιςμού με λογιςτικϊ φϑλλα 

(MS-Excel Spreadsheets, απλό ϋκδοςη για καλϑτερη εμπϋδωςη και χρηςιμοπούηςη των 

βαςικϔν εντολϔν αυτοϑ του πακϋτου). Διδαςκαλύα παραδειγμϊτων ςε νεϔτερη ϋκδοςη. 

Διδαςκαλύα ϋτοιμων ελεϑθερων ςτατιςτικϔν και υπολογιςτικϔν πακϋτων (1) Διδαςκαλύα 

ϋτοιμων ελεϑθερων ςτατιςτικϔν και υπολογιςτικϔν πακϋτων (2) Παραδεύγματα 

προγραμματιςμοϑ με υπολογιςμοϑσ: Ριζϔν εξιςϔςεων, Παραμϋτρων πολυωνυμικϔν αλλϊ και 

ϊλλων μη-γραμμικϔν εξιςϔςεων (μοντϋλα γνωςτϔν χημικϔν διεργαςιϔν) με προςαρμογό 

πειραματικϔν δεδομϋνων ςτισ εξιςϔςεισ αυτϔν των μορφϔν. Διδαςκαλύα μύασ απλόσ 

γλϔςςασ προγραμματιςμοϑ (Basic). Δημιουργύα και χρόςη βϊςεων δεδομϋνων. Η διδαςκαλύα 

θα γύνεται με παραδεύγματα που θα ϋχουν ϊμεςη ςχϋςη με την επιςτόμη τησ χημεύασ και τα 

προβλόματα που χρειϊζεται να λϑςει μια τϋτοια γνϔςη. Επεξεργαςύα Κειμϋνου (MS-WORD, 
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απλό ϋκδοςη για καλϑτερη εμπϋδωςη και χρηςιμοπούηςη των βαςικϔν εντολϔν αυτοϑ του 

πακϋτου). Διδαςκαλύα παραδειγμϊτων ςε νεϔτερη ϋκδοςη. Παρουςιϊςεισ (MS-PowerPoint, 

απλό ϋκδοςη για καλϑτερη εμπϋδωςη και χρηςιμοπούηςη των βαςικϔν εντολϔν αυτοϑ του 

πακϋτου). Διδαςκαλύα παραδειγμϊτων ςε νεϔτερη ϋκδοςη. Λογιςμικϊ Επεξεργαςύασ 

Δεδομϋνων (Origin κ.ϊ.). Λογιςμικϊ επεξεργαςύασ χημικόσ πληροφορύασ και ςχεδιαςμοϑ 

ChemOffice (Chem3D, ChemDraw). Λογιςμικϊ επεξεργαςύασ χημικόσ πληροφορύασ και 

ςχεδιαςμοϑ ChemOffice (Chem3D, ChemDraw) - Ειςαγωγικϊ ςτοιχεύα για λογιςμικϊ 

προγρϊμματα  υπολογιςμοϑ μοριακόσ δομόσ και ενϋργειασ (Hyperchem). Ειςαγωγικϊ 

ςτοιχεύα για λογιςμικϊ προγρϊμματα υπολογιςμοϑ μοριακόσ δομόσ και ενϋργειασ 

(Hyperchem). 

 

 

2ο. ΕΞΑΜΗΝΟ 

2.1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ ΙΙ  

Ειςαγωγό ςτην ποςοτικό ανϊλυςη. φϊλματα και ςτατιςτικό επεξεργαςύα αναλυτικών 

δεδομϋνων (ςφϊλματα ςτην ποςοτικό ανϊλυςη, εφαρμογϋσ ςτατιςτικόσ ςε μικρϐ αριθμϐ 

δεδομϋνων. τατιςτικϋσ δοκιμαςύεσ για τιμϋσ παραμϋτρων, κριτόρια απορρύψεωσ τιμϔν ςε 

μια ςειρϊ πειραματικϔν δεδομϋνων, μϋθοδοι ελϋγχου και αυξόςεωσ τησ ακρύβειασ των 

αναλϑςεων, διϊδοςη ςφαλμϊτων κατϊ τουσ υπολογιςμοϑσ, ςφϊλματα ανϊγνωςησ κλύμακασ 

μετρητικϔν οργϊνων, ςημαντικϊ ψηφύα). ταθμικό ανϊλυςη (αρχϋσ, εκλεκτικϐτητα 

αντιδραςτηρύων, διαλυτϐτητα ιζόματοσ, μηχανιςμϐσ ςχηματιςμοϑ ιζόματοσ, κρυςταλλικϊ 

ιζόματα, κολλοειδό, ιζόματα και προςρϐφηςη, μολϑνςεισ και καθαριςμϐσ ιζημϊτων, 

ςυντελεςτϋσ και ςφϊλματα καταβϑθιςησ και διαχωριςμοϑ, ςταθμικού προςδιοριςμού H2O, Ν, 

Fe, Al, Ca, Mg, SO4
2-, SiO3

2-). Ογκομετρικό ανϊλυςη (ταξινϐμηςη ογκομετρικϔν μεθϐδων 

αναλϑςεωσ, πρϐτυπεσ ουςύεσ και πρϐτυπα διαλϑματα, πορεύα ογκομετρικόσ αναλϑςεωσ, 

καθοριςμϐσ τελικοϑ ςημεύου-δεύκτεσ, ςφϊλματα ογκομετρικόσ αναλϑςεωσ, υπολογιςμού ςτην 

ογκομετρικό ανϊλυςη, καμπϑλεσ ογκομϋτρηςησ, ογκομετρόςεισ εξουδετϋρωςησ, 

οξειδοαναγωγικϋσ ογκομετρόςεισ, ογκομετρόςεισ καθιζόςεωσ, ςυμπλοκομετρικϋσ 

ογκομετρόςεισ, ογκομετρόςεισ μη υδατικοϑσ διαλϑτεσ). Διαγρϊμματα ςωματιδιακόσ 

ςύςταςησ, λογαριθμικϊ διαγρϊμματα και εφαρμογϋσ τουσ ςτην ογκομετρικό ανϊλυςη, 

διαγρϊμματα ρυθμιςτικόσ χωρητικϐτητασ των διαλυμϊτων. Εκχύλιςη (εκχϑλιςη ανϐργανων 
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ςυςτατικϔν με οργανικοϑσ διαλϑτεσ, διαχωριςμϐσ με εκχϑλιςη διαλυμϊτων με μη 

αναμειγνυϐμενουσ διαλϑτεσ, Σαξινϐμηςη των ανϐργανων ςυςτημϊτων εκχϑλιςησ, υςτόματα 

εκχϑλιςησ χρόςιμα ςτην ανϐργανη ανϊλυςη, Οργανικϊ αντιδραςτόρια εκχϑλιςησ). 

 

2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΦΗΜΕΙΑ ΙΙ  

Υϑςη και τϑποσ των ςτοιχεύων ςτον περιοδικϐ πύνακα. Μονοατομικϊ, δυατομικϊ και 

πολυατομικϊ ςτοιχεύα Εκτεταμϋνεσ δομϋσ. Μϋταλλα. Φημεύα των ςτοιχεύων ςε ςχϋςη με τη 

θϋςη τουσ ςτον περιοδικϐ πύνακα. τοιχεύα 1ησ, 2ησ περιϐδου, ςτοιχεύα κυρύων ομϊδων, 

ςτοιχεύα μετϊπτωςησ, f–ςτοιχεύα. Τδρογϐνο, υδρύδια, αντιδρϊςεισ μοριακοϑ και ατομικοϑ 

υδρογϐνου, εφαρμογϋσ. τοιχεύα 1ησ ομϊδασ του Π.Π. Δυαδικϋσ ενϔςεισ, υδροξεύδια, ϊλατα. 

Ενϔςεισ ϋνταξησ. Οργανομεταλλικϊ ϊλατα και εφαρμογϋσ. τοιχεύα 2ησ ομϊδασ του Π.Π. 

Δυαδικϋσ ενϔςεισ, υδροξεύδια, ϊλατα. Ενϔςεισ ϋνταξησ. Οργανομεταλλικϊ ϊλατα και 

εφαρμογϋσ. Βηρϑλλιο. Βϐριο. Οξυγονοϑχεσ ενϔςεισ, αλογονύδια, υδρύδια, ενϔςεισ βορύου–

αζϔτου. Al, Ga, In, Tl. Ωνθρακασ. Γραφύτησ, διαμϊντι, φουλερϋνια και καρβύδια. Οξεύδια του 

ϊνθρακα. Ανθρακικϐ οξϑ και οξυοξϋα. Μεταλλοκαρβονϑλια και οργανομεταλλικϋσ ενϔςεισ. 

Πυρύτιο. ϑγκριςη C-Si. Πυριτικϋσ ενϔςεισ, ςιλικϐνεσ. Ge, Sn, Pb. Ωζωτο. Νιτρύδια, υδρύδια, 

οξεύδια. Αλογονύδια. Οξϋα. Υωςφϐροσ. Οξεύδια, οξυενϔςεισ. As, Sb, Bi. Οξυγϐνο. Ιδιϐτητεσ, 

αλλοτροπικϋσ μορφϋσ. Οξεύδια, υπεροξεύδια, ςουπεροξεύδια. ςυμπλοκοποιόςη του Ο2. Υορεύσ 

μοριακοϑ οξυγϐνου–αναπνοό. Θεύο. Ιδιϐτητεσ, αλλοτροπικϋσ μορφϋσ. ςουλφύδια, 

πολυςουλφύδια. Οξεύδια, οξυοξϋα. Se, Te, Po. Αλογϐνα. Αλογονύδια. Οξεύδια. Οξυοξϋα. Ευγενό 

αϋρια. Ιδιϐτητεσ. Ξϋνο: ενϔςεισ Zn, Cd, Hg. μϋταλλα μετϊπτωςησ). Θεωρύα του Πεδύου των 

Τποκαταςτατϔν. Μοριακϊ τροχιακϊ. Μαγνητικϋσ ιδιϐτητεσ. Μοριακϊ τροχιακϊ. Μαγνητικϋσ 

ιδιϐτητεσ. Ειςαγωγό ςτισ ενϔςεισ με δεςμοϑσ Μ–Μ. Ti, Zr, Hf. V, βιολογικϐσ ρϐλοσ, Nb, Ta. Cr, 

υπεροξο-ενϔςεισ του χρωμύου, Μο, W, βιολογικϐσ ρϐλοσ. Mn, Tc, Re. Fe, Co, Ni, βιολογικϐσ 

ρϐλοσ, εφαρμογϋσ. Cu, Ag, Au, βιολογικϐσ ρϐλοσ, εφαρμογϋσ. Μϋταλλα τησ ομϊδασ του 

λευκοχρϑςου. Ru, Os, Rh, Ir, Pd, Pt. Sc, Y, La, Λανθανύδια. Ακτινύδια. Ειςαγωγό ςτην Πυρηνικό 

Φημεύα. Φημεύα Ϊνταξησ. θενοδεςμικό Θεωρύα, Θεωρύα κρυςταλλικοϑ πεδύου και Θεωρύα του 

Πεδύου των Τποκαταςτατϔν. Δομό ςυμπλϐκων. ΑΕ=2, ΑΕ=3, ΑΕ=4. ΑΕ=5, ΑΕ=6. 

Παραμορφϔςεισ απϐ την ιδανικό γεωμετρύα. Μεγαλϑτεροι αριθμού ϋνταξησ. Φηλικϐ 

φαινϐμενο. Μεθοδολογύα χαρακτηριςμοϑ ενϔςεων ϋνταξησ. 
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2.3 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ Ι 

Δομό και μοριακϋσ ιδιϐτητεσ. Οξϋα και βϊςεισ (οριςμϐσ κατϊ Brønsted-Lowry και 

Lewis). Κατανομό οργανικϔν ενϔςεων ςϑμφωνα με τισ λειτουργικϋσ ομϊδεσ τουσ. Δομό 

λειτουργικϔν ομϊδων. χεδύαςη χημικϔν δομϔν, μοριακϊ ομοιϔματα. Αλκϊνια, 

κυκλοαλκϊνια (ονοματολογύα, διαμορφϔςεισ, προβολϋσ, ιδιϐτητεσ και αντιδρϊςεισ αυτϔν). 

Τποκατεςτημϋνα κυκλοαλκϊνια. τερεοχημεύα αυτϔν. Επιςκϐπηςη οργανικϔν αντιδρϊςεων. 

Σαχϑτητα αντύδραςησ, χημικό ιςορροπύα, ενϋργεια διϊςταςησ δεςμϔν, ενεργειακϊ 

διαγρϊμματα. Επαγωγικϐ και υπερςυζυγιακϐ φαινϐμενο. τερεοχημεύα οργανικϔν ενϔςεων. 

Φειρομορφύα, οπτικό ενεργϐτητα, εναντιομερό, διαςτερεομερό, μεςο-ενϔςεισ, ρακεμικϊ 

μεύγματα. τερεοαπεικϐνιςη, προβολϋσ κατϊ Fischer, ονοματολογύα (R/S). Αλκϋνια. Δομό, 

ονοματολογύα, ιςομϋρεια cis/trans (Ζ/Ε). Θερμϐτητα υδρογϐνωςησ, ςταθερϐτητα αλκενύων. 

Παραςκευϋσ, ιδιϐτητεσ και αντιδρϊςεισ αλκενύων. Δομό και ςταθερϐτητα καρβοκατιϐντων. 

Αντιδρϊςεισ αλκενύων-παρϊγωγα. Διϋνια. Αλκϑνια. Ονοματολογύα, ιδιϐτητεσ, παραςκευϋσ και 

αντιδρϊςεισ. Αλκυλαλογονύδια [Ονοματολογύα, φυςικϋσ και χημικϋσ ιδιϐτητεσ, παραςκευϋσ. 

Αντιδρϊςεισ πυρηνϐφιλησ υποκατϊςταςησ (SN1 και SN2). Αντιδρϊςεισ απϐςπαςησ (Ε1 και 

Ε2)].  

 

2.4 ΥΤΙΚΟΦΗΜΕΙΑ Ι 

Ιδιϐτητεσ αερύων. Πρϔτοσ θερμοδυναμικϐσ νϐμοσ (ϋννοιεσ, εφαρμογϋσ). Δεϑτεροσ 

θερμοδυναμικϐσ νϐμοσ (ϋννοιεσ και κατεϑθυνςη τησ αυθϐρμητησ μεταβολόσ, ενϋργειεσ 

Helmholtz και Gibbs, εφαρμογϋσ). Φημικό ιςορροπύα. Υυςικού μεταςχηματιςμού καθαρϔν 

ουςιϔν. Απλϊ μεύγματα. Διαγρϊμματα φϊςεων. Φημικό ιςορροπύα. Ηλεκτροχημεύα (ιϐντα, 

αλληλεπύδραςη ιϐντοσ-διαλϑτη, θεωρύα διιοντικϔν ϋλξεων/Εξύςωςη Debye-Hückel). 

Ηλεκτροχημεύα ιςορροπύασ (ηλεκτροχημικϊ ςτοιχεύα). Εφαρμογϋσ ηλεκτροδιακόσ 

ηλεκτροχημεύασ. 

 

2.5 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΙΙ  

Αϐριςτο ολοκλόρωμα, oριςμϐσ αϐριςτου ολοκληρϔματοσ, μϋθοδοσ αντικατϊςταςησ, 

παραγοντικό ολοκλόρωςη, ολοκλόρωςη ρητϔν, ϊρρητων, τριγωνομετρικϔν και 

υπερβολικϔν ςυναρτόςεων. Οριςμϋνο ολοκλόρωμα, οριςμϐσ ολοκληρϔματοσ κατϊ Riemann, 

Θεϔρημα Μϋςησ Σιμόσ, θεμελιϔδεσ Θεϔρημα Ολοκληρωτικοϑ Λογιςμοϑ, εφαρμογϋσ 

ολοκληρϔματοσ, εμβαδϐ επύπεδου χωρύου, προςεγγιςτικό ολοκλόρωςη. Ειςαγωγό ςτην 
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ϋννοια του πολλαπλοϑ ολοκληρϔματοσ. Γενικευμϋνο ολοκλόρωμα, οριςμϐσ γενικευμϋνου 

ολοκληρϔματοσ, βαςικϊ κριτόρια ςϑγκλιςησ. υνόθεισ Διαφορικϋσ Εξιςϔςεισ (ΔΕ), 

ειςαγωγικϋσ ϋννοιεσ, χαρακτηριςμϐσ ΔΕ. ΔΕ πρϔτησ τϊξησ, χωριζομϋνων μεταβλητϔν, 

ακριβεύσ, γραμμικϋσ πρϔτησ τϊξησ, Bernoulli και Riccati. ΔΕ δεϑτερησ τϊξησ, ειςαγωγικϋσ 

ϋννοιεσ. ΔΕ δεϑτερησ τϊξησ με ςταθεροϑσ ςυντελεςτϋσ, ομογενεύσ/μη-ομογενεύσ. Πύνακεσ, 

ορύζουςεσ πολυϔνυμα και ςυςτόματα γραμμικϔν εξιςϔςεων. Ομογενεύσ γραμμικϋσ εξιςϔςεισ 

και ορύζουςα ςυντελεςτϔν. 

 

Κατ’επιλογόν Μαθόματα 

2.6 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ Βιολογύασ. Οργϊνωςη ςε επύπεδα. Ροό ενϋργειασ ςτα βιολογικϊ 

ςυςτόματα. Βαςικϋσ αρχϋσ του μεταβολιςμοϑ. ATPϊςεσ. Κϑτταρα. Κυτταρικό θεωρύα. 

Βιολογικϋσ μεμβρϊνεσ. Διαμεμβρανικό μεταφορϊ. Βαςικού τϑποι κυττϊρων. Ευκϊρυα. 

Βακτόρια. Αρχαύα. Διαμεριςματοπούηςη των ευκαρυωτικϔν κυττϊρων. Ενδοπλαςματικϐ 

δύκτυο. Ριβοςϔματα. Ϊκκριςη πρωτεώνϔν. υςκευό Golgi. Λυςοςϔματα. Πυρόνασ. 

Φρωματύνη. Μύτωςη. Κυτταρικϐσ κϑκλοσ. Κυτταροςκελετϐσ. Γονιδύωμα. Κωδικϐ δυναμικϐ. 

Γονύδια, γονιδιακϋσ οικογϋνειεσ. Προγρϊμματα γονιδιϔματοσ. Εξϋλιξη του γονιδιϔματοσ. 

Μεταθετϊ ςτοιχεύα. Ιντρϐνια. Εναλλακτικϐ μϊτιςμα. Λειτουργικό γονιδιωματικό. 

Μικροςυςτοιχύεσ. Πρωτεωμικό ανϊλυςη. Γενετικού πολυμορφιςμού. SNPs. Γονύδια που 

ςυνδϋονται με αςθϋνειεσ. Εντοπιςτικό κλωνοπούηςη. Γονιδιακό ςτϐχευςη. Εξϋλιξη. Θεωρύα 

τησ εξϋλιξησ. Μικροεξϋλιξη. Υυςικό επιλογό. Γενετικό παρϋκκλιςη. Γονιδιακό ροό. Βιολογικϐ 

εύδοσ. Ειδογϋνεςη. Σελευταύοσ παγκϐςμιοσ κοινϐσ πρϐγονοσ (LUCA). Θεωρύα των τριϔν 

ενοτότων ζωόσ. Γιατύ τα αρχαιοβακτόρια (Αρχαύα) αποτελοϑν ξεχωριςτϐ κλϊδο. Προϋλευςη 

των ευκαρυωτικϔν κυττϊρων. Θεωρύα τησ ενδοςυμβύωςησ. Ημιαυτϐνομα οργανύδια. 

Εξελικτικό προϋλευςη των μιτοχονδρύων.  

 

2.7 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΦΗΜΕΙΑ 

Σι εύναι αυτϐ που λϋμε «επιςτόμη». Σι εύναι αυτϐ που λϋμε επιςτημονικό αλλαγό. 

Λογικϐσ καταςκευατιςμϐσ (η λογικό ωσ φιλοςοφικό λύθοσ). Λογικϐσ ατομιςμϐσ, εμπειριςμϐσ 

και ενϐτητα τησ επιςτόμησ. Επαλόθευςη, γνωςιακϐ νϐημα, επαγωγό και υπϐθεςη. Οι θεωρύεσ 

για την επιςτόμη ωσ δομϋσ. Θεωρύα του επιςτημολογικοϑ εμποδύου (Bachelard). Θεωρύα του 

Παραδεύγματοσ (Kuhn). Μεθοδολογύα των ερευνητικϔν προγραμμϊτων (Lakatos). 
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Υαγερϊμπεντ (αναρχιςμϐσ και «ϐλα επιτρϋπονται»). Bachelard (μη καρτεςιανό γνωςιολογύα 

και απϐρριψη του ρεαλιςμοϑ). Μη καρτεςιανό γνωςιολογύα και επιςτημονικό 

αντικειμενικϐτητα. Η δομό ενϐσ επιςτημονικοϑ πεδύου. Αντικειμενικό γνϔςη. Τποκεύμενο-

αντικεύμενο. Αντικειμενικϐτητα και μη-καρτεςιανϐ υποκεύμενο. Η γνωςιολογύα των 

επαναςτϊςεων μεταξϑ ρεαλιςμοϑ και εργαλειοκρατύασ (αιτιϐτητα και αντικειμενικϐτητα-

ορθολογικό δομό, ορθολογικό δραςτηριϐτητα και μορφϋσ τησ εμπειρύασ-απομϊκρυνςη απϐ 

τον Καντ. Αντικειμενικϐτητα και ϐρια δυνατϐτητασ τησ εμπειρύασ. υγκρϐτηςη τησ 

επιςτόμησ. Η επιςτόμη ωσ κοινωνικό πρακτικό. Σο ιςχυρϐ πρϐγραμμα ςτην κοινωνιολογύα 

τησ γνϔςησ (χολό Εδιμβοϑργου). Νοητικϐ περιεχϐμενο και κοινωνικό προςϋγγιςη του 

νοόματοσ Πολιτικό ςυγκρϐτηςη και κοινωνικό διαχεύριςη των γεγονϐτων. Προσ μια 

ανθρωπολογύα τησ Επιςτόμησ (η κοινωνικό καταςκευαςιοκρατύα). Περύ ϑλησ. Η φιλοςοφικό 

κατηγορύα τησ ϑλησ. Η επιςτημονικό κατηγορύα τησ ϑλησ. Κβαντικό χημεύα. Η 

κβαντομηχανικό ωσ βϊςη των χημικϔν εφαρμογϔν. Robert Sanderson Mulliken (μοριακϊ 

τροχιακϊ). Gilbert Newton Lewis (το κοινϐ ζεϑγοσ ηλεκτρονύων). Linus Pauling, απϐ την 

αναζότηςη τησ θεωρύασ ςθϋνουσ ςτην ενςωμϊτωςη τησ θεωρύασ ςυντονιςμοϑ (‘The chemical 

bond’). Επιςτημολογικϊ ζητόματα. Εννοιολογικϐσ «οριςμϐσ» τησ Φημεύασ. Φημικϐσ 

ςυμβολιςμϐσ. Προςϋγγιςη τησ Φημικόσ Επανϊςταςησ απϐ τισ ιςτοριογραφικϋσ ςτρατηγικϋσ. 

Η Φημεύα ωσ αςυνϋχεια τησ αλχημεύασ. Η γαλλικό επιςτημολογικό ςχολό. 

 

 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

3.1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ ΙΙΙ  

Ποτενςιομετρύα (ηλεκτρϐδια αναφορϊσ, ενδεικτικϊ ηλεκτρϐδια, εκλεκτικϊ ηλεκτρϐδια 

ιϐντων, οργανολογύα μϋτρηςησ δυναμικϔν ςτοιχεύων, μϋτρηςη pH διαλυμϊτων, ϊμεςη 

ποτενςιομετρύα, ποτενςιομετρικϋσ ογκομετρόςεισ). Κουλομετρύα (ποτενςιοςτατικό 

κουλομετρύα, κουλομετρικϋσ ογκομετρόςεισ). Αρχϋσ ηλεκτροςταθμικόσ ανϊλυςησ, 

ηλεκτρϐλυςη με ςταθερό εφαρμοζϐμενη τϊςη και με ελεγχϐμενο δυναμικϐ ηλεκτροδύου 

εργαςύασ. Βολταμμετρύα (ρεϑματα ςτα ηλεκτροχημικϊ ςτοιχεύα, ωμικό πτϔςη τϊςησ, πϐλωςη 

ηλεκτροδύων, ςόματα διϋγερςησ, οργανολογύα ςτη βολταμμετρύα, πολαρογραφύα–ςταγονικϐ 

ηλεκτρϐδιο υδραργϑρου. Αναδιαλυτικϋσ τεχνικϋσ (αναδιαλυτικό βολταμμετρύα, 

προςροφητικό αναδιαλυτικό βολταμμετρύα). Αμπερομετρικού βιοαιςθητόρεσ. 
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Υαςματοφωτομετρύα υπεριϔδουσ-ορατοϑ: ειςαγωγό, αρχϋσ ποςοτικόσ 

φαςματοφωτομετρύασ (νϐμοσ του Beer), οργανολογύα. Υαςματοφωτομετρύα υπεριϔδουσ-

ορατοϑ: φϊλματα ςτη φαςματοφωτομετρύα, πλεονεκτόματα και μειονεκτόματα 

φαςματοφωτομετρικϔν μεθϐδων, οργανολογύα, εφαρμογϋσ. Μοριακό φθοριςμομετρύα: 

Μηχανιςμϐσ φθοριςμοϑ, φϊςματα διϋγερςησ και εκπομπόσ, παρϊγοντεσ που επιδροϑν ςτο 

φθοριςμϐ, οργανολογύα ςτη φθοριςμομετρύα, εφαρμογϋσ. Υλογοφαςματοφωτομετρύα και 

φαςματοφωτομετρύα ατομικόσ απορρϐφηςησ: Ειςαγωγό, τϑποι φαςμϊτων εκπομπόσ, 

θεωρύα ατομικϔν φαςμϊτων, ταξινϐμηςη τεχνικϔν ατομικόσ φαςματοφωτομετρύασ, 

οργανολογύα, εφαρμογϋσ. Ειςαγωγό ςτισ χρωματογραφικϋσ τεχνικϋσ ανϊλυςησ (ταξινϐμηςη, 

βαςικϋσ αρχϋσ ςτη χρωματογραφύα ϋκλουςησ, θεωρύεσ χρωματογραφύασ). Αϋρια 

χρωματογραφύα (ειςαγωγό, οργανολογύα, εφαρμογϋσ). Τγρό χρωματογραφύα υψηλόσ 

απϐδοςησ (ειςαγωγό, οργανολογύα, εφαρμογϋσ).  

 

3.2 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ ΙΙ 

Βενζϐλιο και αρωματικϐτητα. Παρϊγωγα βενζολύου, ονοματολογύα, ιδιϐτητεσ, 

παραςκευϋσ. Ηλεκτρονιϐφιλη αρωματικό υποκατϊςταςη. Βενζϐλιο-παρϊγωγα αυτοϑ: 

πυρηνϐφιλη αρωματικό υποκατϊςταςη. Βενζϑνιο. Αντιδρϊςεισ. Πολυπυρηνικϋσ αρωματικϋσ 

ενϔςεισ (ναφθαλύνιο, ανθρακϋνιο, φαινανθρϋνιο). Ηλεκτρονιϐφιλη αρωματικό 

υποκατϊςταςη. ϑγκριςη με το βενζϐλιο και τα παρϊγωγϊ του. Ιδιϐτητεσ. Ετεροκυκλικϋσ 

αρωματικϋσ ενϔςεισ: ηλεκτρονιϐφιλη και πυρηνϐφιλη αρωματικό υποκατϊςταςη. ϑγκριςη 

με το βενζϐλιο. Ιδιϐτητεσ. Αλκοϐλεσ, θειϐλεσ, αιθϋρεσ. Υυςικϋσ ιδιϐτητεσ, δομό, παραςκευϋσ 

και αντιδρϊςεισ. Καρβονυλικϋσ ενϔςεισ: Αλδεϒδεσ και κετϐνεσ. Δομό, ιδιϐτητεσ, παραςκευϋσ 

και αντιδρϊςεισ. Αλδεϒδεσ και κετϐνεσ. Καρβοξυλικϊ οξϋα και παρϊγωγα αυτϔν (αλογονύδια, 

ανυδρύτεσ, εςτϋρεσ, αμύδια, νιτρύλια). Ονοματολογύα, δομό, οξϑτητα, ϊλλεσ ιδιϐτητεσ, 

παραςκευϋσ, αντιδρϊςεισ ακυλο-υποκατϊςταςησ. Καρβοξυλικϊ οξϋα και παρϊγωγα αυτϔν. 

Καρβονυλικϋσ ενϔςεισ: ταυτομϋρεια κετϐνησ-ενϐλησ. Αντιδρϊςεισ α-υποκατϊςταςησ 

καρβονυλύου. Αντιδρϊςεισ καρβονυλικόσ ςυμπϑκνωςησ: αλδολικό, ςυμπϑκνωςη Claisen και 

Dieckmann, μικτϋσ ςυμπυκνϔςεισ. Αντύδραςη Michael, Stork κ.α. Καρβονυλικϋσ ενϔςεισ: 

αλειφατικϋσ αμύνεσ και αρυλαμύνεσ. Δομό, ιδιϐτητεσ, παραςκευϋσ, αντιδρϊςεισ. Υαινϐλεσ. 

Δομό, ιδιϐτητεσ, παραςκευϋσ, αντιδρϊςεισ.  
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3.3 ΥΤΙΚΟΦΗΜΕΙΑ ΙΙ  

Σαχϑτητεσ των χημικϔν αντιδρϊςεων (εμπειρικϋσ ςχϋςεισ-ςτοιχειϔδεισ αντιδρϊςεισ, 

εξύςωςη Αrrhenius). Αντιδρϊςεισ προώςορροπύασ, προςϋγγιςη ςτϊςιμησ κατϊςταςησ, 

μονομοριακϋσ αντιδρϊςεισ. Κινητικό πολϑπλοκων αντιδρϊςεων (αλυςιδωτϋσ αντιδρϊςεισ, 

κατϊλυςη, κινητικό πολυμεριςμοϑ, φωτοχημικϋσ αντιδρϊςεισ, ομογενόσ κατϊλυςη). Κινητικό 

θεωρύα των αερύων, δυναμικό των μοριακϔν ςυγκροϑςεων. Θεωρύα ενεργοϑ ςυμπλϐκου-

εξύςωςη Eyring. Κβαντικό θεωρύα (ειςαγωγό-αρχϋσ, τεχνικϋσ και εφαρμογϋσ). Ατομικό δομό 

(υδρογονοειδό ϊτομα, πολυηλεκτρονικϊ ϊτομα)-αρχό Pauli-ορύζουςεσ Slater. Προςεγγιςτικϋσ 

μϋθοδοι. τατιςτικό Θερμοδυναμικό (ϋννοιεσ, βαςικϋσ ςχϋςεισ, χρόςη και εφαρμογό). 

Μακρομϐρια–κολλοειδό.  

 

3.4 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΦΗΜΕΙΑ Ι 

Ειςαγωγό ςτο Εργαςτόριο. Μϋτρα αςφαλεύασ. Επύδειξη γυαλικϔν και οργϊνων. 

ϑνθεςη M(acac)3 (M=Mn, Cr). ϑνθεςη M(acac)3 (M=Al, Να(acac)), ανακρυςτϊλλωςη, μελϋτη 

με φαςματοςκοπύα υπερϑθρου. Ιςχϑσ δεςμϔν M–O, C–O. ϑνθεςη του [CoCl2(qui)2]. Μελϋτη 

ιςορροπύασ τετραεδρικοϑ–οκταεδρικοϑ ςυμπλϐκου με φαςματοςκοπύα ορατοϑ. ϑνθεςη και 

καθαριςμϐσ SnI4. Σεχνικό Reflux. ϑνθεςη του K2[NiCl4], και του [Ni(NH3)6]Cl2. ϑνθεςη του 

Ni(dmgH)2]. Μελϋτη των μαγνητικϔν ιδιοτότων τετραεδρικϔν, οκταεδρικϔν και επύπεδων 

τετραγωνικϔν ςυμπλϐκων του Ni(II). ϑνθεςη ϋνυδρων οξαλικϔν αλϊτων τησ 2ησ ομϊδασ. 

Θερμικό ανϊλυςη των ϋνυδρων οξαλικϔν αλϊτων τησ 2ησ ομϊδασ. ϑνθεςη και καταλυτικϋσ 

εφαρμογϋσ του ςυμπλϐκου [Cu(His)2]. 

  

3.5 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΥΤΙΚΟΦΗΜΕΙΑ Ι 

Θεωρητικϐ μϊθημα (Θερμοχημεύα, διαγρϊμματα φϊςεων). Προςδιοριςμϐσ τησ 

θερμϐτητασ διαλϑςεωσ ϊλατοσ. Θερμικό Ανϊλυςη (μελϋτη με διαφορικό θερμιδομετρύα 

ςϊρωςησ (DSC) του ςυςτόματοσ ουρύα-δεκαεξϊνιο). Προςδιοριςμϐσ τησ θερμϐτητασ καϑςεωσ 

μύασ οργανικόσ ουςύασ . Προςδιοριςμϐσ τησ ενθαλπύασ εξϊτμιςησ ενϐσ καθαροϑ υγροϑ. 

Ζεςεοςκοπύα (προςδιοριςμϐσ του ΜΒ μύασ οργανικόσ ουςύασ). Κρυοςκοπύα (προςδιοριςμϐσ 

τησ ενεργϐτητασ και του ςυντελεςτό ενεργϐτητασ τησ διαλελυμϋνησ ουςύασ ςε διϊφορεσ 

ςυγκεντρϔςεισ). Καταςκευό του διαγρϊμματοσ φϊςεων υγροϑ-αερύου ενϐσ δυαδικοϑ 

ςυςτόματοσ. Καταςκευό τησ ιςοθϋρμου διαλυτϐτητασ ενϐσ τριαδικοϑ ςυςτόματοσ. 
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Προςδιοριςμϐσ του μερικοϑ γραμμομοριακοϑ ϐγκου των ςυςτατικϔν ενϐσ δυαδικοϑ 

ςυςτόματοσ, ςε διϊφορεσ ςυγκεντρϔςεισ. Προςδιοριςμϐσ επιφανειακόσ τϊςησ διαλυμϊτων 

με χρόςη του ζυγοϑ du Nouy. Προςδιοριςμϐσ τησ δομόσ μύασ ϋνωςησ με κρυςταλλογραφύα 

ακτύνων-Φ μονοκρυςτϊλλου. 

 

3.6 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ Ι  

Eιςαγωγό ςτισ πρακτικϋσ γνϔςεισ του Εργαςτηρύου Ποιοτικόσ και Ποςοτικόσ Φημικόσ 

Ανϊλυςησ. (Κανϐνεσ και μϋτρα αςφαλεύασ εργαςτηρύου, προγραμματιςμϐσ εργαςύασ, 

ημερολϐγιο εργαςτηρύου, καθαριϐτητα και ευταξύα, εργαςτηριακϊ ςκεϑη και ϐργανα, υλικϊ 

εργαςτηριακϔν ςκευϔν, βαθμονϐμηςη ογκομετρικϔν ςκευϔν, αντιδραςτόρια, επιλεγμϋνεσ 

αντιδρϊςεισ κατιϐντων και ανιϐντων, τεχνικϋσ ποιοτικόσ ημιμικροαναλϑςεωσ, τεχνικϋσ 

ποςοτικόσ αναλϑςεωσ). Αναλυτικϐσ ζυγϐσ (περιγραφό και λειτουργύα του αναλυτικοϑ ζυγοϑ, 

αναλυτικϊ ςταθμϊ, γενικού κανϐνεσ χρόςεωσ του αναλυτικοϑ ζυγοϑ, ζϑγιςη με αναλυτικϐ 

ζυγϐ, ςφϊλματα ζυγύςεωσ). Διαχωριςμϐσ και ανύχνευςη (Γενικό Ανϊλυςη) γνωςτοϑ 

διαλϑματοσ των κατιϐντων των αναλυτικϔν ομϊδων I-V. Διαχωριςμϐσ και ανύχνευςη (Γενικό 

Ανϊλυςη) αγνϔςτου διαλϑματοσ των κατιϐντων των αναλυτικϔν ομϊδων I-V. Διαχωριςμϐσ 

και ανύχνευςη (Γενικό Ανϊλυςη) γνωςτοϑ διαλϑματοσ των ανιϐντων των αναλυτικϔν 

ομϊδων I-ΙV. Διαχωριςμϐσ και ανύχνευςη (Γενικό Ανϊλυςη) αγνϔςτου διαλϑματοσ των 

ανιϐντων των αναλυτικϔν ομϊδων I-ΙV. Ανϊλυςη μεύγματοσ ςτερεϔν ουςιϔν. Ογκομετρικϐσ 

προςδιοριςμϐσ ανθρακικοϑ νατρύου (οξυμετρύα (carbonates): ουδϋτερα ανθρακικϊ με (HCl) 

και δεύκτη ερυθρϐ του μεθυλύου). Ογκομετρικϐσ προςδιοριςμϐσ οξαλικϔν ιϐντων 

(μαγγανιομετρύα (oxalates): διαλυτϊ οξαλικϊ με πρϐτυπο υπερμαγγανικοϑ καλύου). 

Ογκομετρικϐσ προςδιοριςμϐσ χλωριοϑχων (αργυρομετρύα (chlorides): διαλυτϊ χλωριοϑχα 

κατϊ την μϋθοδο Mohr και Fajans). Ογκομετρικϐσ προςδιοριςμϐσ τησ ςκληρϐτητασ του 

ϑδατοσ [υμπλοκομετρύα (ςκληρϐτητα αςβεςτύου-μαγνηςύου με EDTA, δεύκτησ αεριϐχρωμα-

Σα]. Ογκομετρικϐσ προςδιοριςμϐσ υποχλωριωδϔν [ιωδομετρύα υποχλωριωδϔν (χλωρύνη-

υποχλωριϔδη ιϐντα, (NaClO), με δεύκτη ϊμυλο)]. ταθμικϐσ προςδιοριςμϐσ νικελύου 

(ςταθμικό ανϊλυςη νικελύου, Ni (II): καταβϑθιςη Ni (II) με DMG ςε αμμωνιακϐ ρυθμιςτικϐ). 

Σαυτοπούηςη και ποςοτικϐσ προςδιοριςμϐσ μετϊλλων ςε κρϊμα. 
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4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

4.1 ΥΤΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΣΗ ΦΗΜΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ 

Πύεςη και μανομετρικϐ ϑψοσ ρευςτοϑ-θεμελιϔδησ εξύςωςη τησ ςτατικόσ των ρευςτϔν-

ρυθμού ροόσ-Τδραυλικό ακτύνα και ιςοδϑναμη διϊμετροσ-μονοδιϊςτατη, μϐνιμη και μη 

μϐνιμη ροό-ςτρωτό και τυρβϔδησ ροό-κριτόριο Reynolds-ιξϔδεσ, νϐμοσ Newton και 

μεταφορϊ ορμόσ-ροό ςε περατωτικϋσ ςτιβϊδεσ-ιςοζϑγιο μϊζασ-εξύςωςη ςυνεχεύασ-ενϋργεια 

ρϋοντοσ ρευςτοϑ-ιςοζϑγιο ενϋργειασ-εξύςωςη Bernoulli-αρχϋσ τησ θεωρύασ ομοιϐτητασ. 

Ανϊπτυξη περατωτικόσ ςτιβϊδασ ςτουσ ςωλόνεσ-κατανομό διατμητικόσ τϊςεωσ ςτουσ 

ςωλόνεσ -κατανομό τησ ταχϑτητασ κατϊ τη ςτρωτό και την τυρβϔδη ροό-υδραυλικϋσ 

αντιςτϊςεισ ςτουσ ευθϑγραμμουσ αγωγοϑσ-τοπικϋσ αντιςτϊςεισ-γενικό εξύςωςη ροόσ αερύων 

ςτουσ ευθϑγραμμουσ αγωγοϑσ-ιςϐθερμη ροό ιδανικοϑ αερύου ςτουσ οριζϐντιουσ ςωλόνεσ-μη 

ιςϐθερμη ροό ιδανικοϑ αερύου ςτουσ οριζϐντιουσ ςωλόνεσ-αδιαβατικό ροό ιδανικοϑ αερύου 

ςτουσ οριζϐντιουσ ςωλόνεσ. Μετρητόσ Venturi–διϊφραγμα–ακροφϑςιο-ςωλόνασ Pitot-

Prandtl–Ροτϊμετρο-απαιτοϑμενο μανομετρικϐ ϑψοσ αντλύασ-ϑψοσ αναρροφόςεωσ και 

φαινϐμενο ςπηλαιϔςεωσ-παροχό, ιςχϑσ και απϐδοςη αντλύασ-χαρακτηριςτικϋσ καμπϑλεσ-

θερμοδυναμικϋσ αρχϋσ ςυμπιϋςεωσ των αερύων-μονοβϊθμια ςυμπύεςη-πολυβϊθμια 

ςυμπύεςη-θερμοδυναμικό απϐδοςη. Μϋγεθοσ και ςχόμα των ςωματιδύων-διαφορικό και 

αθροιςτικό κατανομό μεγϋθουσ ςωματιδύων-αριθμητικό και λογαριθμικό κανονικό 

κατανομό-κατανομό Rosin–Rammler–δειγματοληψύα-μϋθοδοι προςδιοριςμοϑ μεγϋθουσ και 

επιφϊνειασ ςωματιδύων-φυςικοχημικϋσ και φυςικομηχανικϋσ ιδιϐτητεσ των ςωματιδύων-

φαινϐμενη πυκνϐτητα και πορϔδεσ-θερμοδυναμικϋσ και φυςικομηχανικϋσ αρχϋσ-

ελαττϔςεωσ μεγϋθουσ-απαιτοϑμενη ενϋργεια και ιςχϑσ-νϐμοι Rebinder, Kick, Rittinger και 

Bond-μηχανϋσ ελαττϔςεωσ μεγϋθουσ–ρευςτοπούηςη-ανϊμιξη ςτερεϔν. Ελεϑθερη 

κατακϊθιςη ςωματιδύων-Νϐμοσ Stokes-διαφορικό κατακϊθιςη-εμποδιζϐμενη κατακϊθιςη 

ςωματιδύων-ςυςςωμϊτωςη των ςωματιδύων-ζ-δυναμικϐ-διόθηςη-διαχωριςμού 

ςτερεϔν/υγρϔν-διαχωριςμού ςτερεϔν/αερύων-διαχωριςμού ςτερεϔν/ςτερεϔν και 

εμπλουτιςμϐσ μεταλλευμϊτων-φυςικού διαχωριςμού με μεμβρϊνεσ. Μετϊδοςη θερμϐτητασ με 

θερμικό αγωγό-μϐνιμη αγωγό ςτα επύπεδα τοιχϔματα-μϐνιμη αγωγό ςτα κυλινδρικϊ 

τοιχϔματα-Μετϊδοςη θερμϐτητασ με ακτινοβολύα-εναλλαγό ακτινοβολύασ μεταξϑ ςτερεϔν 

ςωμϊτων-μετϊδοςη θερμϐτητασ με μεταφορϊ-θερμικϋσ περατωτικϋσ ςτιβϊδεσ. Μερικού 
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ςυντελεςτϋσ μεταφορϊσ-μεταφορϊ θερμϐτητασ κατϊ το βραςμϐ υγρϔν. 'Εναλλαγό 

θερμϐτητασ και εφαρμογϋσ αυτόσ-ρευςτϊ και τρϐποι θερμϊνςεωσ. P-V-T διαγρϊμματα 

καθαρϔν ουςιϔν-θερμοδυναμικϋσ ιδιϐτητεσ των διφαςικϔν ςυςτημϊτων-τεχνικϊ 

θερμοδυναμικϊ διαγρϊμματα-ιδανικό θερμικό μηχανό. Κϑκλοσ Carnot-κϑκλοσ Rankine-

βιομηχανικό ψϑξη. Κατϊψυξη-υγροπούηςη. Θερμοδυναμικϋσ αρχϋσ παραγωγόσ ψϑχουσ. 

Αντύςτροφοσ κϑκλοσ Carnot. Κϑκλοι υγροποιόςεωσ με ςτραγγαλιςμϐ (Linde)-κϑκλοι 

εκτονϔςεωσ με παραγωγό ϋργου (Claude). Εξϊτμιςη. Μοριακό διϊχυςη-Νϐμοι Fick-

ιςομοριακό αντιδιϊχυςη αερύων-διϊχυςη ενϐσ αϋριου ςυςτατικοϑ-μοριακό διϊχυςη ςτα 

υγρϊ-τυρβϔδησ διϊχυςη-θεωρύα των δϑο λεπτϔν ςτρωμϊτων-Θεωρύα οριακοϑ ςτρϔματοσ-

μερικού ςυντελεςτϋσ μεταφορϊσ μϊζασ-ολικού ςυντελεςτϋσ μεταφορϊσ μϊζασ. Ιςοζϑγιο μϊζασ-

γραμμό λειτουργύασ-μϋςη κινητόρια δϑναμη, ϑψοσ ςυςκευόσ-αριθμού και ϑψη μονϊδων 

μεταφορϊσ-ϑψοσ ιςοδϑναμησ θεωρητικόσ βαθμύδασ-διεργαςύεσ μεταφορϊσ μϊζασ κατϊ 

βαθμύδεσ ιςορροπύασ-υπολογιςμϐσ των θεωρητικϔν βαθμύδων. Ιςορροπύα αερύων/υγρϔν 

ςτην απορρϐφηςη-βιομηχανικού διαλϑτεσ-κριτόρια επιλογόσ τουσ-γραμμό λειτουργύασ. 

Ελϊχιςτοσ λϐγοσ ροόσ υγροϑ/αερύου-επύδραςη τόσ θερμοκραςύασ. Μη ιςϐθερμη λειτουργύα 

πϑργου απορροφόςεωσ-πϑργοι με πληρωτικϊ υλικϊ-ιςορροπύα ατμϔν/υγροϑ-ιδανικϊ 

μεύγματα-πραγματικϊ μεύγματα-διϊγραμμα ενθαλπύασ/ςυγκεντρϔςεωσ-απϐςταξη με 

υδρατμοϑσ-κλαςματικό απϐςταξη ςυνεχοϑσ λειτουργύασ-μϋθοδοσ McCabe-Smith. Ιςορροπύα 

υγρϔν/υγρϔν. Σριαδικϊ ςυςτόματα-ςυςτόματα τριϔν υγρϔν. Μη αναμύξιμα (B-S) υγρϊ-

ςυςτόματα τριϔν υγρϔν. Ϊνα ζεϑγοσ (B-S) μερικϔσ αναμύξιμων υγρϔν-διαλϑτεσ-κριτόρια 

επιλογόσ τουσ-εκχϑλιςη μιασ βαθμύδασ-πολυβϊθμια εκχϑλιςη με ομορροό/αντιρροό-

ςυςκευϋσ εκχυλύςεωσ υγρϔν-μεταφορϊ μϊζασ κατϊ την εκχϑλιςη ςτερεϔν-ςυςκευϋσ 

εκχυλύςεωσ ςτερεϔν. Απϐλυτοσ/ςχετικό υγραςύα-ψυχρομετρικϐσ χϊρτησ-μϋτρηςη τόσ 

υγραςύασ-κυριϐτερεσ διεργαςύεσ υγρϊνςεωσ και αφυγρϊνςεωσ-ταξινϐμηςη των διεργαςιϔν 

και ςυςκευϔν ξηρϊνςεωσ-υγραςύα των ςτερεϔν και/ό ιςορροπύα υδρατμϔν-ςτερεοϑ-

καμπϑλεσ ρυθμοϑ ξηρϊνςεωσ-τα ιςοζϑγια μϊζασ και θερμϐτητασ ςτουσ αδιαβατικοϑσ 

ξηραντόρεσ ςυνεχοϑσ λειτουργύασ ϊμεςησ επαφόσ. Ιςορροπύα φϊςεων και ςυνθόκεσ 

υπερκορεςμοϑ των διαλυμϊτων-πυρηνογϋνεςη-ανϊπτυξη κρυςτϊλλων υςςωμϊτωςη των 

κρυςτϊλλων Ιςοζϑγια πληθυςμοϑ-ταξινϐμηςη των ςυςκευϔν κρυςταλλϔςεωσ-

κρυςταλλωτόρεσ αςυνεχοϑσ λειτουργύασ-κρυςταλλωτόρεσ ςυνεχοϑσ λειτουργύασ-

προβλόματα. 
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4.2 ΒΙΟΦΗΜΕΙΑ Ι 

Ειςαγωγό ςτη Βιοχημεύα και Μοριακό Βιολογύα, κατηγορύεσ βιολογικϔν μορύων και 

ιδιϐτητεσ. τοιχεύα Κυτταροβιολογύασ. Ειςαγωγό ςτο Μεταβολιςμϐ. Αναβολιςμϐσ-

καταβολιςμϐσ και ενεργειακό ςϑζευξη αυτϔν. Ενεργειακϐ νϐμιςμα του κυττϊρου (ΑΣΡ), 

αναγωγικό δϑναμη, ςτϊδια ενδιαμϋςου μεταβολιςμοϑ ϐλων των βιολογικϔν μορύων, γενικϋσ 

αρχϋσ μεταβολικοϑ ελϋγχου. Κατϊλυςη. Ϊνζυμα, ονοματολογύα, κινητικό, εξειδύκευςη 

ενζϑμων, ςυνϋνζυμα. Μεταβολιςμϐσ υδατανθρϊκων. Γλυκϐλυςη. Γλυκονεογϋνεςη. Κϑκλοσ 

φωςφορικϔν πεντοζϔν. Γλυκογονϐλυςη-Γλυκογονογϋνεςη. Κϑκλοσ κιτρικοϑ οξϋοσ. 

Αναπνευςτικό αλυςύδα-οξειδωτικό φωςφορυλύωςη. Μεταβολιςμϐσ λιπαρϔν οξϋων. 

Βιοςϑνθεςη λιπαρϔν οξϋων. β-Οξεύδωςη. Υωτοςϑνθεςη. Κϑκλοσ CALVIN. 

  

4.3 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ ΙΙΙ  

Μοριακϊ τροχιακϊ, περικυκλικϋσ αντιδρϊςεισ. Κανϐνεσ Woodward-Hoffmann. 

Θερμικϋσ και φωτοχημικϋσ αντιδρϊςεισ ηλεκτροκυκλικϋσ, κυκλοπροςθόκησ και 

ςιγματροπικϋσ. τερεοχημεύα αυτϔν. Μοριακϊ τροχιακϊ και περικυκλικϋσ αντιδρϊςεισ 

(ςυνϋχεια). Βιομϐρια: υδατϊνθρακεσ, μονοςακχαρύτεσ. Δομό, ιδιϐτητεσ και ςτερεοχημεύα. 

Βιομϐρια: υδατϊνθρακεσ, αντιδρϊςεισ. Διςακχαρύτεσ και πολυςακχαρύτεσ. Βιομϐρια 

(αμινοξϋα). Δομό, ιδιϐτητεσ και ςτερεοχημεύα. ϑνθεςη αυτϔν. Βιομϐρια: πεπτύδια. Δομό, 

ιδιϐτητεσ, πεπτιδικό ςϑνθεςη και ςτερεοχημεύα αυτϔν. ΠρωτεϏνεσ. Βιομϐρια (λύπη, ϋλαια και 

λιπύδια). Σερπϋνια. τεροειδό. Δομό, ιδιϐτητεσ. Βιομϐρια: νουκλεώνικϊ οξϋα. Δομό, ιδιϐτητεσ 

και χημικό τροποπούηςη. Προςδιοριςμϐσ δομόσ: Υαςματοςκοπύα Πυρηνικοϑ Μαγνητικοϑ 

υντονιςμοϑ (NMR). Υαςματοςκοπύα υπϋρυθρου (ΙR). Υαςματοςκοπύα ΙR. Υαςματοςκοπύα 

υπεριϔδουσ (UV). υζυγιακϊ διϋνια. Υαςματομετρύα μαζϔν.  

 

4.4 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ ΙΙ  

Ειςαγωγικϐ θεωρητικϐ μϊθημα–κανϐνεσ λειτουργύασ του εργαςτηρύου–κανϐνεσ 

αςφαλεύασ–γνωριμύα με τισ αςκόςεισ. Υλογοφωτομετρύα-φλογοφωτομετρικϐσ 

προςδιοριςμϐσ νατρύου, καλύου και λιθύου. Μοριακό φαςματοφωτομετρύα εκπομπόσ-

φθοριςμομετρικϐσ προςδιοριςμϐσ αργιλύου ςτο νερϐ βαςιςμϋνοσ ςτο φθορύζον ςϑμπλοκϐ 

του με κυανϋρυθρη Ν ϐξινη αλιζαρύνη. Κινητικϋσ μϋθοδοι χημικόσ ανϊλυςησ-κινητικϐσ 

προςδιοριςμϐσ ιςοπροπυλικόσ αλκοϐλησ. Πολαρογραφύα–πολαρογραφικϐσ προςδιοριςμϐσ 

χαλκοϑ, μολϑβδου και καδμύου. Κουλομετρύα–κουλομετρικό ογκομϋτρηςη αρςενικοϑ. 
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Αγωγιμομετρύα-αγωγιμομετρικό ογκομϋτρηςη οξικοϑ οξϋοσ. Ποτενςιομετρύα-

ποτενςιομετρικϐσ προςδιοριςμϐσ μεύγματοσ φωςφορικϔν. Αϋρια χρωματογραφύα-

προςδιοριςμϐσ οργανικϔν διαλυτϔν με αϋρια χρωματογραφύα (G.C.) τριχοειδοϑσ ςτόλησ και 

ανιχνευτό ιονιςμοϑ φλϐγασ (F.Ι.D.). Μοριακό φαςματοφωτομετρύα απορρϐφηςησ–

ταυτϐχρονοσ φαςματοφωτομετρικϐσ προςδιοριςμϐσ μεύγματοσ υπερμαγγανικϔν και 

διχρωμικϔν ιϐντων. Τγρό χρωματογραφύα υψηλόσ απϐδοςησ-προςδιοριςμϐσ αρωματικϔν 

υδρογονανθρϊκων με υγρό χρωματογραφύα υψηλόσ απϐδοςησ (H.P.L.C.) και ανιχνευτό 

ορατοϑ-υπεριϔδουσ (U.V.-Vis). Υλογοφαςματομετρύα ατομικόσ απορρϐφηςησ-

προςδιοριςμϐσ βιοδιαθϋςιμου χαλκοϑ ςε δεύγμα εδϊφουσ με φλογοφαςματομετρύα ατομικόσ 

απορρϐφηςησ μετϊ απϐ εκχϑλιςη με EDTA. Ανοδικό αναδιαλυτικό βολταμμετρύα διαφορικοϑ 

παλμοϑ. 

 

4.5 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΦΗΜΕΙΑ ΙΙ  

Ειςαγωγό ςτο Εργαςτόριο. Μϋτρα αςφαλεύασ. Επύδειξη γυαλικϔν και οργϊνων. 

ϑνθεςη του cis-[Co(en)2Cl2]Cl. ϑνθεςη του trans-[Co(en)2Cl2]Cl. Mελϋτη τησ cis-trans 

ιςομϋρειασ με IR. ϑνθεςη δευτεριωμϋνων αναλϐγων. Μελϋτη με IR. Μελϋτη τησ cis–trans 

ιςομϋρειασ με φαςματοςκοπύα ορατοϑ. Διαχωριςμϐσ οπτικϔν ιςομερϔν του cis-

[Co(en)2Cl2]Cl και μελϋτη τησ ειδικόσ ςτροφικόσ ικανϐτητασ των Δ- και Λ-ιςομερϔν. 

Τπολογιςμϐσ του Δο ςε ςϑμπλοκα του Cr(III). Πολυμερό ςιλικϐνησ. Παραςκευό διογκωμϋνου 

ςτϐκου. ϑνθεςη του [Cu(OAc)2(H2O)]2 και του [Cu(Sach)2(H2O)4]. ϑνθεςη του 

[Cu(tu)3]2SO4. Μελϋτη των μαγνητικϔν ιδιοτότων ςυμπλϐκων του Cu. 

Αντιςιδηρομαγνητιςμϐσ. ϑνθεςη μιασ ϋνωςησ με τετραπλϐ δεςμϐ Μ-Μ. [Cr2(OAc)4(H2O)2]. 

ϑνθεςη του YBCO. Παιχνύδια με την υπεραγωγιμϐτητα. 

 

4.6 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΥΤΙΚΟΦΗΜΕΙΑ ΙΙ  

Ειςαγωγικϐ μϊθημα για τισ αςκόςεισ. Ηλεκτρϐδιο αργϑρου, εξϊρτηςη τησ 

ηλεκτρεγερτικόσ δϑναμησ απϐ την ιοντικό ιςχϑ. Δυναμικϊ οξειδοαναγωγόσ. Αγωγιμϐτητα 

ηλεκτρολυτϔν. Αριθμού μεταφορϊσ. Μελϋτη κινητικόσ με φαςματοςκοπύα, τϊξη αντύδραςησ. 

Αντύδραςη πρϔτησ τϊξησ, ιμβερτοπούηςη καλαμοςακχϊρου. Κινητικό μελϋτη τησ οξεύδωςησ 

του ιϐντοσ ιωδύου απϐ το υπεθειώκϐν ιϐν. Εξϊρτηςη απϐ τισ ςυγκεντρϔςεισ. Κινητικό 

υδρϐλυςησ εςτϋρα. Μϋτρηςη ιξϔδουσ διαλϑματοσ. Μϋτρηςη επιφανειακόσ τϊςησ διαλϑματοσ. 

.ημεύο τόξησ υμενύου. Ηλεκτροφϐρηςη. 
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5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

5.1 ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΦΗΜΕΙΑ ΙΙΙ  

Κρυςταλλικϐ πεδύο. Μϋτρηςη Dq. ταθεροπούηςη κρυςταλλικοϑ πεδύου. Παρϊγοντεσ 

που επηρεϊζουν το Dq. Οκταεδρικό και τετραεδρικό ϋνταξη. Θεϔρημα Jahn–Teller. 

Σετραγωνικϊ ςϑμπλοκα. Μοριακϊ τροχιακϊ. π-δεςμϐσ ςτη θεωρύα μοριακϔν τροχιακϔν. 

Μϋτρηςη των επιδρϊςεων του π-δεςμοϑ. IR, NMR, κρυςταλλογραφύα. Ηλεκτρονιακϊ 

φϊςματα ςυμπλϐκων ενϔςεων. Διαγρϊμματα Orgel, διαγρϊμματα Tanabe–Sugano. Κανϐνεσ 

επιλογόσ. Υϊςματα μεταφορϊσ φορτύου. Οπτικό ιςομϋρεια και κυκλικϐσ διχρωιςμϐσ. 

τερεοκλεκτικϐτητα και διαμϐρφωςη χηλικϔν δακτυλύων. Υαινϐμενο trans. Κινητικό 

αντικατϊςταςησ ςε οκταεδρικϊ ςϑμπλοκα. Ειςαγωγό ςτην Οργανομεταλλικό Φημεύα. 

Κανϐνασ 18 e. Μϋτρηςη e ςτισ οργανομεταλλικϋσ ενϔςεισ. Μεταλλοκαρβονϑλια. Τδρύδια 

μεταλλοκαρβονυλύων .Μεταλλονιτροζϑλια. Αλληλεπύδραςη μετϊλλων με το αιθυλϋνιο. 

Αλληλεπύδραςη μετϊλλων με ϊλλα οργανικϊ μϐρια. Ιςολοβικϊ κλϊςματα. Ανϐργανεσ 

αλυςύδεσ, κλωβού, μεταλλικϋσ πλειϊδεσ, πλϋγματα ϋνταξησ. Μηχανιςμού ανϐργανων 

αντιδρϊςεων. Κατϊλυςη απϐ ενϔςεισ ϋνταξησ. Βιοανϐργανη Φημεύα. 

 

5.2 ΒΙΟΦΗΜΕΙΑ ΙΙ  

Αποικοδϐμηςη πρωτεώνϔν, η ουβικιτύνη. Καταβολιςμϐσ αμινοξϋων, η τϑχη τησ 

αμινομϊδασ. Ο κϑκλοσ τησ ουρύασ. Η τϑχη του υπϐλοιπου ςκελετοϑ. Η καθόλωςη του αζϔτου. 

Βιοςϑνθεςη (μη απαραύτητων) αμινοξϋων. ημαντικϊ βιομϐρια που προϋρχονται απϐ τα 

αμινοξϋα. πορφυρύνεσ. Βιοςϑνθεςη πουρινϔν-πυριμιδινϔν. Η ριβονουκλεοτιδικό αναγωγϊςη. 

Βιοςϑνθεςη θυμιδυλικοϑ. ϑνθετα λιπύδια. Μεταβολιςμϐσ ουδϋτερων γλυκερολιπιδύων, 

φωςφογλυκερολιπιδύων, γλυκεριναιθερικϔν φωςφολιπιδύων. φιγγολιπύδια-γαγκλιοζύτεσ. 

Βιοςϑνθεςη τερολϔν. Δομό και χημικϋσ ιδιϐτητεσ του DNA και RNA. Η ϋννοια του γενετικοϑ 

υλικοϑ. Η χημικό βϊςη τησ γενετικόσ πληροφορύασ. Ειςαγωγό ςτη βιοςϑνθεςη του DNA ςε 

προκαρυωτικοϑσ και ευκαρυωτικοϑσ οργανιςμοϑσ. Ϊνζυμα αντιγραφόσ DNA, καταλυτικϋσ 

ιδιϐτητεσ και μηχανιςμϐσ δρϊςησ. Ϊναρξη, επιμόκυνςη και ολοκλόρωςη τησ αντιγραφόσ του 

DNA. ϑγκριςη τησ αντιγραφόσ ςε προκαρυωτικοϑσ και ευκαρυωτικοϑσ οργανιςμοϑσ. 

Βιοςϑνθεςη του RNA-Μεταγραφό. Ϊναρξη, επιμόκυνςη, τερματιςμϐσ. Αντιβιοτικϊ που 

αναςτϋλλουν τη μεταγραφό. ϑγκριςη τησ μεταγραφόσ ςε προκαρυωτικοϑσ και 
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ευκαρυωτικοϑσ οργανιςμοϑσ. Γενετικϐσ Κϔδικασ και ϋκφραςη τησ γενετικόσ πληροφορύασ. Η 

ανακϊλυψη του Γενετικοϑ Κϔδικα. ϑνθεςη και ςημαςύα ςυνθετικϔν μορύων RNA. 

Βιοςϑνθεςη των πρωτεώνϔν–μετϊφραςη. Ο ρϐλοσ των μορύων tRNA και rRNA. Ο ρϐλοσ και οι 

καταλυτικϋσ ιδιϐτητεσ των αμινo-ακυλο tRNA ςυνθεταςϔν. Ϊναρξη, επιμόκυνςη και 

τερματιςμϐσ τησ μετϊφραςησ. χηματιςμϐσ του πεπτιδικοϑ δεςμοϑ και δρϊςη 

πεπτυδιλοτρανςφερϊςησ. Αντιβιοτικϊ που αναςτϋλλουν τη μετϊφραςη. ϑγκριςη 

μετϊφραςησ ςε προκαρυωτικοϑσ και ευκαρυωτικοϑσ οργανιςμοϑσ. Βιοςηματοδϐτηςη. Οδού 

μεταγωγόσ ςόματοσ. Ολοκλόρωςη του μεταβολιςμοϑ. Ορμϐνεσ. Μεταβολιςμϐσ οργϊνων. 

 

5.3 ΦΗΜΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΣΗ ΦΗΜΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ  

Ειςαγωγό ςε βαςικϋσ ϋννοιεσ των χημικϔν διεργαςιϔν και χημικϔν αντιδραςτόρων-

ιςτορικό αναδρομό-βαθμού μετατροπόσ-παραδεύγματα απϐ τη φϑςη και την τεχνολογύα. 

Βαςικού τϑποι χημικϔν αντιδραςτόρων (ι) διακοπτϐμενησ λειτουργύασ (batch), (ιι) εμβολικόσ 

ροόσ (PFR) και (ιιι) αναδευομϋνου(ων) δοχεύου(ων) ςε ςειρϊ (CSTR)-ιςοζϑγια μϊζασ και 

θερμϐτητασ και εφαρμογό αυτϔν ςτουσ Φημικοϑσ Αντιδραςτόρεσ. Εφαρμογϋσ. Αναλυτικό 

μελϋτη χημικϔν αντιδραςτόρων διακοπτϐμενησ λειτουργύασ (batch) και εμβολικόσ ροόσ 

(PFR)-ςχϋςεισ ςχεδιαςμοϑ-ϊριςτοσ χρϐνοσ λειτουργύασ για αντιδραςτόρεσ batch. Εφαρμογϋσ. 

Αναλυτικό Μελϋτη χημικϔν αντιδραςτόρων αναδευομϋνου(ων) δοχεύου(ων) ςε ςειρϊ 

(CSTR)-ςχϋςεισ ςχεδιαςμοϑ-γραφικό και λογιςτικό λϑςη-ςϑγκριςη απϐδοςησ 

αντιδραςτόρων PFR και CSTR. Θερμικό αςτϊθεια ςε χημικοϑσ αντιδραςτόρεσ-ιδανικό και μη-

ιδανικό ςυμπεριφορϊ αυτϔν. Εφαρμογϋσ. Αρχϋσ προςρϐφηςησ-προςροφητικϊ υλικϊ-

ιςϐθερμεσ προςρϐφηςησ κατϊ IUPAC-ενεργοποιημϋνη και μη-ενεργοποιημϋνη προςρϐφηςη-

αναλυτικό μελϋτη ιςοθϋρμων Langmuir, Temkin, Freudlich και ΒΕΣ. Εφαρμογϋσ. Αρχϋσ 

κατϊλυςησ-ενεργειακϐ κϋρδοσ ςτισ καταλυτικϋσ διεργαςύεσ-Θεωρύεσ κατϊλυςησ (γεωμετρικό, 

θερμοδυναμικό, ηλεκτρονικό, κρυςταλλικοϑ πεδύου)-κινητικό ετερογενϔν καταλυτικϔν 

δρϊςεων-επύδραςη τησ προςρϐφηςησ ςτην ενϋργεια ενεργοπούηςη ετερογενϔν καταλυτικϔν 

διεργαςιϔν. Εφαρμογϋσ. Ειςαγωγό ςε βαςικϋσ ϋννοιεσ των ετερογενϔν χημικϔν 

αντιδραςτόρων–τϑποι αυτϔν ςταθερόσ και ρευςτοποιημϋνησ κλύνησ-τα διαδοχικϊ βόματα 

εξωτερικόσ και εςωτερικόσ μεταφορϊσ μϊζασ, προςρϐφηςησ και χημικόσ αντύδραςησ. 

Εξωτερικό μεταφορϊ μϊζασ και θερμϐτητασ ςε καταλυτικϋσ διεργαςύεσ-επύδραςη ςτον ρυθμϐ 

τησ διεργαςύασ-εφαρμογϋσ ςε αντιδραςτόρεσ ςταθερόσ και ρευςτοςτερεόσ κλύνησ. 

Εςωτερικό μεταφορϊ μϊζασ και θερμϐτητασ ςε πϐρουσ-Διϊχυςη κατϊ Knudsen-φαινϐμενα 
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ανϔμαλησ διϊχυςησ-επύδραςη ςτον ρυθμϐ τησ διεργαςύασ-εφαρμογϋσ ςε αντιδραςτόρεσ 

ςταθερόσ και ρευςτοςτερεόσ κλύνησ. Εξωτερικού και εςωτερικού παρϊγοντεσ 

αποτελεματικϐτητασ ςε ετερογενεύσ καταλυτικϋσ διεργαςύεσ-επύδραςη αυτϔν ςτην 

φαινϐμενη ενϋργεια ενεργοπούηςησ τησ διεργαςύασ. Εφαρμογϋσ. Θερμικό αςτϊθεια ςε 

ετερογενεύσ καταλυτικοϑσ αντιδραςτόρεσ, εκλεκτικϐτητα–φαινϐμενα απενεργοπούηςησ 

καταλυτϔν–κινητικό απενεργοπούηςησ. Εφαρμογϋσ. Μη-καταλυτικϋσ ετερογενεύσ διεργαςύεσ 

ςτερεοϑ-ρευςτοϑ, παραδεύγματα–μοντελοπούηςη ςχετικϔν διεργαςιϔν-αναλυτικό μελϋτη 

του μοντϋλου ςυρρικνοϑμενου κϐκκου. Εφαρμογϋσ.  

 

5.4 ΦΗΜΕΙΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ  

Ειςαγωγό ςτη Φημεύα των τροφύμων–χημεύα νεροϑ. Φημεύα πρωτεώνϔν. Φημεύα 

λιποειδϔν. Φημεύα υδατανθρϊκων. Βιταμύνεσ–ανϐργανα ςυςτατικϊ. Ϊνζυμα–πρϐςθετα 

τροφύμων. Ειςαγωγό ςτη διατροφό. Φημεύα του κρϋατοσ. Φημεύα του γϊλακτοσ. Φημεύα 

οπωροκηπευτικϔν. Φημεύα δημητριακϔν. Φημεύα αλκοολοϑχων και μη αλκοολοϑχων ποτϔν. 

Εφαρμογϋσ αϋριασ και υγρόσ χρωματογραφύασ ςτην ανϊλυςη τροφύμων. 

 

5.5 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΦΗΜΕΙΑ 

Καλλιϋργειεσ ευκαρυωτικϔν και προκαρυωτικϔν κυττϊρων. Απομϐνωςη και 

χαρακτηριςμϐσ φωςφολιπιδύων του πρωτϐζωου Tetrahymena pyriformis. Σεχνικϋσ λιπιδικόσ 

ανϊλυςησ. Απομϐνωςη πλαςμιδιακοϑ DNA απϐ το βακτόριο Ecoli DH5a/pUC18. 

Ηλεκτροφϐρηςη πλαςμιδιακοϑ DNA ςε πόγμα αγαρϐζησ. Ηλεκτροφϐρηςη πρωτεώνϔν ςε 

πόγμα πολυακρυλαμιδύου-δωδεκυλοθειικοϑ νατρύου (SDS-PAGΕ). Απομϐνωςη και 

καθαριςμϐσ ενζϑμου. Κινητικό ενζϑμων-ςτατιςτικό επεξεργαςύα δεδομϋνων. Κϑκλοσ Krebs. 

Μεταβολιςμϐσ γλυκϐζησ με ακινητοποιημϋνη ζϑμη. Ανύχνευςη πυροςταφυλικοϑ και 

ακεταλδεϒδησ. Υωτοςϑνθεςη. υνθετϊςη τησ γλουταμύνησ ςτο ζυμομϑκητα 

Schizosaccharomysis pombe. Φαρακτηριςμϐσ, υδρϐλυςη και οξεύδωςη γλυκογϐνου. 

Υροντιςτηριακϐ μϊθημα επύ του θεωρητικοϑ μϋρουσ των αςκόςεων. 

 

5.6 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ Ι 

Κινναμμωμικό αλδεϓδη-κανϋλα (απϐςταξη με υδρατμοϑσ και ςημεύο ζϋςεωσ). 

Εκχϑλιςη-εξϊχνωςη καφεϏνησ απϐ το τςϊι. Φρωματογραφύα λεπτόσ ςτιβϊδασ-φϊρμακα, 

αμινοξϋα. n-Βουτυλοβρωμύδιο (κλαςματικό απϐςταξη και ςημεύο ζϋςεωσ). t-
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Bουτυλοχλωρύδιο. Κυκλοεξϋνιο. Βρωμύωςη trans-κιναμμωμικοϑ οξϋοσ. p-Βρωμονιτροβενζϐλιο 

(και ανακρυςτϊλλωςη). Βενζύλιο (και χρωματογραφύα ςτόλησ). Ιωδοφϐρμιο. Michael 

προςθόκη. Αντύδραςη Cannizzaro. Βενζυλικϐ οξϑ. 

 

 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

6.1 ΥΤΙΚΟΦΗΜΕΙΑ ΙΙΙ  

Προςϋγγιςη Born-Oppenheimer-ςυνϊρτηςη Δυναμικόσ ενϋργειασ. Θεωρύα δεςμοϑ 

ςθϋνουσ και θεωρύα διϊχυτων ΜΟ για το ιϐν μοριακοϑ υδρογϐνου. Μοριακό δομό (διατομικϊ 

μϐρια, ομοπυρηνικϊ και ετεροπυρηνικϊ). Υωτοηλεκτρονικϐσ ιονιςμϐσ-Θεϔρημα Koopmans. 

Μοριακό ςυμμετρύα-ςτοιχεύα θεωρύασ ομϊδων. Μοριακό δομό (εφαρμογϋσ ςε πολυατομικϊ 

ςυςτόματα). Θεωρύα εντοπιςμϋνων ΜΟ-Τβριδιςμϐσ. Υαςματοςκοπύα (ειςαγωγό-κανϐνεσ 

επιλογόσ). Περιςτροφικϊ φϊςματα (βαςικϋσ ϋννοιεσ). Δονητικϊ φϊςματα–φαςματοςκοπύα 

Raman (βαςικϋσ ϋννοιεσ.) Ηλεκτρονιακϋσ μεταβϊςεισ-κανϐνασ Frank–Condon. Αναςτροφό 

πληθυςμοϑ-αποδιϋγερςη ηλεκτρονιακϔσ διηγερμϋνων καταςτϊςεων–laser. Σεχνικϋσ 

περύθλαςησ (κρυςταλλικό δομό και περύθλαςη ακτύνων Φ–περύθλαςη νετρονύων και 

ηλεκτρονύων). Σεχνικϋσ περύθλαςησ (πληροφορύεσ απϐ την ανϊλυςη ακτύνων Φ).  

 

6.2 ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ  

Βιομηχανικϋσ μονϊδεσ τροφύμων (εγκατϊςταςη βιομηχανικϔν μονϊδων τροφύμων–

προεπεξεργαςύα/αποθόκευςη πρϔτων υλϔν.) υντόρηςη τροφύμων (ειςαγωγό-φυςικϋσ 

μϋθοδοι ςυντόρηςησ–ςυντόρηςη με εφαρμογό ενϋργειασ/μετϊδοςη θερμϐτητασ ςτα 

τρϐφιμα). Μϋθοδοι θερμικόσ επεξεργαςύασ τροφύμων-αλληλεπύδραςη θερμϐτητασ και 

ςυςτατικϔν των τροφύμων-ςυντόρηςη τροφύμων με ακτινοβϐληςη. υντόρηςη τροφύμων με 

απομϊκρυνςη νεροϑ (ειςαγωγό–ενεργϐτητα νεροϑ και ςυντόρηςη τροφύμων–βαςικϋσ αρχϋσ 

ςυμπϑκνωςησ, αφυδϊτωςησ και λυοφιλύωςησ τροφύμων). υντόρηςη τροφύμων με ελϊττωςη 

τησ θερμοκραςύασ (ειςαγωγό-αρχϋσ ςυντόρηςησ τροφύμων με ψϑξη και με κατϊψυξη–

απϐψυξη τροφύμων). Προςταςύα επεξεργαςμϋνων τροφύμων κατϊ την 

αποθόκευςη/διακύνηςη (ειςαγωγό-ρϐλοσ τησ προςτατευτικόσ ςυςκευαςύασ ςε ςχϋςη με 

περιβαλλοντικοϑσ παρϊγοντεσ που επιδροϑν ςτη ςταθερϐτητα των τροφύμων–

αλληλεπύδραςη μεταξϑ υλικοϑ ςυςκευαςύασ και ςυςκευαςμϋνου προώϐντοσ.) Φημικϋσ μϋθοδοι 

ςυντόρηςησ τροφύμων (ειςαγωγό–πρϐςθετα τροφύμων–κατηγορύεσ προςθϋτων και ρϐλοσ 
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αυτϔν ςτη ςυντόρηςη των τροφύμων). Βιολογικϋσ μϋθοδοι ςυντόρηςησ τροφύμων 

(ειςαγωγό–εύδη ζυμϔςεων ςτα τρϐφιμα–μικροοργανιςμού που χρηςιμοποιοϑνται ςτη 

ςυντόρηςη τροφύμων). Τγιεινό εγκαταςτϊςεων επεξεργαςύασ τροφύμων (ειςαγωγό–

υγιεινολογικϐσ ςχεδιαςμϐσ, καταςκευό, εξοπλιςμϐσ, καθαριςμϐσ, εξυγύανςη, προςωπικϐ–

ϋλεγχοσ υγιεινολογικόσ κατϊςταςησ). Μικροβιολογύα Σροφύμων (ειςαγωγό–βακτόρια, ζϑμεσ, 

μϑκητεσ–αρχϋσ ανϊπτυξησ και καταςτροφόσ μικροοργανιςμϔν–αρχϋσ μικροβιακόσ 

αλλούωςησ τροφύμων–τροφικϋσ δηλητηριϊςεισ) Αλλούωςη τροφύμων (ειςαγωγό–χημικό, 

φυςικό, μικροβιολογικό, ενζυμικό αλλούωςη–αλλοιϔςεισ των βαςικϔν ςυςτατικϔν και 

διαφϐρων ομϊδων τροφύμων). Διϊθεςη αποβλότων βιομηχανικϔν τροφύμων (ειςαγωγό–

μϋθοδοι επεξεργαςύασ αποβλότων βιομηχανικϔν τροφύμων). υςκευαςύα τροφύμων 

(ειςαγωγό/ρϐλοσ τησ ςυςκευαςύασ–υλικϊ ςυςκευαςύασ τροφύμων (γυαλύ, μϋταλλο, χαρτύ, 

πλαςτικϐ, πολυςτρωματικϊ υλικϊ–τεχνολογύα παραγωγόσ μϋςων ςυςκευαςύασ). 

 

6.3 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΥΤΙΚΨΝ ΚΑΙ ΦΗΜΙΚΨΝ ΔΙΕΡΓΑΙΨΝ  

Θεωρητικό ανϊπτυξη των εργαςτηριακϔν αςκόςεων. Διόθηςη. Εναλλϊκτησ 

θερμϐτητασ διπλοϑ ςωλόνα. Αντιδραςτόρασ ςυνεχοϑσ λειτουργύασ μετϊ πλόρουσ ανϊδευςησ. 

Ποιϐτητα ατμοϑ. Περιςτροφικϐσ ξηραντόρασ. Προςρϐφηςη ςε ςτερεϐ. Μελϋτη μονοβϊθμιου 

φυγοκεντρικοϑ ανεμιςτόρα-μετρητϋσ παροχόσ αερύων. Επύπλευςη. Ανϊδευςη. 

Ρευςτοποιημϋνη κλύνη. Προςδιοριςμϐσ ΜΒ πολυμερϔν με τη βοόθεια τεχνικόσ GPC. Ϊλεγχοσ 

καυςύμων και λιπαντικϔν. 

 

6.4 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ 

Ανϊλυςη αλεϑρων. Ανϊλυςη μελιοϑ. Ανϊλυςη βουτϑρου. Ανϊλυςη γϊλακτοσ. Ανϊλυςη 

τυριοϑ. Ανϊλυςη χυμοϑ εςπεριδοειδϔν. Ανϊλυςη καφϋ–κακϊο. Ανϊλυςη νεροϑ. Ανϊλυςη 

λαδιοϑ. Ανϊλυςη κραςιοϑ. Ανϊλυςη κρεατοςκευαςμϊτων. Παραςκευό και ανϊλυςη 

κονςϋρβασ. Παραςκευό και ανϊλυςη γιαοϑρτησ. Εφαρμογϋσ φαςματοφωτομετρικόσ 

ανϊλυςησ ςτα τρϐφιμα. 

 

6.5 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ ΙΙ  

Ηλιανθύνη. Βενζοώκϐσ μεθυλεςτϋρασ. απωνοπούηςη ελαιολϊδου. Ν-Βενζυλανιλύνη. (Ε)-

Οξύμη τησ ακετοφαινϐνησ. Ακετυλοςαλικυλικϐ οξϑ. Βενζιμιδαζϐλιο. 7-Oξαδικυκλο[2,2,1]επτ-

5-ενο-2,3-εξω δικαρβοξυλικϐσ ανυδρύτησ (αντύδραςη Diels-Alder). 1,1-Διφαινυλο-1-
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πεντανϐλη και 1,1-διφαινυλο-1-πεντϋνιο (αντύδραςη Grignard). Διφαινυλομεθανϐλη 

(βενζυδρϐλη). Oξικϐσ 2-(2-μεθυλο-1,3-διοξολαν-2-υλο)αιθυλεςτϋρασ (προςταςύα κετονικοϑ 

καρβονυλύου). Ν-[(9H-φλουορεν-9-υλομεθυλοξυ)καρβονυλο]αλανύνη (Fmoc-αλανύνη) 

(προςταςύα α-αμινομϊδασ των αμινοξϋων). Νϊϒλον-6,10. 

 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

7.1 ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Η Πτυχιακό Εργαςύα περιλαμβϊνει διεκπεραύωςη τησ πειραματικόσ διαδικαςύασ ςτο 7ο  

και 8ο  εξϊμηνο και μετϊ το πϋρασ ςυγγραφό ςχετικόσ επιςτημονικόσ εργαςύασ η οπούα θα 

περιλαμβϊνει (α) ειςαγωγό, (β) ςυζότηςη αποτελεςμϊτων, (γ) ςυμπερϊςματα, (δ) 

πειραματικϐ μϋροσ, (ε) βιβλιογραφύα. Η εργαςύα αυτό θα φϋρει τον τύτλο «ΠΣΤΦΙΑΚΗ 

ΕΡΓΑΙΑ». 

7.2 ΥΑΜΑΣΟΚΟΠΙΑ, ΥΑΜΑΣΟΜΕΣΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ 

Απορρϐφηςη και εκπομπό ακτινοβολύασ, ϋνταςη φαςματικϔν γραμμϔν. Απορρϐφηςη 

και εκπομπό ακτινοβολύασ, ϋνταςη φαςματικϔν γραμμϔν. Μοριακό ςυμμετρύα, κανϐνεσ 

επιλογόσ. Ηλεκτρονικό φαςματοςκοπύα. UV-VIS-CD Raman–IR–Fluorescence. ESR (αρχϋσ τησ 

φαςματοςκοπύασ ηλεκτρονικοϑ ςυντονιςμοϑ spin, πολλαπλϐτητα απορροφόςεων). NMR 

[αρχϋσ τησ φαςµατοςκοπύασ πυρηνικοϑ μαγνητικοϑ ςυντονιςµοϑ, spin, μαγνητικό ροπό, 

διϋγερςη πυρόνων και περιςτρεφϐμενο ςϑςτημα αναφορϊσ, φαινϐμενα αποδιϋγερςησ και 

περιγραφό ςτο περιςτρεφϐμενο ςϑςτημα αναφορϊσ, ελεϑθερη επαγϐμενη απϐςβεςη, 

μεταςχηματιςμϐσ Fourier–ςόμα NMR, χηµικϋσ μετατοπύςεισ NMR–1H (περιγραφό ςτο 

περιςτρεφϐμενο ςϑςτημα αναφορϊσ), η παρϊµετροσ δ πολυπαραμετρικό ςταθερϊ 

προςταςύασ και παρϊμετροι που την επηρεϊζουν, επύδραςη επαγωγικοϑ φαινομϋνου, 

επύδραςη μαγνητικόσ ανιςοτροπύασ χηµικϔν δεςµϔν, ςταθερϋσ ςϑζευξησ NMR–1H (εξύςωςη 

Karplus), πολλαπλϐτητα κορυφϔν, τιµϋσ ςταθερϔν ςϑζευξησ, χημικό και μαγνητικό 

ιςοδυναµύα πυρόνων, κβαντομηχανικό περιγραφό ανϊλυςησ φαςμϊτων NMR]. 

Υαςµατοςκοπύα NMR–13C, χηµικϋσ µετατοπύςεισ 13C -πρϐβλεψη χημικϔν μετατοπύςεων 

(εξύςωςη Grant Paul), ςταθερϋσ ςϑζευξησ, φαινϐμενο NOE και ταχϑτητα περιςτροφόσ-

διατομικϋσ αποςτϊςεισ, τεχνικϋσ διπλοϑ ςυντονιςµοϑ, μελϋτη δυναµικϔν ιςορροπιϔν, 

τεχνικϋσ των φαςµϊτων NMR–οργανολογύα, διςδιϊςτατη φαςµατοςκοπύα NMR 

Υαςματομετρύα μαζϔν (MS). Μϋθοδοι ιονιςμοϑ (EI, C.I, ESI, FAB, FD, MALDI-TOF), εύδη 
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θραυςματοποιόςεων.Υαςματομετρύα μαζϔν. Ανϊλυςη δομόσ. Ερμηνεύα φαςμϊτων μαζϔν 

οργανικϔν ενϔςεων, ςυνδυαςτικϋσ αςκόςεισ. 

 

Κατ’επιλογόν Τποχρεωτικϊ Μαθόματα 

 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

7.1.1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ ΣΕΡΕΨΝ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ 

Ειςαγωγικϋσ ϋννοιεσ (ϋννοιεσ και ϐροι που περιγρϊφουν τα ςτερεϊ με καταλυτικό 

δραςτικϐτητα και το καταλυτικϐ φαινϐμενο). Φαρακτηριςμόσ ςτερεών: α) προςδιοριςμϐσ 

των φυςικϔν χαρακτηριςτικϔν ςτερεϔν (προςδιοριςμϐσ τησ υφόσ των ςτερεϔν, 

προςδιοριςμϐσ του μεγϋθουσ των τεμαχιδύων και μικροτεμαχιδύων των ςτερεϔν, καταλυτϔν 

και φορϋων. Προςδιοριςμϐσ τησ μηχανικόσ αντοχόσ των τεμαχιδύων. Προςδιοριςμϐσ τησ 

μακροκατανομόσ των ςυςτατικϔν ςτα τεμαχύδια. Προςδιοριςμϐσ των γεωμετρικϔν 

χαρακτηριςτικϔν των ςτηριγμϋνων φϊςεων ςτα ςτερεϊ), β) προςδιοριςμϐσ των ςυνολικϔν 

χημικϔν χαρακτηριςτικϔν των ςτερεϔν (μϋθοδοι ςτοιχειακόσ ανϊλυςησ των ςτερεϔν, 

μϋθοδοι προςδιοριςμοϑ τησ φϑςησ των χημικϔν ενϔςεων που ςυνιςτοϑν την κϑρια μϊζα των 

ςτερεϔν, μϋθοδοι θερμικόσ ανϊλυςησ), γ) προςδιοριςμϐσ χημικϔν χαρακτηριςτικϔν των 

επιφανειϔν των ςτερεϔν (επιφανειακό ανϊλυςη ςτερεϔν, μϋθοδοι προςδιοριςμοϑ τησ 

οξϑτητασ και τησ βαςικϐτητασ των επιφανειϔν). Ζεολιθικϊ υλικϊ και εφαρμογϋσ τουσ ςτην 

κατϊλυςη (ζεϐλιθοι–ιςτορικό αναςκϐπηςη, δομό και ςϑςταςη ζεϐλιθων, φυςικοχημικϋσ 

ιδιϐτητεσ και εφαρμογϋσ ζεϐλιθων, παραςκευό ζεϐλιθων, οξϑτητα ζεϐλιθων, μϋθοδοι χημικόσ 

ανϊλυςησ και τεχνικϋσ χαρακτηριςμοϑ ζεϐλιθων). 

 

7.1.2 ΕΛΕΓΦΟ ΡΤΠΑΝΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Ειςαγωγό-ρϑπανςη και προςταςύα του περιβϊλλοντοσ (επύπεδα οργϊνωςησ τησ ζωόσ. 

Περιβαλλοντικό κρύςη, μϋτρα προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ. Τγρϊ απϐβλητα (φυςικϊ και 

χημικϊ χαρακτηριςτικϊ των υγρϔν αποβλότων, παρϊμετροι ποιϐτητασ, αυτοκαθαριςμϐσ των 

φυςικϔν υδϊτων).Επεξεργαςύα καθαριςμοϑ του ποςύμου νεροϑ I (νομοθεςύα και διεργαςύεσ 

εξυγύανςησ για το νερϐ ανθρϔπινησ κατανϊλωςησ, αεριςμϐσ, διόθηςη, κατακϊθιςη). 

Επεξεργαςύα καθαριςμοϑ του ποςύμου νεροϑ II (οζονύωςη, προςρϐφηςη, χλωρύωςη, UV 

ακτινοβολύα). Γενικϋσ αρχϋσ καθαριςμοϑ υγρϔν αποβλότων (μϋθοδοι και ςτϊδια καθαριςμοϑ 
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υγρϔν αποβλότων, μονϊδεσ καθαριςμοϑ και απϐδοςό τουσ). Πρωτοβϊθμιοσ καθαριςμϐσ 

(μηχανικό προκατεργαςύα, καθύζηςη και κατακϊθιςη, ςυςςωμϊτωςη και κροκύδωςη, 

επύπλευςη, διόθηςη). Δευτεροβϊθμιοσ–Βιολογικϐσ καθαριςμϐσ I (αρχϋσ αερϐβιασ βιολογικόσ 

οξεύδωςησ, μονϊδεσ βιολογικοϑ καθαρςύου). Δευτεροβϊθμιοσ–Βιολογικϐσ καθαριςμϐσ II 

(αναερϐβια βιολογικό επεξεργαςύα, ρευςτοποιημϋνη βιολογικό κλύνη). Σριτοβϊθμιοσ 

καθαριςμϐσ-Φημικό επεξεργαςύα (χημικό κατακρύμνηςη, ανταλλαγό ιϐντων, απολϑμανςη, 

καϑςη. Βιομηχανικϊ απϐβλητα (Φαρακτηριςτικϊ βιομηχανικϔν αποβλότων και μονϊδεσ 

επεξεργαςύασ και καθαριςμοϑ). τερεϊ απϐβλητα και μϋθοδοι κατεργαςύα (προβλόματα ςτο 

περιβϊλλον απϐ τα ςτερεϊ απϐβλητα, μϋθοδοι κατεργαςύασ των ςτερεϔν αποβλότων, 

διαχεύριςη αςτικϔν αποβλότων, βιομηχανικϊ ςτερεϊ απϐβλητα. Ϊλεγχοσ τησ ρϑπανςησ και 

αιωροϑμενα ςωματύδια: Αραύωςη και διαςπορϊ ςτην ατμϐςφαιρα, μϋθοδοι κατακρϊτηςησ 

των αιωροϑμενων ςωματιδύων. Μϋθοδοι ελϋγχου των αερύων ρϑπων (ςυμπϑκνωςη, 

απορρϐφηςη, προςρϐφηςη, καϑςη, χημικό κατεργαςύα των αερολυμϊτων). 

 

7.1.3 ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΣΗ ΦΗΜΙΚΗ 

ΑΝΑΛΤΗ 

Βαςικό ορολογύα ςτην αναλυτικό χημεύα και ςτη ςτατιςτικό επεξεργαςύα δεδομϋνων. 

Περιγραφικό ςτατιςτικό. Μϋτρα θϋςησ, μϋτρα μεταβλητϐτητασ. Κατανομό κατϊ Gauss-

Λογαριθμικοκανονικό κατανομό-Θεϔρημα κεντρικοϑ ορύου. Μηδενικό υπϐθεςη-Δοκιμϋσ 

ςημαντικϐτητασ. Δοκιμϋσ ανύχνευςησ αποκλύνουςασ τιμόσ (ό τιμϔν). Καμπϑλεσ αναφορϊσ–

Ανϊλυςη ςυςχϋτιςησ. Ανϊλυςη διακϑμανςησ (ANOVA). Εφαρμογϋσ τησ ανϊλυςησ 

διακϑμανςησ. Γραφόματα ελϋγχου ποιϐτητασ. Καταςκευό και ιδιϐτητεσ. Ερμηνεύα των 

γραφημϊτων. Διεργαςτηριακϋσ δοκιμϋσ. Δοκιμό Youden–διϊγραμμα δϑο δειγμϊτων. 

Εκτύμηςη αβεβαιϐτητασ ςτη χημικό ανϊλυςη. Ειςαγωγό ςτον πειραματικϐ ςχεδιαςμϐ. 

Επιλογό τησ ςωςτόσ ςτατιςτικόσ μεθϐδου ανϊλυςησ. 
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ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΦΗΜΕΙΑ 

 

7.2.1 ΦΗΜΕΙΑ ΛΑΝΘΑΝΙΔΙΨΝ ΚΑΙ ΑΚΣΙΝΙΔΙΨΝ ΜΕ ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ 

Θϋςη των λανθανιδύων ςτον Περιοδικϐ Πύνακα. Ιςτορικϊ ςτοιχεύα. Ορυκτϊ. 

Διαχωριςμϐσ και απομϐνωςη. Σα λανθανύδια και τα κρϊματϊ τουσ. Φαρακτηριςτικϊ των 

Λανθανιδύων. ταθερϐτητα οξειδωτικϔν βαθμύδων των λανθανιδύων. Υαςματοςκοπικϋσ και 

μαγνητικϋσ ιδιϐτητεσ; των λανθανιδύων. Υυςικϋσ μϋθοδοι για τη μελϋτη ςυμπλϐκων των 

λανθανιδύων. Δυαδικϋσ ενϔςεισ των λανθανιδύων. ταθερϋσ ςχηματιςμοϑ ςυμπλϐκων των 

λανθανιδύων Ενϔςεισ ϋνταξησ. Εφαρμογϋσ των λανθανιδύων. Αςυνόθιςτεσ οξειδωτικϋσ 

βαθμύδεσ. Οργανομεταλλικό χημεύα των λανθανιδύων. Ειςαγωγό ςτην Πυρηνικό Φημεύα. 

Πυρηνικϋσ αντιδρϊςεισ. ταθερϐτητα νουκλιδύων. Ακτινύδια–παραςκευϋσ. Οξειδωτικϋσ 

βαθμύδεσ και ηλεκτρονικϋσ δομϋσ. Φαρακτηριςτικϊ των ακτινιδύων. Απομϐνωςη των 

μετϊλλων. Μϋθοδοι διαχωριςμοϑ ιςοτϐπων. Σοξικϐτητα των ακτινιδύων. Επεξεργαςύα 

πυρηνικϔν αποβλότων. Σϊςεισ ςτη χημεύα των ακτινιδύων. Εφαρμογϋσ των ακτινιδύων. 

τοιχεύα βαρϑτερα απϐ τα ακτινύδια.  

 

7.2.2 ΜΕΣΑΛΛΟΒΙΟΜΟΡΙΑ 

Μεταλλοπορφυρύνεσ και αναπνοό. Δϋςμευςη οξυγϐνου, μεταφορϊ και χρόςη του. 

Δϋςμευςη του οξυγϐνου ςτη μυογλοβύνη. Υυςιολογύα τησ μυογλοβύνησ και αιμογλοβύνησ. 

Δομό και λειτουργύα τησ αιμοβλοβύνησ. Ωλλοι βιολογικού μεταφορεύσ οξυγϐνου. Μεταφορϊ 

ηλεκτρονύων, αναπνοό και φωτοςϑνθεςη. Υωτοςϑνθεςη–χλωροφϑλλη. Ϊνζυμα–δομό και 

λειτουργύα–Παρεμπϐδιςη δρϊςησ των ενζϑμων. Βιταμύνη Β12. Δϋςμευςη του αζϔτου. 

Βιοχημεύα του ςιδόρου. Ιχνοςτοιχεύα ςτα βιολογικϊ ςυςτόματα. 

 

 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ 

 

7.3.1 ΜΗΦΑΝΙΜΟΙ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ  

Διερεϑνηςη μηχανιςμϔν οργανικϔν αντιδρϊςεων. Κινητικϊ δεδομϋνα και ερμηνεύα 

τουσ. Φρόςεισ ιςοτϐπων (κινητικϋσ και μη). Μελϋτη δραςτικϔν ενδιαμϋςων. τερεοχημικϊ 

κριτόρια. χϋςησ Δομόσ-δραςτικϐτητασ. υμμετρύα Μοριακϔν τροχιακϔν. Περικυκλικϋσ 
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Αντιδρϊςεισ. τερεοχημεύα οργανικϔν ενϔςεων. Μοριακϊ μοντϋλα και απεικϐνιςη μορύων. 

Ανϊλυςη διαμϐρφωςησ. τερεοώςομϋρεια. τοιχεύα Ομϊδων υμμετρύασ. Δυναμικό 

τερεοχημεύα.  

 

7.3.2 ΕΣΕΡΟΚΤΚΛΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ 

Ονοματολογύα ετεροκυκλικϔν ενϔςεων. Σριμελεύσ ετεροκυκλικού δακτϑλιοι. 

Σετραμελεύσ ετεροκυκλικού δακτϑλιοι. Πενταμελεύσ δακτϑλιοι μ’ ϋνα ετεροϊτομο. Πενταμελεύσ 

δακτϑλιοι με δϑο ετεροϊτομα. Πενταμελεύσ δακτϑλιοι με τρύα και περιςςϐτερα ετεροϊτομα. 

Εξαμελεύσ δακτϑλιοι με οξυγϐνο και θεύο. Πυριδύνη και ςυμπυκνωμϋνα παρϊγωγα. Εξαμελεύσ 

δακτϑλιοι με δϑο, τρύα και τϋςςερα ϊτομα αζϔτου. Εξαμελεύσ δακτϑλιοι με διϊφορα 

ετεροϊτομα. Ανϔτεροι δακτϑλιοι. Πουρύνεσ, Πτερύνεσ, Νουκλεοτύδια και Νουκλεώνικϊ οξϋα. 

Αλκαλοειδό. 

 

7.3.3 ΠΕΠΣΙΔΟΦΗΜΕΙΑ 

Ειςαγωγό. Ανϊλυςη αμινοξϋων. Προςδιοριςμϐσ αλληλουχύασ αμινοξϋων 

(προςδιοριςμϐσ ακραύου αμινοξϋοσ, διαδοχικό αποικοδϐμηςη, προςδιοριςμϐσ αλληλουχύασ με 

φϊςματα μϊζησ, τεμαχιςμϐσ των πεπτιδύων). Αρχιτεκτονικϊ χαρακτηριςτικϊ των πεπτιδύων 

(πεπτιδικϐσ δεςμϐσ, δευτεροταγόσ δομό, τριτοταγόσ δομό, τεταρτοταγόσ δομό). Μϋθοδοι 

ανϊλυςησ τησ δομόσ των πεπτιδύων (ORD, CD, NMR, κρυςταλλογραφύα ακτύνων Φ). 

Πρϐβλεψη τησ δομόσ των πεπτιδύων. Πεπτιδικό ςϑνθεςη, προςταςύα δραςτικϔν ομϊδων. 

Μϋθοδοι ςχηματιςμοϑ πεπτιδικοϑ δεςμοϑ. Ανεπιθϑμητεσ αντιδρϊςεισ κατϊ την πεπτιδικό 

ςϑνθεςη. Ρακεμοπούηςη. ϑνθεςη ειδικϔν πεπτιδύων (πολυαμινοξϋα, πολυπεπτύδια με 

επαναλαμβανϐμενη αλληλουχύα, κυκλικϊ πεπτύδια). ϑνθεςη πεπτιδύων ςε ςτερεϊ φϊςη. 

Προβλόματα κατϊ την πεπτιδικό ςϑνθεςη ςε ςτερεϊ φϊςη. Αςϑμμετρη κατϊλυςη με 

πεπτύδια. χεδιαςμϐσ πεπτιδικϔν μοντϋλων ωσ καταλϑτεσ αςϑμμετρησ ςϑνθεςησ. Εφαρμογϋσ 

ςε αλδολικϋσ αντιδρϊςεισ, αντιδρϊςεισ υποκατϊςταςησ, αντιδρϊςεισ τϑπου Mannich, 

αντιδρϊςεισ αςϑμμετρησ προςθόκησ. Μηχανιςμϐσ. 
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ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΨΡΗΣΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ 

 

7.4.1 ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΚΒΑΝΣΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ 

Επιςκϐπηςη τησ Τπολογιςτικόσ Φημεύασ. κοπιμϐτητα των κβαντοχημικϔν 

υπολογιςμϔν ςτην ςημερινό Φημικό Επιςτόμη. Θεωρύα των μεταβολϔν. Οι ςυνηθϋςτερεσ ab 

initio και ημιεμπειρικϋσ υπολογιςτικϋσ μεθοδολογύεσ. Θεωρύα LCAΟ-MO. Οριςμϐσ και 

περιγραφό των βϊςεων ατομικϔν τροχιακϔν. Οι ϋννοιεσ τησ βελτιςτοπούηςησ τησ 

ηλεκτρονιακόσ δομόσ και του προςδιοριςμοϑ των δονητικϔν ςυχνοτότων του χημικοϑ 

μορύου ςτην αϋρια φϊςη. Παραδεύγματα υπολογιςμϔν. Οι ϋννοιεσ του κβαντοχημικοϑ 

προςδιοριςμοϑ του ενεργειακοϑ περιεχϐμενου του μορύου και τησ ενθαλπύασ ςχηματιςμοϑ. 

Παραδεύγματα υπολογιςμϔν. Η ϋννοια τησ δυναμικόσ επιφϊνειασ ενϐσ πολυατομικοϑ χημικοϑ 

ςυςτόματοσ και τα ενεργειακϊ μϋγιςτα και ελϊχιςτα. Αλγϐριθμοι και παραδεύγματα 

κβαντοχημικϔν υπολογιςμϔν ςε απλϊ μϐρια. Γραφικϋσ παραςτϊςεισ και λογιςμικϐ 

γραφικϔν. Εκτϋλεςη και ςυγγραφό εργαςύασ προςδιοριςμοϑ τησ δομόσ και τησ ενϋργειασ 

χημικοϑ ςυςτόματοσ κατϊ προτύμηςη περιβαλλοντικοϑ ενδιαφϋροντοσ, με τη βοόθεια 

υπολογιςτικοϑ αλγϐριθμου ςτον ηλεκτρονικϐ υπολογιςτό. 

 

7.4.2 ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΗΦΑΝΙΚΗ 

Μικροκανονικϐ ςϑνολο, νϐμοσ του Boltzmann. Ιςορροπύα και διαταραχϋσ. Συχαύοι 

περύπατοι. Διαμϐρφωςη μακρομορύων. Διϊχυςη. Κανονικϐ ςϑνολο, υνϊρτηςη κατανομόσ. 

Μεταφορικό κύνηςη μορύων. Περιςτροφικό κύνηςη μορύων. Δονητικό κύνηςη μορύων. Κινητικό 

θεωρύα αερύων. Θερμοχωρητικϐτητα ςτερεϔν, Mοντϋλο Einstein. Μοντϋλο Debye. 

Μεγαλοκανονικϐ ςϑνολο. 

 

7.4.3 ΚΡΤΣΑΛΛΟΦΗΜΕΙΑ-ΚΡΤΣΑΛΛΟΔΟΜΗ 

Κρϑςταλλοι και πλϋγματα. υμμετρύα. Κρυςταλλικϊ ςυςτόματα και γεωμετρύα. Ομϊδεσ 

χϔρου και ιςοδϑναμεσ θϋςεισ. Περύθλαςη ακτύνων-Φ. Προςδιοριςμϐσ κρυςταλλικόσ δομόσ. 

Φρόςη κρυςταλλογραφικϔν πινϊκων. Παραδεύγματα δομϔν. Διαμοριακϋσ δυνϊμεισ ςτα 

ςτερεϊ. Ανϊπτυξη κρυςτϊλλων. χϋςη κρυςταλλικόσ δομόσ με ιδιϐτητεσ. 
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7.4.4 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΥΤΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ-ΦΗΜΕΙΑ  

Ϊννοιεσ, μοντϋλα και θεωρύεσ ςτισ φυςικϋσ επιςτόμεσ –η λογικό δομό τησ χημεύασ–

ςχολικό Φημεύα και διαδικαςύεσ μϊθηςησ-δομό επιπϋδων τησ ςχολικόσ χημεύασ (το τρύγωνο 

του Johnstone–παιδαγωγικό γνϔςη περιεχομϋνου). Η θεωρύα του Piaget για τη νοητικό 

ανϊπτυξη-δυςκολύεσ εννοιϔν χημεύασ κατϊ Shayer και Adey. Νοηματικό μϊθηςη κατϊ 

Ausubel–χϊρτεσ εννοιϔν–ταξινομύα Bloom ςτο γνωςτικϐ τομϋα. Εποικοδομιςμϐσ-

εννοιολογικό μϊθηςη–εναλλακτικϋσ ιδϋεσ και παρανοόςεισ-εννοιoλογικό αλλαγό. Μακρο-

ϋννοιεσ–ςωματιδιακϊ μοντϋλα και μοντϋλα δομόσ–χημικϋσ αντιδρϊςεισ. Φημικϐσ ςυμβολιςμϐσ 

–ςτοιχειομετρύα και ογκομετρόςεισ. Φημικό Ενεργητικό–χημικό Κινητικό–οξϋα και βϊςεισ–

Οξειδοαναγωγό. Υυςικοχημικϋσ ϋννοιεσ–Επιςτημονικϐσ και Φημικϐσ Αλφαβητιςμϐσ. Φημικϊ 

πειρϊματα και εργαςτόριο χημεύασ–οι ηλεκτρονικού υπολογιςτϋσ ςτη διδαςκαλύα τησ χημεύασ 

–αναλογύεσ ςτη διδαςκαλύα τησ χημεύασ. Λϑςη προβλημϊτων χημεύασ-Θεωρύα επεξεργαςύασ 

πληροφοριϔν-ανϔτερησ τϊξησ γνωςιακϋσ ικανϐτητεσ. Οργανικό Φημεύα–Βιοχημεύα. 

Αξιολϐγηςη μαθητϔν και διδαςκαλύασ–ςχϋδιο μαθόματοσ. Προγρϊμματα ςπουδϔν Φημεύασ-η 

χημεύα και οι ϊλλεσ φυςικϋσ επιςτόμεσ-η προςϋγγιςη καταςτϊςεων τησ ϑλησ (States-Of-

Matter Approach, SOMA)–πλαιςιοθετημϋνη διδαςκαλύα χημεύασ/παραδεύγματα 

προγραμμϊτων-το πρϐγραμμα PARSEL (Popularity and Relevance of Science Education for 

Science Literacy). Αξιολϐγηςη μαθητϔν και διδαςκαλύασ-ςχϋδιο μαθόματοσ. 

 

 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΒΙΟΦΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ 

 

7.5.1 ΒΙΟΦΗΜΕΙΑ ΙΙΙ 

Βιοχημικό εξϋλιξη. Μετα-μεταγραφικϋσ τροποποιόςεισ. Μϊτιςμα του RNA. Δομό και 

λειτουργύα πρωτεώνϔν. Μηχανιςμού ενζυμικόσ κατϊλυςησ. Λιπύδια και βιολογικϋσ μεμβρϊνεσ. 

Βιολογικό μεταφορϊ και ιοντικού δύαυλοι. Ϊλεγχοσ τησ γονιδιακόσ ϋκφραςησ 

.Βιοςηματοδϐτηςη. Κυτταρικό ανϊπτυξη και διαφοροπούηςη. Σο ανοςοποιητικϐ ςϑςτημα. 

Μοριακού κινητόρεσ. υςτόματα αύςθηςησ και απϐκριςησ. 
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7.5.2 ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΦΗΜΕΙΑ 

Οργϊνωςη του ανθρωπύνου ςϔματοσ. Κϑτταρα-ιςτού-ϐργανα-ςυςτόματα οργϊνων. Tο 

νευρικϐ κϑτταρο (δομό-λειτουργύα). Νευροδιαβιβαςτϋσ. Κϑτταρα του αύματοσ: Δομικϊ και 

λειτουργικϊ χαρακτηριςτικϊ, φυςιολογικϐσ ρϐλοσ. Αιμοςφαιρύνη (δομό-λειτουργικϐσ ρϐλοσ). 

Αναιμύεσ. Καταρρϊκτησ τησ πόξησ. Διαταραχϋσ τησ πόξησ-εργαςτηριακό διερεϑνηςη. τοιχεύα 

ανοςολογύασ: (Mηχανιςμού μη ειδικόσ και μη ειδικόσ ανοςύασ, ανοςοςφαιρύνεσ, ςυςτόματα 

ομϊδων αύματοσ. Λιπύδια-λιποπρωτεϏνεσ (δομό λιποπρωτεώνϔν, απολιποπρωτεϏνεσ, 

μεταβολιςμϐσ λιποπρωτεώνϔν-λιπϊςεσ. Aναπνευςτικϐ ςϑςτημα (λειτουργύα τησ αναπνοόσ-

ρϐλοσ των πνευμϐνων, μερικϋσ πιϋςεισ αερύων, μεταφορϊ αερύων με το αύμα). Διαταραχϋσ 

οξεοβαςικόσ ιςορροπύασ και ηλεκτρολυτϔν. Πεπτικϐ ςϑςτημα: (λειτουργύα τησ πϋψησ, 

πεπτικϊ υγρϊ-ςϑςταςη-ρϐλοσ ςτην αποικοδϐμηςη των τροφϔν, απορρϐφηςη των τροφϔν, 

ορμϐνεσ γαςτρεντερικοϑ ςωλόνα). Διαταραχϋσ τησ νεφρικόσ λειτουργύασ. Εργαςτηριακό 

διερεϑνηςη. Ορμϐνεσ (Xημικό ταξινϐμηςη, παραγωγό-ϋκκριςη-μεταφορϊ-αποικοδϐμηςη, 

μηχανιςμού δρϊςησ, εργαςτηριακϋσ μϋθοδοι προςδιοριςμοϑ). Διαταραχϋσ ενδοκρινϔν 

αδϋνων. 

 

7.5.3 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΝΟΤΚΛΕέΝΙΚΨΝ ΟΞΕΨΝ 

Eιςαγωγό (προϋλευςη τησ ζωόσ, θεωρύεσ για την εμφϊνιςη τησ ζωόσ ςτον πλανότη, 

πεύραμα του Miller, ο β’ νϐμοσ τησ θερμοδυναμικόσ ςτον ϋμβιο κϐςμο). Eιςαγωγό (η θεωρύα 

τησ εξϋλιξησ, προϋλευςη των ειδϔν, μοριακό εξϋλιξη. μελϋτη του γενετικοϑ υλικοϑ, κυτταρικϋσ 

καλλιϋργειεσ). Mεταλλαξιγϋνεςη (η ποικιλομορφύα του ϋμβιου κϐςμου και οι μηχανιςμού που 

τη διϋπουν. Tι εύναι μεταλλαξιγϋνεςη, πϔσ μελετϊται, απομϐνωςη μεταλλαγμϋνων ςτελεχϔν, 

μορφολογικϋσ μεταλλαγϋσ, βιοχημικϋσ μεταλλαγϋσ. Xημικό βϊςη τησ μεταλλαξιγϋνεςησ, 

χημικϋσ αλλοιϔςεισ τησ δομόσ του DNA, τυχαύεσ μεταλλαγϋσ, επαγϐμενεσ μεταλλαγϋσ, εύδη 

μεταλλαγϔν. Mεταλλαξιγϐνοι παρϊγοντεσ, χημικϊ μεταλλαξιγϐνα, φυςικού μεταλλαξιγϐνοι 

παρϊγοντεσ, ακτινοβολύεσ. Mεταλλακτικϊ γονύδια, τρανςποζονιακό μεταλλαξιγϋνεςη, 

μεταλλαξιγϋνεςη in vitro. Aντιςτροφό μεταλλαγϔν, αναςτροφϋσ, καταςταλτικϋσ μεταλλαγϋσ, 

ϋλεγχοσ χημικϔν ουςιϔν για μεταλλαξιγϐνο δρϊςη. Mηχανιςμού διϐρθωςησ των μεταλλαγϔν, 

επιςκευό του DNA. Γενετικϐσ αναςυνδυαςμϐσ (Κλαςικό Γενετικό και Mοριακό Γενετικό, 

προϒποθϋςεισ, ςυμβολό ςτην ποικιλομορφύα του ϋμβιου κϐςμου, οι νϐμοι του Mendel, 

ςυνδετικϋσ ομϊδεσ, θεωρητικϊ μοντϋλα γενετικοϑ αναςυνδυαςμοϑ). Γενετικϐσ 
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αναςυνδυαςμϐσ (ςϑγχρονεσ απϐψεισ επύ του γενετικοϑ αναςυνδυαςμοϑ ςτο μοριακϐ 

επύπεδο, γενικϐσ αναςυνδυαςμϐσ, μοντϋλο του Hollyday, βιοχημικϋσ πορεύεσ γενικοϑ 

γενετικοϑ αναςυνδυαςμοϑ, η πρωτεϏνη RecA ‐ δομό, λειτουργύα, αλληλεπύδραςη με το DNA, 

ενζυμικϋσ δραςτικϐτητεσ. Γενετικϐσ αναςυνδυαςμϐσ ειδικοϑ ςημεύου, λυςογονύα, βιοχημικϋσ 

πορεύεσ). Γενετικϐσ αναςυνδυαςμϐσ (γενετικϐσ αναςυνδυαςμϐσ βακτηριοφϊγων. Γενετικϐσ 

αναςυνδυαςμϐσ βακτηρύων, βακτηριακό ςϑζευξη, μεταγωγό, μεταςχηματιςμϐσ. Γενετικϐσ 

αναςυνδυαςμϐσ ευκαρυωτικϔν κυττϊρων, μεύωςισ). Γενετικό Mηχανικό (γενετικϐσ 

αναςυνδυαςμϐσ in vitro, τεχνολογύα του αναςυνδυαςμϋνου DNA, μοριακό κλωνοπούηςη. 

Γενετικό Mηχανικό (ςυςτόματα περιοριςμοϑ και τροποπούηςησ του DNA, περιοριςτικϋσ 

ενδονουκλεϊςεσ. Υορεύσ‐οχόματα αναςυνδυαςμϋνου DNA, πλαςμύδια, DNA φϊγων, 

υποκατϊςτατα DNA φϊγων, κοςμύδια). Γενετικό Mηχανικό (καταςκευό γονιδιακϔν 

τραπεζϔν, κλωνοπούηςη γονιδύων, μϋθοδοι επιλογόσ κλωνοποιημϋνων γονιδύων). Γενετικό 

Mηχανικό (καταςκευό ςυμπληρωματικοϑ DNA και γονιδιακϔν τραπεζϔν cDNA. Eφαρμογϋσ 

τησ Γενετικόσ Mηχανικόσ, αξιολϐγηςη πιθανϔν κινδϑνων). 

 

7.5.4 ΒΙΟΠΟΛΤΜΕΡΗ  

Ειςαγωγό ςτη Βιοφυςικό Φημεύα, επύπεδα δομϔν ςτα βιολογικϊ μακρομϐρια, 

πρωτοταγόσ, δευτεροταγόσ, τριτοταγόσ, τεταρτοταγόσ δομό. Παραδεύγματα μυοςφαιρύνησ, 

αιμοςφαιρύνησ. Βαςικϊ ερωτόματα που αφοροϑν τη Βιοφυςικό Φημεύα, ποιϐτητα δεύγματοσ, 

ερωτόματα που αφοροϑν τη δομό, πρϐβλεψη τησ ροόσ, ςταθερϐτητα ό ευελιξύα τησ δομόσ, 

διαφοροπούηςη των ιδιοτότων των δομικϔν ςυςτατικϔν ενϐσ μακρομορύου, πϔσ 

επιτυγχϊνεται η φυςικό δομό των βιοπολυμερϔν, ςχϋςη διαμϐρφωςησ/βιολογικόσ 

δραςτικϐτητασ. Δομό πρωτεώνϔν, ιδιϐτητεσ των αμινοξϋων, ιοντιςμϐσ παρϊπλευρων 

αλυςύδων, κατϊςταςη ιντιςμοϑ πρωτεώνϔν, πολικϐτητα παρϊπλευρων αλυςύδων αμινοξϋων. 

ϑςταςη πρωτεώνϔν, ςϑςταςη αμινοξϋων, πρϐβλεψη ιδιοτότων μιασ πρωτεύνησ απϐ τη 

ςϑςταςη των αμινοξϋων τησ, ςυμπληρωματικϊ ςυςτατικϊ των πρωτεώνϔν. Πρωτοταγόσ 

δομό, διςουλφιδικού δεςμού και διαςταυροϑμενοι δεςμού, πρωτοταγόσ δομό και ανϊλυςη τησ 

δευτεροταγοϑσ και τριτοταγοϑσ δομόσ, πρωτοταγόσ δομό και πρϐβλεψη τησ δευτεροταγοϑσ 

και τριτοταγοϑσ δομόσ, πρωτοταγόσ δομό και λειτουργύα. Δευτεροταγόσ δομό, β διϊταξη 

πτυχωτοϑ φϑλλου και ϊλλεσ δευτεροταγεύσ δομϋσ, ϋλικεσ πολυπρολύνησ και κολλαγϐνου, 

τριτοταγόσ δομό, γενικό οργϊνωςη του πεπτιδικοϑ ςκελετοϑ, περιβϊλλον των πεπτιδικϔν 

μονϊδων, πυκνϐτητα αμινοξϋων ςε μια πρωτεϏνη, ευελιξύα και ςταθερϐτητα τησ τριτοταγοϑσ 
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δομόσ. Σεταρτοταγόσ δομό, κανϐνεσ ςυμμετρύασ, κυκλικό ςυμμετρύα, διεδρικό ςυμμετρύα, 

κυβικό ςυμμετρύα, διευθϋτηςη των υπομονϊδων. Ωλλα βιολογικϊ πολυμερό, πολυςακχαρύτεσ 

και επύπεδα δομϔν τουσ, πολυμερό αποτελοϑμενα απϐ διαφορετικοϑσ τϑπουσ μακρομορύων, 

πολυςακχαρύτεσ με πεπτύδια πρωτεϏνεσ ό λιπύδια ςτα κυτταρικϊ τοιχϔματα βακτηρύων, 

γλυκοπρωτεϏνεσ ςε μεμβρϊνεσ ζωώκϔν κυττϊρων. Λιπύδια ςε βιολογικϋσ μεμβρϊνεσ, λιπιδικϊ 

ςυςτατικϊ των μεμβρανϔν, λιπιδικϋσ διπλοςτοιβϊδεσ. ΠρωτεϏνεσ ςε βιολογικϋσ μεμβρϊνεσ. 

Διαμορφωτικό ανϊλυςη και δυνϊμεισ που καθορύζουν την πρωτεώνικό δομό. Γεωμετρύα 

πολυπεπτιδικόσ αλυςύδασ, διαγρϊμματα Ramachandran. Προςδιοριςμϐσ δυναμικόσ ενϋργειασ. 

Αλληλεπιδρϊςεισ που περιλαμβϊνουν το ςχηματιςμϐ δεςμϔν, διπολικϋσ αλληλεπιδρϊςεισ, 

εςωτερικϐ δυναμικϐ ςτρϋψεωσ. χηματιςμϐσ δεςμϔν υδρογϐνου, ανταγωνιςτικϐσ ρϐλοσ 

νεροϑ ςτουσ δεςμοϑσ υδρογϐνου των πρωτεώνϔν, υδρϐφοβεσ αλληλεπιδρϊςεισ και δομό 

νεροϑ. Επύδραςη του διαλϑτη ςτη δομό των πρωτεώνϔν. Ελεϑθερη ενϋργεια μεταφορϊσ,  

αλληλεπύδραςη μη πολικϔν παρϊπλευρων αλυςύδων με το νερϐ, καταςτροφό των 

υδρϐφοβων αλληλεπιδρϊςεων με ουρύα. Ιοντικϋσ αλληλεπιδρϊςεισ, φυςικοχημικϋσ 

παρϊμετροι ιοντικϔν αλληλεπι-δρϊςεων, εντροπύα και ςχηματιςμϐσ ιοντικοϑ ζεϑγουσ. 

Διςουλφιδικού δεςμού, αναγωγό και επανοξεύδωςη διςουλφιδικϔν δεςμϔν. Παραδεύγματα 

ριβονουκλεϊςησ, προώνςουλύνησ. Πρϐβλεψη τησ δομόσ πρωτεώνϔν, πρϐβλεψη κατϊ 

Chou/Fasman. Ερωτόςεισ εφ’ ϐλησ τησ ϑλησ. 

 

7.5.5 ΠΡΟΦΨΡΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΦΗΜΕΙΑ 

Κυτταροκαλλιϋργειεσ (κυτταρικϔν ςειρϔν). Ανϊλυςη λιπιδύων με HPLC. Ανϊλυςη 

λιπαρϔν οξϋων φωςφολιπιδύων με αϋρια χρωματογραφύα. Φημικό και ενζυμικό υδρϐλυςη 

φωςφολιπιδύων. Eνζυμικό υδρϐλυςη φωςφολιπιδύων με φωςφολιπϊςη Α2. Σαυτοπούηςη 

προώϐντων υδρϐλυςησ με GC-MS. Ηλεκτροφϐρηςη πρωτεώνϔν SDS-PAGE. Ηλεκτροφϐρηςη 

ιςοηλεκτρικοϑ εςτιαςμοϑ πρωτεώνϔν. Βαφό gel–ανοςοαποτϑπωςη. Ειςαγωγό ςτην ανϊλυςη 

–omics. PCR/RT-PCR. Ανϊλυςη προώϐντων PCR. Πεύραμα μεταβολικοϑ ελϋγχου. Ενϔςεισ με 

βιολογικό δραςτικϐτητα. 
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ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΦΗΜΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ 

 

7.6.1 ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Ειςαγωγό-ρϑπανςη και προςταςύα του περιβϊλλοντοσ: επύπεδα οργϊνωςησ τησ ζωόσ. 

Περιβαλλοντικό κρύςη, μϋτρα προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ. Yγρϊ απϐβλητα (φυςικϊ και 

χημικϊ χαρακτηριςτικϊ των υγρϔν αποβλότων, παρϊμετροι ποιϐτητασ, αυτοκαθαριςμϐσ των 

φυςικϔν υδϊτων). Επεξεργαςύα καθαριςμοϑ του ποςύμου νεροϑ I: νομοθεςύα και διεργαςύεσ 

εξυγύανςησ για το νερϐ ανθρϔπινησ κατανϊλωςησ, Αεριςμϐσ, Διόθηςη, Kατακϊθιςη. 

Επεξεργαςύα καθαριςμοϑ του ποςύμου νεροϑ II: οζονύωςη, προςρϐφηςη, χλωρύωςη, UV- 

ακτινοβολύα. Γενικϋσ αρχϋσ καθαριςμοϑ υγρϔν αποβλότων: μϋθοδοι και ςτϊδια καθαριςμοϑ 

υγρϔν αποβλότων, μονϊδεσ καθαριςμοϑ και απϐδοςη αυτϔν. Πρωτοβϊθμιοσ καθαριςμϐσ: 

μηχανικό προκατεργαςύα, καθύζηςη και κατακϊθιςη, ςυςςωμϊτωςη και κροκύδωςη, 

επύπλευςη, διόθηςη. Δευτεροβϊθμιοσ–Βιολογικϐσ καθαριςμϐσ I: αρχϋσ αερϐβιασ βιολογικόσ 

οξεύδωςησ, μονϊδεσ βιολογικοϑ καθαρςύου. Δευτεροβϊθμιοσ–βιολογικϐσ καθαριςμϐσ II: 

Aναερϐβια βιολογικό επεξεργαςύα, ρευςτοποιημϋνη βιολογικό κλύνη. Σριτοβϊθμιοσ 

καθαριςμϐσ–χημικό επεξεργαςύα: χημικό κατακρύμνηςη, ανταλλαγό ιϐντων, απολϑμανςη, 

καϑςη. Βιομηχανικϊ απϐβλητα (χαρακτηριςτικϊ βιομηχανικϔν αποβλότων και μονϊδεσ 

επεξεργαςύασ και καθαριςμοϑ). τερεϊ απϐβλητα και μϋθοδοι κατεργαςύασ (προβλόματα ςτο 

περιβϊλλον απϐ τα ςτερεϊ απϐβλητα, μϋθοδοι κατεργαςύασ των ςτερεϔν αποβλότων). 

Διαχεύριςη αςτικϔν αποβλότων, βιομηχανικϊ ςτερεϊ απϐβλητα. Ϊλεγχοσ τησ ρϑπανςησ και 

αιωροϑμενα ςωματύδια (αραύωςη και διαςπορϊ ςτην ατμϐςφαιρα, μϋθοδοι κατακρϊτηςησ 

των αιωροϑμενων ςωματιδύων). Μϋθοδοι ελϋγχου των αερύων ρϑπων (ςυμπϑκνωςη, 

απορρϐφηςη, προςρϐφηςη, καϑςη, χημικό κατεργαςύα των αερολυμϊτων). 

 

7.6.2 ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΝΘΕΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ ΠΛΑΣΙΚΨΝ  

Σι εύναι το μακρομϐριο. Μϋςεσ τιμϋσ μοριακόσ μϊζασ μακρομορύων. Μϋθοδοι 

προςδιοριςμοϑ. Μοριακό δομό μακρομορύων. Διαλυτϐτητα πολυμερϔν. Θερμικϋσ ιδιϐτητεσ. 

Πολυμερό ςυμπϑκνωςησ ό ςταδιακϔν αντιδρϊςεων. Κινητικό ςταδιακϔν αντιδρϊςεων. 

Εφαρμογϋσ πολυμερϔν ςυμπϑκνωςησ. Πολυμερό αλυςωτϔν αντιδρϊςεων (ανιοντικϐσ, 

κατιοντικϐσ ό μϋςω ριζϔν πολυμεριςμϐσ). Κινητικό αλυςωτϔν αντιδρϊςεων. Εφαρμογϋσ. 

τερεοκανονικού πολυμεριςμού (Ziegler-Natta και πολυμεριςμϐσ μετϊθεςησ με διϊνοιξη 
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δακτυλύου) τερεοκανονικϊ πολυμερό και εφαρμογϋσ τουσ. Σεχνικϋσ πολυμεριςμϔν 

(διαλϑματοσ, μϊζασ, γαλακτϔματοσ, αιωρόματοσ). Βιομηχανικού αντιδραςτόρεσ.  Βιομηχανικό 

μορφοπούηςη πολυμερϔν. Μηχανικϋσ ιδιϐτητεσ πολυμερϔν. Ιξϔδησ ροό. Ανακϑκλωςη 

πολυμερϔν. Πρωτογενόσ ανακϑκλωςη (παραγωγό προώϐντων παρϐμοιων ιδιοτότων με τισ 

αρχικϋσ ρητύνεσ). Δευτερογενόσ ανακϑκλωςη (παραγωγό προώϐντων υποδεϋςτερων 

ιδιοτότων των αρχικϔν ρητινϔν). Σριτογενόσ ανακϑκλωςη (θερμικό επεξεργαςύα και 

παραγωγό πετροχημικϔν υψηλόσ αξύασ) Σεταρτογενόσ ανακϑκλωςη (καϑςη και 

εκμετϊλλευςη ενϋργειασ για θϋρμανςη ό παραγωγό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ). 

 

7.6.3 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΗΜΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ  

Παραγοντικϐ Πεύραμα-ελϊττωςη μεγϋθουσ ςωματιδύων. Κατακϊθιςη αςυνεχοϑσ 

λειτουργύασ–προςδιοριςμϐσ ταχϑτητασ κατακϊθιςησ, αομϊκρυνςη προςροφημϋνων τοξικϔν 

ουςιϔν. Ετερογενεύσ καταλυτικϋσ αντιδρϊςεισ–κταλυτικό διϊςπαςη Ν2Ο, καταλυτικό 

απορρϑπανςη καυςαερύων (ΝΟ, CO). Απομϊκρυνςη τοξικϔν ενϔςεων απϐ το νερϐ με 

προςρϐφηςη ςε ςτόλεσ. Υωτοκαταλυτικό αποικοδϐμηςη οργανικϔν μικρορυπαντϔν με 

χρόςη υδατικϔν αιωρημϊτων TiO2 και ηλιακοϑ φωτϐσ. Μϋτρηςη ειδικόσ επιφϊνειασ (ΒΕΣ) 

ςτερεϔν. Θερμικό ανϊλυςη–Μελϋτη θερμικόσ ςυμπεριφορϊσ ςτερεϔν. Θερμικό ανϊλυςη–

Κινητικό μελϋτη θερμικόσ διϊςπαςησ ςτερεϔν. Κροκύδωςη. ζ-Δυναμικϐ κολλοειδϔν 

ςυςτημϊτων. Φρωματογραφύα διαμϋςου πηκτϔματοσ.  

 

7.6.4 ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΦΗΜΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ  

Η Φημικό Σεχνολογύα ωσ Επιςτόμη. Η ϋρευνα ςτο χϔρο τησ Φημικόσ Σεχνολογύασ και 

βιομηχανύασ. Η ανϊπτυξη νϋασ βιομηχανικόσ μεθϐδου. Σο χημικϐ εργοςτϊςιο και οι μελϋτεσ 

ύδρυςόσ του. Ο Φημικϐσ ςτη βιομηχανύα. Η Ελληνικό χημικό βιομηχανύα και η απαςχϐληςη 

των Φημικϔν ς' αυτό. Οι βαςικϋσ διεργαςύεσ τησ χημικόσ βιομηχανύασ. Οι πρϔτεσ ϑλεσ τησ 

χημικόσ βιομηχανύασ. Η Ενϋργεια ςτη χημικό βιομηχανύα (πηγϋσ Ενϋργειασ, η ορθολογικό  

χρόςη τησ ενϋργειασ, αποθόκευςη τησ ενϋργειασ). To νερϐ ςτη χημικό βιομηχανύα (η ποιϐτητα 

του νεροϑ, διϊβρωςη, καθαριςμϐσ του νεροϑ). Υυςικοχημικό ανϊλυςη των διεργαςιϔν τησ 

Φημικόσ Σεχνολογύασ (δυαδικϊ ςυςτόματα, τριαδικϊ ςυςτόματα, απλϊ τετραδικϊ 

ςυςτόματα, αλληλοςυνδεδεμϋνα τετραδικϊ ςυςτόματα). Βιομηχανικό παραγωγό αζϔτου και 

οξυγϐνου. Παραγωγό υδρογϐνου. Ηλεκτρολυτικό διϊςπαςη του ϑδατοσ. Μετατροπό 

(reforming) του CH4 (θερμοδυναμικό ιςορροπύα, καταλϑτεσ, μηχανιςμϐσ, κινητικό, 
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ςχηματιςμϐσ ϊνθρακα, μονϊδα παραγωγόσ). Παραγωγό αμμωνύασ (θερμοδυναμικό 

ιςορροπύα, καταλϑτεσ, μηχανιςμϐσ και κινητικό, μονϊδεσ παραγωγόσ, αντιδραςτόρασ). 

Παραγωγό νιτρικοϑ οξϋοσ (θερμοδυναμικό ιςορροπύα, καταλϑτεσ, μηχανιςμϐσ, κινητικό, 

αντιδραςτόρασ, παραγωγό αραιοϑ ΗΝ03ςε μονϊδα χαμηλόσ πύεςησ, παραγωγό αραιοϑ 

ΗΝ03ςε μονϊδα υψηλόσ πύεςησ, παραγωγό πυκνοϑ ΗΝ03). Παραγωγό θειώκοϑ οξϋοσ. Σο 

θειώκϐ οξϑ και η οικονομικό ςημαςύα του. Παραγωγό S02 (παραγωγό S02 με καϑςη θεύου. 

Παραγωγό S02 με καϑςη πυριτϔν). Οξεύδωςη του S02(θερμοδυναμικό ιςορροπύα, κινητικό, 

μηχανιςμϐσ, καταλϑτησ, αντιδραςτόρασ). Μονϊδα παραγωγόσ. υμπϑκνωςη αραιϔν 

διαλυμϊτων H2S04. Βιομηχανύεσ με πρϔτη ϑλη το χλωριοϑχο νϊτριο. Σο χλωριοϑχο νϊτριο. 

Παραγωγό ςϐδασ. Παραγωγό Cl2, NaOH και HCI. (Ηλεκτροχημικϋσ διεργαςύεσ-απϐδοςη 

ρεϑματοσ και ενϋργειασ. Ηλεκτρϐλυςη υδατικϔν διαλυμϊτων NaCI-παραγωγό NaOH, Cl2, Η2. 

Παραγωγό υδροχλωρικοϑ οξϋοσ. Ηλεκτρϐλυςη τόγματοσ NaCI παραγωγό μεταλλικοϑ 

νατρύου). Ανϐργανα λιπϊςματα [φωςφορικϊ λιπϊςματα (πρϔτεσ ϑλεσ του φωςφϐρου-

απατύτησ, φωςφορύτεσ, φωςφϐροσ-ιδιϐτητεσ και παραγωγό, παραγωγό Η3Ρ04 με τη θερμικό 

μϋθοδο, παραγωγό Η3ΡΟ4 με διαλυτοπούηςη των φωςφοριτϔν, πολυφωςφορικϊ οξϋα (ΠφΟ) 

και ϊλατα αυτϔν, παραγωγό απλοϑ υπερφωςφορικοϑ, διπλϐ υπερφωςφορικϐ, φωςφορικϐ 

καταβυθύςεωσ-CaHP04. 2H20, θερμοφωςφορικϊ, φωςφορικϊ ςϑντηξησ και ζωοτροφϋσ, 

αξιοπούηςη του φθορύου των φωςφοριτϔν]. Αζωτοϑχα λιπϊςματα (νιτρικϐ αμμϔνιο, 

καρβαμύδιο (ουρύα), κυαναμύδιο του αςβεςτύου, θειώκϐ αμμϔνιο, νιτρικϐ νϊτριο, νιτρικϐ 

αςβϋςτιο). Λιπϊςματα καλύου (παραγωγό KCI απϐ τον ςυλβινύτη, παραγωγό K2S04). ϑνθετα 

λιπϊςματα. Μεικτϊ λιπϊςματα. Ιχνοςτοιχεύα (μικρολιπϊςματα). Μεταλλουργικϋσ 

βιομηχανύεσ: κατϊταξη των μετϊλλων, γενικϋσ μϋθοδοι μεταλλουργύασ. Πυριτικϋσ 

βιομηχανύεσ: πρϔτεσ ϑλεσ, τυπικϋσ διεργαςύεσ πυριτικϔν βιομηχανιϔν, ϑαλοι 

(χαρακτηριςτικϊ και εύδη υϊλων, παραγωγό υϊλου). Σςιμϋντα: το τςιμϋντο τϑπου Portland, 

παραςκευό τςιμϋντου Portland, κεραμικϊ υλικϊ. Μεταλλουργύα του ςιδόρου: παραγωγό 

ςιδόρου ςτην υψικϊμινο, παραγωγό χϊλυβα, το ςϑςτημα Fe-C. Παραγωγό αλουμινύου: 

παραγωγό αλουμύνασ με τη μϋθοδο Bayer, παραγωγό αλουμινύου με τη μϋθοδο Hall-Heroult. 
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ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ 

 

7.7.1 ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΕ ΣΡΟΥΙΜΨΝ 

Σεχνολογύα ζυμοχημικϔν βιομηχανιϔν Ι (Παραγωγό πϐςιμου οινοπνεϑματοσ, ζϑμησ 

αρτοποιύασ και κτηνοτροφικόσ ζϑμησ). Σεχνολογύα ζυμοχημικϔν βιομηχανιϔν ΙΙ (Ούνοσ-

Μπύρα-Αποςτϊγματα). Σεχνολογύα δημητριακϔν. Σεχνολογύα ϊρτου και αρτοςκευαςμϊτων. 

Σεχνολογύα ζυμαρικϔν. Σεχνολογύα χυμϔν φροϑτων και αεριοϑχων αναψυκτικϔν. 

Σεχνολογύα κηπευτικϔν. Σεχνολογύα ζϊχαρησ. Σεχνολογύα λιπϔν και ελαύων και βρϔςιμων 

ελιϔν. Σεχνολογύα κρϋατοσ και προώϐντων κρϋατοσ. Σεχνολογύα γϊλακτοσ και 

γαλακτοκομικϔν προώϐντων. Σεχνολογύα κακϊο και ςοκολϊτασ. Σεχνολογύα καφϋ και 

τςαγιοϑ.  

 

7.7.2 ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ-ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ 

Ποιοτικϐσ ϋλεγχοσ–προδιαγραφϋσ. Μϋθοδοι Ανϊλυςησ-Δειγματοληψύα. ϑςταςη 

Βαςικϔν Κατηγοριϔν Σροφύμων-Νομοθεςύα. Ανϊλυςη επικινδυνϐτητασ (βιολογικού, χημικού 

και φυςικού κύνδυνοι-αρχϋσ) Ποιϐτητα και αςφϊλεια τροφύμων–εφαρμογϋσ ςτισ βιομηχανύεσ 

τροφύμων. Γεϑςη και οςμό. Κατηγορύεσ οςμηρϔν ενϔςεων ςτα τρϐφιμα. Φρϔμα-μϋθοδοι 

προςδιοριςμοϑ χρϔματοσ. Ρεολογύα. Μϋθοδοι προςδιοριςμοϑ υφόσ–ιξϔδουσ. Νομοθεςύα 

προςθϋτων. Τποκειμενικό οργανοληπτικό εξϋταςη. 

 

7.7.3 ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΟΥΙΜΨΝ  

Επιςκϐπηςη τεχνικϔν ανϊλυςησ τροφύμων. Δειγματοληψύα, ϋκφραςη αποτελεςμϊτων, 

γνωμϊτευςη. Προςδιοριςμϐσ οξϑτητασ, υγραςύασ, ςτερεοϑ υπολεύμματοσ. Προςδιοριςμϐσ 

τϋφρασ και ανϐργανων ςυςτατικϔν. Ανϊλυςη λιπαρϔν. Ανϊλυςη πρωτεώνϔν. Ανϊλυςη 

υδατανθρϊκων. Ανϊλυςη βιταμινϔν. Προςδιοριςμϐσ προςθϋτων και επιμολυντϔν. 

Προςδιοριςμϐσ βιοπαραγϐντων και διατροφικόσ αξύασ τροφύμων. Μϋτρηςη φυςικϔν 

ιδιοτότων τροφύμων. Οργανοληπτικϐσ ϋλεγχοσ τροφύμων. 

 

7.7.4 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ  

Ιςτορύα τησ μικροβιολογύασ. Ονοματολογύα και ταξινϐμηςη των μικροοργανιςμϔν. 

Ευκαρυωτικϊ και προκαρυωτικϊ κϑτταρα. Μορφολογύα βακτηριακοϑ κυττϊρου. Διατροφό 
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των βακτηρύων. Ανϊπτυξη των βακτηρύων. Καταςτροφό των μικροοργανιςμϔν. 

Μικροοργανιςμού και ζυμϔςεισ. Προβιοτικϊ–ανθρϔπινη υγεύα. Ειςαγωγό ςτη μικροβιολογύα 

και την αςφϊλεια των τροφύμων. Πηγϋσ προϋλευςησ των μικροοργανιςμϔν. Εύδη 

μικροοργανιςμϔν ςτα τρϐφιμα. Ανϊπτυξη μικροοργανιςμϔν ςτα τρϐφιμα. 

 

7.7.5 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι  

Ιςτορύα ούνου. Σϑποι και κατηγορύεσ ούνων. Ο ούνοσ ςτην Ελλϊδα, ςτην Ευρϔπη, ςτον 

κϐςμο. Επιςκϐπηςη λευκόσ, ερυθρόσ και ϊλλων μεθϐδων οινοπούηςησ. Ζυμϔςεισ και 

ενζυμικϋσ δρϊςεισ κατϊ την οινοπούηςη. Φρόςη του θειϔδη ανυδρύτη και ϊλλων προςθϋτων 

ςτην οινοπούηςη. Φημεύα γλεϑκουσ. Κολλοειδό φαινϐμενα. Φημεύα ούνου. Αλλοιϔςεισ ούνου. 

Ανϊλυςη γλεϑκουσ και ούνου. Οργανοληπτικό δοκιμαςύα. Ούνοσ, διατροφό και υγεύα του 

ανθρϔπου. 

 

7.7.6 ΑΜΠΕΛΟΤΡΓΙΑ 

Αμπελοκαλλιϋργεια και τα αμπελουργικϊ προώϐντα. τοιχεύα ςυςτηματικόσ τησ 

αμπϋλου. Μορφολογύα-ανατομύα αμπϋλου. Ρύζα, βλαςτϐσ. Κλϊδεμα. Φειμερινϐ κλϊδεμα. 

Φλωρϊ κλαδϋματα. υςτόματα μϐρφωςησ των πρϋμνων και χειμερινοϑ κλαδϋματοσ 

καρποφορύασ. Ετόςιοσ κϑκλοσ βλϊςτηςησ τησ αμπϋλου. Πολλαπλαςιαςμϐσ αμπϋλου. 

Εγκατϊςταςη αμπελϔνα (παραγωγικοϑ αμπελϔνα και αμπελϔνα μητρικϔν φυτϔν και 

αμπελοφυτωρύου). Λύπανςη. Ωρδευςη. Καλλιϋργεια εδϊφουσ. Σρυγητϐσ. Αςθϋνειεσ και εχθρού 

τησ αμπϋλου.  

 

 
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

8.1. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Η Πτυχιακό Εργαςύα περιλαμβϊνει διεκπεραύωςη τησ πειραματικόσ διαδικαςύασ ςτο 

7ο και 8ο εξϊμηνο και μετϊ το πϋρασ ςυγγραφό ςχετικόσ επιςτημονικόσ εργαςύασ η οπούα θα 

περιλαμβϊνει (α) ειςαγωγό, (β) ςυζότηςη αποτελεςμϊτων, (γ) ςυμπερϊςματα, (δ) 

πειραματικϐ μϋροσ, (ε) βιβλιογραφύα. Η εργαςύα αυτό θα φϋρει τον τύτλο «ΠΣΤΦΙΑΚΗ 

ΕΡΓΑΙΑ». 
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ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

8.1.1. ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΦΗΜΕΙΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΦΗΜΙΚΨΝ ΑΙΘΗΣΗΡΨΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΙΘΗΣΗΡΨΝ 

Γενικϋσ αρχϋσ ηλεκτροχημεύασ. Ειςαγωγικϋσ ϋννοιεσ και μηχανιςμού ηλεκτροδιακϔν 

αντιδρϊςεων. τοιχεύα καυςύμου (fuel cells), ηλιακϋσ οργανικϋσ κυψελύδεσ, αιςθητόρεσ 

(οριςμού, αρχό λειτουργύασ και χρόςεισ). Ιϐντα και ηλεκτρολϑτεσ (ηλεκτρολυτικϊ διαλϑματα, 

ηλεκτρολυτικϊ τόγματα και ςτερεού ηλεκτρολϑτεσ). Κυκλικό βολταμετρύα-ςυμπεριφορϊ 

διαλυτϔν ηλεκτρενεργϔν ενϔςεων, μελϋτη φαινομϋνων προςρϐφηςησ ηλεκτρενεργϔν 

ενϔςεων, ςυμπεριφορϊ ηλεκτροχημικϔν ςυςτημϊτων με πολλϋσ ηλεκτρενεργϋσ ουςύεσ ό με 

ηλεκτρενεργϐ ουςύα πολλϔν ενεργϔν κϋντρων). Φρονοκουλομετρύα-χρονοαμπερομετρύα 

(Αρχό τησ μεθϐδου και εφαρμογό αυτόσ ςτον υπολογιςμϐ τησ ενεργοϑσ επιφανεύασ του 

ηλεκτροδύου, ςτον προςδιοριςμϐ του ςυντελεςτό διϊχυςη μιασ ηλεκτρενεργοϑσ ουςύασ και 

τησ ςταθερϊσ ταχϑτητασ k). Σεχνολογύα λεπτόσ και παχεύασ επύςτρωςησ. Σεχνικό εκτϑπωςησ 

μϋςω πλϋγματοσ και λιθογραφύα. Φημικού αμπερομετρικού αιςθητόρεσ. Ειςαγωγικϋσ ϋννοιεσ, 

κατϊταξη, υλικϊ ηλεκτροδύων, νανοςωλόνεσ ϊνθρακα και μικρο/νανο-ηλεκτρϐδια, 

διαμεςολαβητϋσ φορτύου, μϋθοδοι για τη χημικό τροποπούηςη των ηλεκτροδύων, αναλυτικϋσ 

εφαρμογϋσ. Ακινητοπούηςη βιομορύων. Υυςικϋσ και χημικϋσ μϋθοδοι ακινητοπούηςησ. 

Ακινητοπούηςη βιομορύων μϋςω ςυμπλϐκων αβιδύνησ–βιοτύνησ, Νi/NTA–ιςτιδύνησ και μϋςω 

βορονικϔν οξϋων. Αμπερομετρικού βιοαιςθητόρεσ–ειςαγωγικϋσ ϋννοιεσ, κατϊταξη, ενζυμικού 

αμπερομετρικού βιοαιςθητόρεσ Ο2, Η2Ο2, και NADH. Δϐμηςη πολυμεμβρανικϔν 

αρχιτεκτονικϔν και εκλεκτικϐτητα. Αναλυτικϋσ εφαρμογϋσ. Υαςματοςκοπύα ηλεκτροχημικόσ 

εμπϋδηςησ. Αρχό τησ μεθϐδου, διαγρϊμματα Nyquist, διαγρϊμματα Bode. Προςομούωςη 

ιςοδϑναμων ηλεκτρικϔν κυκλωμϊτων. Φωρητικού και εμπεδηςιομετρικού ανοςοχημικού 

αιςθητόρεσ. Ειςαγωγικϋσ ϋννοιεσ, αρχό λειτουργύασ, αυτοδιαταςςϐμενεσ ςτιβϊδεσ θειολϔν, 

μοντϋλο βιοχημικοϑ πυκνωτό. Φωρητικού και εμπεδηςιομετρικού ανοςοχημικού αιςθητόρεσ. 

Κατϊταξη αιςθητόρων και αναλυτικϋσ εφαρμογϋσ. Εμπορικϊ διαθϋςιμοι χημικού αιςθητόρεσ 

και βιοαιςθητόρεσ. Εφαρμογϋσ αυτϔν ςτην κλινικό χημεύα, ςτη χημεύα τροφύμων, ςτην 

περιβαλλοντικό χημεύα και ςτην ανύχνευςη χημικϔν ϐπλων. 
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8.1.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΦΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ-ΤΓΦΡΟΝΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Βαςικϊ ςτοιχεύα ςτην περιβαλλοντικό χημικό ανϊλυςη–ςυλλογό περιβαλλοντικϔν 

δεδομϋνων. χεδιαςμϐσ και τεχνικϋσ ςτη δειγματοληψύα περιβαλλοντικϔν δειγμϊτων. 

Μεθοδολογύα και διαςφϊλιςη ποιϐτητασ/ϋλεγχοσ ποιϐτητασ ςτην περιβαλλοντικό ανϊλυςη. 

Κατεργαςύα περιβαλλοντικοϑ δεύγματοσ για την ανϊλυςη. Φρωματογραφικϋσ τεχνικϋσ ςτην 

περιβαλλοντικό χημικό ανϊλυςη. Ωλλεσ ενϐργανεσ τεχνικϋσ ςτην περιβαλλοντικό χημικό 

ανϊλυςη. Ατομικό φαςματοςκοπύα για την ανϊλυςη μετϊλλων. Η χημειομετρύα ςτη χημικό 

περιβαλλοντικό ανϊλυςη. Η ςημαςύα τησ χημικόσ ανϊλυςησ ςτισ διεργαςύεσ αποκατϊςταςησ 

περιβϊλλοντοσ. Υυςικοχημικϋσ διεργαςύεσ αποκατϊςταςησ Ι (προςρϐφηςη ςε ςϑγχρονα 

καταλυτικϊ υλικϊ). Υυςικοχημικϋσ διεργαςύεσ αποκατϊςταςησ II (υγρό οξεύδωςη). 

Προηγμϋνεσ οξειδωτικϋσ διεργαςύεσ αποκατϊςταςησ I (ομογενεύσ μϋθοδοι επεξεργαςύασ). 

Προηγμϋνεσ οξειδωτικϋσ διεργαςύεσ αποκατϊςταςησ IΙ (ετερογενεύσ μϋθοδοι επεξεργαςύασ) 

 

8.1.3 ΦΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

ϑγχρονα περιβαλλοντικϊ προβλόματα, ανϊπτυξη ειςαγωγικϔν εννοιϔν ϐπωσ 

περιβϊλλον, ρϑπανςη, μϐλυνςη και υποβϊθμιςη περιβϊλλοντοσ. Αύτια και εύδη ρϑπανςησ. 

Ανακούνωςη και ανϊθεςη θεμϊτων για ανϊπτυξη απϐ τουσ φοιτητϋσ εργαςύασ ςχετικόσ με το 

αντικεύμενο. Οικολογύα, οικοςϑςτημα, ροό ενϋργειασ και ϑλησ ςτα οικοςυςτόματα, 

παραγωγικϐτητα οικοςυςτημϊτων, οικολογικό ιςορροπύα, βιογεωχημικού κϑκλοι, νϐμοι 

οικοςυςτημϊτων Bιοςυςςϔρευςη, βιολογικό μεγϋθυνςη, ςυντελεςτόσ βιοςυςςϔρευςησ, 

τοξικϐτητα. Υαινϐμενο ευτροφιςμοϑ. Τδρϐςφαιρα (κϑκλοσ νεροϑ, ιδιϐτητεσ του νεροϑ, 

Φημεύα φυςικϔν νερϔν, χημικϊ ςτοιχεύα και ενϔςεισ τουσ ςτο νερϐ (διαλυμϋνο οξυγϐνο, 

διαλυμϋνο ϊζωτο, διαλυμϋνο διοξεύδιο του ϊνθρακα, μεταλλικϊ ιϐντα, αλκαλικϐτητα, 

οξϑτητα). Ρϑπανςη των νερϔν [παρϊμετροι οργανικόσ ρϑπανςησ (BOD, COD), αιωροϑμενα 

ςτερεϊ, θερμικό αλλούωςη, μικροβιακό μϐλυνςη, επιπτϔςεισ ςτο περιβϊλλον, οργανικϋσ 

ενϔςεισ, επιπτϔςεισ ςτο περιβϊλλον, τοξικϐτητα και μϋθοδοι προςδιοριςμοϑ αυτϔν, 

χρϔματα βαφόσ, λιπϊςματα, απορρυπαντικϊ, υδρογονϊνθρακεσ πετρελαύου]. Επιπτϔςεισ 

ςτο περιβϊλλον και τοξικϐτητα. Βαρϋα μϋταλλα, και ενϔςεισ αυτϔν. Επιπτϔςεισ ςτον 

ανθρϔπινο οργανιςμϐ και ςτο περιβϊλλον. Ατμϐςφαιρα (Δομό και χημικό ςϑςταςη, χημικϋσ-

φωτοχημικϋσ αντιδρϊςεισ). Ρϑπανςη ατμϐςφαιρασ (μορφϋσ αϋριων ρϑπων, παρϊμετροι 
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ατμοςφαιρικόσ ρϑπανςησ. Ρϑπανςη εςωτερικϔν χϔρων-ςχετικϊ προβλόματα, παρϊμετροι 

ποιϐτητασ, μϋθοδοι μϋτρηςησ και προςδιοριςμοϑ τουσ. Υαινϐμενο θερμοκηπύου, καταςτροφό 

ϐζοντοσ. Διαςπορϊ αϋριων ρϑπων. Θερμοκραςιακϋσ αναςτροφϋσ, καπνομύχλεσ, ϐξινη βροχό.  

 

 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΦΗΜΕΙΑ 

 

8.2.1 ΚΑΣΑΛΤΗ ΑΠΟ ΜΕΣΑΛΛΑ ΤΜΠΛΟΚΑ-ΜΗΦΑΝΙΜΟΙ  

Σαξινϐμηςη των αντιδρϊςεων των μεταλλικϔν ςυμπλϐκων. Ειςαγωγό. Απεικϐνιςη 

καταλυτικοϑ κϑκλου. Σαξινϐμηςη των ομογενϔν καταλυτικϔν αντιδρϊςεων. Καταλυτικϋσ 

αντιδρϊςεισ μεταφορϊσ ηλεκτρονύων. Καταλυτικό διϊςπαςη Η2Ο2 (Fenton, τϑπου-

καταλϊςησ). Οξεύδωςη οργανικϔν ενϔςεων με Η2Ο2 παρουςύα μεταλλικϔν ιϐντων. 

Καταλυτικϋσ αντιδρϊςεισ τϑπου οξϋοσ βϊςεωσ. Απαμύνωςη αμινοξϋων. Τδρϐλυςη εςτϋρων. 

Τδρϐλυςη φωςφορικϔν εςτϋρων. Αλκαλικό φωςφατϊςη. Αποκαρβοξυλύωςη οξϋων. 

Αντιδρϊςεισ με μαλακοϑσ καταλϑτεσ. Αντιδρϊςεισ CO και Η2. Υωταϋριο. Τδραϋριο. Αναγωγικό 

καρβονυλύωςη. Αναγωγό CO απϐ Η2. Τδροφορμυλύωςη ολεφινϔν. Αντιδρϊςεισ 

καρβονυλύωςησ. ϑνθεςη CH3COOH απϐ MeOH. ϑνθεςη αδιπικοϑ. Τδρογϐνωςη ολεφινϔν. π-

Δεςμϐσ επαναφορϊσ. Πολυμεριςμϐσ αιθυλενύου, προπυλενύου. Ολιγομεριςμϐσ. Ιςομερεύωςη 

ολεφινϔν. Μετϊθεςη ολεφινϔν. Οξεύδωςη ολεφινϔν απϐ Pd. Οξειδωτικϋσ καρβονυλιϔςεισ. 

Μεταφορϊ οξυγϐνου απϐ peroxo- και oxo-species. Κυτϐχρωμα Ρ450. MMO. Αιμοκυανύνη. 

Συροςινϊςη. Μεταλλικϋσ πλειϊδεσ ςτην κατϊλυςη. Δϋςμευςη μοριακοϑ αζϔτου. 

 

8.2.2 ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΕ ΕΥΑΡΜΟΓΕ 

Μεταλλο-φαρμακευτικϋσ ενϔςεισ (ενϔςεισ του Pt, Ru, κ.λ.π. ςτη χημειοθεραπεύα του 

καρκύνου-ενϔςεισ του χρυςοϑ ςτη θεραπεύα τησ ρευματοειδοϑσ αρθρύτιδασ-ϊλλεσ μϋταλλο-

φαρμακευτικϋσ ενϔςεισ). Ιατρο-διαγνωςτικϊ αντιδραςτόρια (ενϔςεισ λανθανιδύων ςτη 

μαγνητικό τομογραφύα, MRI-χημικϋσ νουκλεϊςεσ-πρωτεϊςεσ-υνθετικϋσ φεριτύνεσ-ραδιο-

διαγνωςτικϊ). Βιομηχανικϋσ εφαρμογϋσ βιοανϐργανων ςυςτημϊτων (βιοκατϊλυςη, βιο-

φωτο-κατϊλυςη, βιομιμητικό καθόλωςη N2 και CO2). Περιβαλλοντικϋσ εφαρμογϋσ (μεταλλο-

τοξικϐτητα, βιο-ανϐργανοι ανιχνευτϋσ, τεχνητό φωτοςϑνθεςη). Βιο-οργανομεταλλικϋσ 

εφαρμογϋσ. (Ni-Fe πρωτεϏνεσ ωσ ανιχνευτϋσ Η2, τιτανοκϋνια και ρουθηνοαρϋνια ωσ ραδιο-
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φαρμακευτικϊ, τοξικϐτητα οργανομεταλλικϔν ενϔςεων). Βιοϒλικϊ (ανϐργανα τεχνητϊ υλικϊ 

ςε βιολογικϊ ςυςτόματα). Βιομιμητικϊ υλικϊ και βιομιμητικού καταλϑτεσ. 

 

 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ 

 

8.3.1 ΑΝΣΙΣΡΟΥΗ ΑΝΑΛΤΗ ΤΝΘΕΗ ΟΡΓΑΝΙΚΨΝ ΕΝΨΕΨΝ 

Ειςαγωγό ςτην ορολογύα. Μεθοδολογύα απλοπούηςησ μοριακόσ δομόσ. Αντύςτροφη 

ανϊλυςη, αποςυνδετικό προςϋγγιςη, ςυνθϐνια, ςυνθετικϊ ιςοδϑναμα, ςτρατηγικού δεςμού. 

Αλληλομετατροπϋσ λειτουργικϔν ομϊδων, μεθοδολογύα αποςϑνδεςησ. Ηλεκτρονιϐφιλα 

αντιδραςτόρια, πυρηνϐφιλα αντιδραςτόρια, ςχηματιςμϐσ δεςμοϑ ϊνθρακα-ϊνθρακα. 

Αποςϑνδεςη αλκοολϔν, αλκενύων, αλκυλαλογονιδύων, αμινϔν, κ.α. Αποςϑνδεςη αρωματικϔν 

αλδεϒδϔν-κετονϔν, οξϋων, κ.ϊ. Αποςϑνδεςη καρβονυλικϔν ενϔςεων. Αποςϑνδεςη κυκλικϔν 

ςυςτημϊτων-αντιδρϊςεισ δημιουργύασ κυκλικϔν ςυςτημϊτων (ενδομοριακϊ και 

διαμοριακϊ). Οργανομεταλλικϋσ ενϔςεισ και εφαρμογϋσ. χεδιαςμϐσ ςυνθϋςεων. Επιλογό 

των θϋςεων αποςϑνδεςησ. Επιλεγμϋνα παραδεύγματα. 

 

8.3.2 ΤΓΦΡΟΝΕ ΥΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΟΡΓΑΝΙΚΨΝ ΜΟΡΙΨΝ 

Υαςματοςκοπύα υπεριϔδουσ-ορατοϑ. Αρχϋσ φαςματοςκοπύασ υπεριϔδουσ ορατοϑ. 

Σϑποι ηλεκτρονιακϔν διεγϋρςεων (αλκϊνια, αλκϋνια, αλκύνια, αλκοϐλεσ, αιθϋρεσ, αμύνεσ, 

καρβονυλικϋσ ενϔςεισ, αρωματικϋσ ενϔςεισ)-Σεχνικό φαςμϊτων υπεριϔδουσ ορατοϑ-

οργανολογύα. Υαςματοςκοπύα υπερϑθρου. Αρχϋσ φαςματοςκοπύασ υπερϑθρου. Σϑποι και 

ταξινϐμηςη δονόςεων, τεχνικϋσ φαςμϊτων IR-Οργανολογύα. Υαςματοςκοπύα NMR. Αρχϋσ 

φαςματοςκοπύασ πυρηνικοϑ μαγνητικοϑ ςυντονιςμοϑ. Φημικϋσ μετατοπύςεισ οργανικϔν 

μορύων και παρϊγοντεσ που τισ επηρεϊζουν. ταθερϋσ ςϑζευξησ NMR-Φημικό και μαγνητικό 

ιςοδυναμύα. Μελϋτη δυναμικϔν ιςορροπιϔν-φαςματοςκοπύα 13C. Σεχνικό διπλοϑ 

ςυντονιςμοϑ-διςδιϊςτατη φαςματοςκοπύα NMR. Σαυτοπούηςη οργανικϔν μορύων με τη 

χρόςη φαςματοςκοπύασ δϑο διαςτϊςεων. Υαςματομετρύα μϊζασ. Βαςικϋσ αρχϋσ 

φαςματομετρύασ μαζϔν-μηχανιςμού διϊςπαςησ. Αςκόςεισ. 
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8.3.3 ΥΨΣΟΦΗΜΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΨΝ ΕΝΨΕΨΝ ΚΑΙ ΠΟΛΤΜΕΡΨΝ 

Οργανικό Υωτοχημεύα. Ειςαγωγικϋσ ϋννοιεσ Υωτοχημεύασ και ςϑγκριςη με τη Θερμικό 

Φημεύα. Ηλεκτρονικό δομό οργανικϔν ενϔςεων και αλληλεπύδραςη με το φωσ. Απορρϐφηςη 

φωτϐσ. Εκπομπό φωτϐσ. Διϊγραμμα Jablonski. Κινητικό φωτοχημικϔν διεργαςιϔν και 

φωτονιακό απϐδοςη. τοιχειϔδεισ φωτοχημικϋσ αντιδρϊςεισ. Xρηςιμϐτητα, εφαρμογϋσ και 

προοπτικϋσ τησ Υωτοχημεύασ (φωτοςϑνθεςη, φωτομιμητικϊ ςυςτόματα, φωτοιατρικό και 

αντιηλιακό προςταςύα, αποθόκευςη ηλιακόσ ενϋργειασ-Solar Fuels, φωτοκατεργαςύα 

αποβλότων και τοξικϔν ρυπαντϔν, πρϊςινη Υωτοχημεύα φωτοχρωμιςμϐσ, φωτοθεραπεύα, 

ϐραςη, φωτογραφύα, φωτοχημικό ςϑνθεςη υλικϔν, οπτικό αποθόκευςη πληροφοριϔν, 

βιομηχανικό φωτοχημεύα, ατμοςφαιρικό φωτοχημεύα). Πολυμερό και φωσ. Ειςαγωγικϋσ 

ϋννοιεσ για τα πολυμερό. Δομό, μοριακϊ βϊρη και προςδιοριςμϐσ αυτϔν. Υωτοεκκινητϋσ 

ριζικοϑ και ιοντικοϑ πολυμεριςμοϑ και μηχανιςμού δρϊςησ τουσ. ϑνθεςη και ιδιϐτητεσ 

φωτονικϔν πολυμερϔν. Εφαρμογϋσ. Οργανικό Υωτοχημεύα. 

 

 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΨΡΗΣΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ 

 

8.4.1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΟΛΤΜΕΡΨΝ  

Μοντελοπούηςη Πολυμερικόσ Αλυςύδασ. Συχαύοσ Περύπατοσ. Ακτύνα περιςτροφόσ, 

Kuhn length. Εϑρεςη αριθμοϑ δομικϔν μονϊδων ςε πραγματικϊ πολυμερό, C. Αραιϊ 

διαλϑματα. Αρχιτεκτονικό πολυμερϔν. υμπολυμερό. Μελϋτη μικκυλύωςησ ςυμπολυμερϔν. 

Σόγματα πολυμερϔν. Θεωρύα Flory. Μεύγματα πολυμερϔν. Μικροφϊςεισ τηγμϊτων 

ςυμπολυμερϔν. Τπολογιςτικϋσ Μϋθοδοι (Monte Carlo, Molecular dynamics). 

 

8.4.2 ΜΟΡΙΑΚΑ ΤΛΙΚΑ  

Διαμοριακϋσ δυνϊμεισ ςτα μοριακϊ ςτερεϊ. ϑνθεςη και ανϊπτυξη κρυςτϊλλων. 

Μϋθοδοι χαρακτηριςμοϑ μοριακϔν ςτερεϔν. Προςμύξεισ και ατϋλειεσ ςε κρυςτϊλλουσ 

Μοριακϋσ κινόςεισ ςτο κρυςταλλικϐ πλϋγμα Φημικϋσ αντιδρϊςεισ ςε μοριακοϑσ κρυςτϊλλουσ. 

Οπτικϋσ ιδιϐτητεσ μοριακϔν κρυςτϊλλων. Ηλεκτρικϋσ ιδιϐτητεσ μοριακϔν κρυςτϊλλων. 

Υουλερϋνια-νανοςωλόνεσ ϊνθρακα-γραφϋνια. Τλικϊ με μη γραμμικϋσ οπτικϋσ ιδιϐτητεσ. 

Μοριακϊ πορϔδη υλικϊ υν-κρϑςταλλοι και φαρμακευτικϊ ςτερεϊ. 
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8.4.3 ΜΟΡΙΑΚΗ ΥΨΣΟΦΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ 

ϑντομη ειςαγωγό για το φωσ και την αλληλεπύδραςό του με την ϑλη: ηλεκτρονικϊ 

διεγερμϋνεσ καταςτϊςεισ και πορεύεσ αποδιϋγερςησ, οι νϐμοι τησ φωτοχημεύασ. Μη 

ακτινοβϐλεσ πορεύεσ αποδιϋγερςησ: Εςωτερικό μετατροπό και διαςυςτημικό μετϊβαςη. 

Ακτινοβϐλεσ πορεύεσ αποδιϋγερςησ (αυθϐρμητη εκπομπό): φθοριςμϐσ και φωςφοριςμϐσ. 

Ανϊλυςη των διεργαςιϔν αυτϔν ςτην περύπτωςη των μεταλλικϔν ςυμπλϐκων. Κινητικό: 

χρϐνοι ζωόσ και κβαντικό απϐδοςη και πειραματικό μϋτρηςη αυτϔν. Εξαναγκαςμϋνη 

εκπομπό και τα laser. Δυναμικϋσ διεργαςύεσ Ι: φωτοεπαγϐμενη μεταφορϊ ενϋργειασ. 

Μηχανιςμϐσ Förster. Μηχανιςμϐσ Dexter. Μύα ειδικό περύπτωςη μεταφορϊσ ενϋργειασ: 

Εξαϓλωςη τριπλόσ–τριπλόσ (Triplet–Triplet Annihilation). Απϐςβεςη τριπλϔν διεγερμϋνων 

καταςτϊςεων απϐ το οξυγϐνο. Δυναμικϋσ Διεργαςύεσ ΙΙ: φωτοεπαγϐμενη μεταφορϊ 

ηλεκτρονύου και θεωρύα Marcus. Παρϊδειγμα απϐ τη φϑςη: φωτοςϑνθεςη. Παραδεύγματα 

απϐ τη ςϑγχρονη βιβλιογραφύα και αςκόςεισ (ενϔςεισ των RuII, ReI, IrIII και PtII με 

φωτοχημικϐ ενδιαφϋρον-ςυςτόματα με δϑο ό παραπϊνω χρωμοφϐρα και φαςματοςκοπικό 

μελϋτη τουσ). Εφαρμογϋσ Ι: μετατροπό ηλιακόσ ενϋργειασ και φωτοβολταώκϊ κελιϊ 

χρωςτικόσ (Dye Sensitized Solar Cells). Εφαρμογϋσ ΙΙ: φωτοκατϊλυςη και φωτοδιϊςπαςη 

του νεροϑ. Εφαρμογϋσ ΙΙΙ: βιολογικό και ιατρικό απεικϐνιςη. Εφαρμογϋσ ΙV: ενεργειακό 

αναβϊθμιςη (Energy up-conversion) και φωτοδυναμικό θεραπεύα (Photodynamic Therapy). 

 

8.4.4. ΝΕΟΣΕΡΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΚΒΑΝΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΗΦΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΦΗΜΙΚΨΝ  

ΑΝΣΙΔΡΑΕΨΝ  

Κυματοςωματιδιακϐσ δυώςμϐσ του φωτϐσ και τησ ϑλησ. Εξύςωςη Schrödinger και 

ςτατιςτικό ερμηνεύα αυτόσ-αρχό τησ Αβεβαιϐτητασ. Σετραγωνικϊ δυναμικϊ και αρμονικϐσ 

ταλαντωτόσ. Σο ϊτομο του υδρογϐνου: ςφαιρικϊ ςυμμετρικϋσ λϑςεισ & λϑςεισ με γωνιακό 

εξϊρτηςη. Σο Ωτομο ς’ ϋνα μαγνητικϐ πεδύο και ανϊδυςη του ςπιν. Ωτομα: το Περιοδικϐ 

ϑςτημα των τοιχεύων. Μϐρια Ι: η τοιχειϔδησ Θεωρύα του Φημικοϑ Δεςμοϑ. Μϐρια ΙΙ: η 

χημεύα του ϊνθρακα. τερεϊ: αγωγού, ημιαγωγού, μονωτϋσ. ϑλη και φωσ: η αλληλεπύδραςη 

των ατϐμων με την ηλεκτρομαγνητικό ακτινοβολύα. Υαςματοςκοπύα 1: φϊςματα 

περιςτροφόσ και δϐνηςησ. Υαςματοςκοπύα 2: ηλεκτρονιακϋσ μεταβϊςεισ. Υαςματοςκοπύα 3: 

μαγνητικϐσ ςυντονιςμϐσ  
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ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΒΙΟΦΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ 

 

8.5.1 ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ 

Eιςαγωγό (τι εύναι Bιοτεχνολογύα, ιςτορύα τησ Bιοτεχνολογύασ). Yποςτρϔματα 

Bιοτεχνολογύασ (θρεπτικϊ υποςτρϔματα για την ανϊπτυξη των κυτταρικϔν καλλιεργειϔν, 

βιομϊζα, υποςτρϔματα ωσ πηγϋσ ϊνθρακα, πηγϋσ αζϔτου, χημικϊ‐πετροχημικϊ ωσ 

υποςτρϔματα, προώϐντα ςτη Βιοτεχνολογύα). Γενετικό βελτύωςη βιομηχανικϔν 

μικροοργανιςμϔν-Μεταλλαξιγϋννεςη. Mικροβιακϊ ςτελϋχη, κύνητρα για τη γενετικό 

βελτύωςη ςτελεχϔν, μϋθοδοι γενετικόσ βελτύωςησ, χρόςη των πλαςμιδύων. H Γενετικό 

Mηχανικό ςτη Bιοτεχνολογύα. Εφαρμογϋσ τησ μεταβολικόσ ρϑθμιςησ, εφαρμογϋσ τησ 

Γενετικόσ Mηχανικόσ ςτη Bιοτεχνολογύα. Bιομηχανικϋσ ζυμϔςεισ, κινητικϋσ παρϊμετροι τησ 

ανϊπτυξησ των μικροοργανιςμϔν. Mεταβολικϐσ διαχωριςμϐσ ζυμϔςεων. Bιομηχανικϋσ 

παρϊμετροι ζυμϔςεων, βιομηχανικού ζυμωτόρεσ, αποςτεύρωςη, διαδικαςύα ζϑμωςησ, 

ανϊκτηςη προώϐντοσ. Παραγωγό μονοκϑτταρησ πρωτεϏνησ. Παραγωγό ενϋργειασ απϐ 

βιομϊζα. Παραγωγό χημικϔν απϐ βιομϊζα. Eφαρμογϋσ τησ Bιοτεχνολογύασ ςτο περιβϊλλον 

(επεξεργαςύα λυμϊτων, βιοαποδϐμηςη ρϑπων, βιοαποκατϊςταςη ρυπαςμϋνων εδαφϔν και 

υδϊτων). Eφαρμογϋσ τησ Bιοτεχνολογύασ ςτην υγεύα και ςτη γεωργύα. 

  

8.5.2 ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ 

Tο Kλινικϐ Xημικϐ Eργαςτόριο: (οργϊνωςη, ιδιαιτερϐτητεσ, κανϐνεσ αςφαλεύασ). 

Ποιοτικϐσ ϋλεγχοσ: (κανϐνεσ ςτατιςτικόσ, τιμϋσ αναφορϊσ, κλινικό αξιολϐγηςη, επιλογό 

εργαςτηριακόσ μεθϐδου, ενδοεργαςτηριακϐσ και εξωεργαςτηριακϐσ ποιοτικϐσ ϋλεγχοσ, 

δειγματοληψύα). ΠρωτεϏνεσ πλϊςματοσ, ανοςοςφαιρύνεσ, αυτοϊνοςα νοςόματα. Kλινικό 

ενζυμολογύα: (η ςημαςύα των ενζϑμων ςτην κλινικό χημεύα, εφαρμογϋσ ςτη διϊγνωςη 

παθόςεων). Διαταραχϋσ του μεταβολιςμοϑ των λιποπρωτεώνϔν-δυςλιπιδαιμύεσ, οξειδωμϋνεσ 

λιποπρωτεϏνεσ-ρϐλοσ ςτην αθηρογϋνεςη). Καρδιαγγειακϊ νοςόματα. Εργαςτηριακό 

διερεϑνηςη. Ϋπαρ (ςτοιχεύα ιςτολογύασ του όπατοσ, βιοχημικϐσ ϋλεγχοσ τησ ηπατικόσ 

λειτουργύασ, μεταβολιςμϐσ χολερυθρύνησ-διαταραχϋσ-εύδη ικτϋρου, ηπατύτιδεσ). ακχαρϔδησ 

διαβότησ. Μεταβολικϋσ διαταραχϋσ και εργαςτηριακϋσ μϋθοδοι διϊγνωςησ. Διαταραχϋσ του 

μεταβολιςμοϑ του ςιδόρου-εργαςτηριακϋσ μϋθοδοι διϊγνωςησ. Hλεκτρολϑτεσ (διαταραχϋσ 

και κλινικό ςημαςύα του προςδιοριςμοϑ τουσ). Κληρονομικϋσ μεταβολικϋσ αςθϋνειεσ. 
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Kληρονομικϋσ διαταραχϋσ του μεταβολιςμοϑ των αμινοξϋων. Μεταβολικϋσ επιπλοκϋσ 

κακοόθων νοςημϊτων. Καρκινικού δεύκτεσ. Θεραπευτικό παρακολοϑθηςη φαρμϊκων-

ςτοιχεύα τοξικολογύασ. 

  

8.5.3 ΕΝΖΤΜΟΛΟΓΙΑ  

Ιςτορικό αναδρομό τησ ςπουδόσ των ενζϑμων. Η φϑςη των ενζϑμων. Υϑςη και 

προςδιοριςμϐσ των ενζυμικϔν αντιδρϊςεων (κριτόρια ενζυμικόσ δρϊςησ, ποςοτικϋσ 

μετρόςεισ ενζυμικϔν δραςτικοτότων). Ενζυμικϋσ τεχνικϋσ (γενικό διαδικαςύα χειριςμοϑ των 

ενζϑμων, η ςπουδό ενϐσ ενζϑμου, η εκλογό μεθϐδου ποςοτικοϑ προςδιοριςμοϑ τησ ενζυμικόσ 

δραςτικϐτητασ). Παραδεύγματα μεθϐδων προςδιοριςμοϑ τησ ενζυμικόσ δραςτικϐτητασ, 

πηγϋσ ενζϑμων-εκλογό τησ κατϊλληλησ πηγόσ, εκχϑλιςη ενζϑμων απϐ την κατϊλληλη πηγό, 

μεθοδοι καθαριςμοϑ των ενζϑμων, κριτόρια καθαρϐτητασ-πρωτϐκολλο καθαριςμοϑ. 

Oνοματολογύα και ςυςτηματικό κατϊταξη των ενζϑμων. Kινητικό των ενζυμικϔν 

αντιδρϊςεων. πουδαιϐτητα τησ κινητικόσ μεθοδολογύασ, οι παρϊγοντεσ που επιδροϑν ςτην 

ταχϑτητα τησ ενζυμικόσ αντύδραςησ, το ςϑμπλοκο ενζϑμου–υποςτρϔματοσ, επύδραςη τησ 

ςυγκϋντρωςησ του ενζϑμου, επύδραςη τησ ςυγκϋντρωςησ του υποςτρϔματοσ, επύδραςη τησ 

τιμόσ pH του μϋςου τησ αντύδραςησ, επύδραςη τησ θερμοκραςύασ του μϋςου τησ αντύδραςησ, 

γενικευμϋνη αναςτολό, διϊφοροι τϑποι αντιςτρεπτϔν ενζυμικϔν αναςτολϋων. Αναςτολό 

υποςτρϔματοσ. Κινητικό ακινητοποιημϋνων ενζϑμων. Eνζυμικού μηχανιςμού (ςυνϋνζυμα–

ςυμπαρϊγοντεσ), παραδεύγματα αντιδρϊςεων και μηχανιςμού οξειδορεδουκταςϔν, 

τρανςφεραςϔν (μεταφοραςϔν), υδρολαςϔν, λυαςϔν, ιςομεραςϔν, λιγαςϔν. Aλλοςτερικϊ 

και ςυνεργειακϊ φαινϐμενα. Pϑθμιςη τησ δρϊςησ των ενζϑμων με ομοιοπολικό τροποπούηςη 

τησ δομόσ τουσ (περιοριςμϋνη πρωτεϐλυςη–φωςφορυλύωςη και αποφωςφορυλύωςη). 

Παραδεύγματα ενζυμικϔν μηχανιςμϔν. Όροι, τϑποι χρόςιμοι ςτην ενζυμικό κινητικό και 

παραγωγό τουσ. 

 

8.5.4 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕ ΚΑΙ ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΜΕΣΑΓΨΓΗ ΗΜΑΣΟ 

Θεμϋλια τησ Βιοχημεύασ. Ιεραρχικό οργϊνωςη του κυττϊρου. Κλαςμϊτωςη κυττϊρων-

απομϐνωςη μεμβρανικϔν παραςκευαςμϊτων-τεχνικϋσ. Μικροςκϐπια. Ονοματολογύα-

κατϊταξη. Δομό λιπαρϔν οξϋων και φωςφολιπιδύων, μοριακϊ μοντϋλα. Υωςφολιπύδια 

(χολινοϑχα, μη-χολινοϑχα, ελϊςςονα φωςφολιπύδια). Λιπύδια με βιολογικό δρϊςη (ςόματα, 

ςυμπαρϊγοντεσ, χρωςτικϋσ). Φημεύα και χαρακτηριςτικϋσ αντιδρϊςεισ φωςφολιπιδύων. 
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Ενζυμικϋσ και χημικϋσ μετατροπϋσ των μορύων. Φημικϋσ-φυςικοχημικϋσ ιδιϐτητεσ-οργϊνωςη 

ςε υδατικϊ ςυςτόματα. Πολυμορφιςμϐσ. Κρύςιμη μικυλλιακό ςυγκϋντρωςη. Πρϐςληψη, 

αποθόκευςη, κινητοπούηςη και μεταφορϊ λιπϔν. τοιχεύα μεταβολιςμοϑ. Υωςφολιπϊςεσ-

μοντϋλα κατϊλυςησ-προώϐντα. Απομϐνωςη, ανϊλυςη και χαρακτηριςμϐσ λιπιδύων (ΣLC, GC, 

HPLC), φαςματομετρύα μϊζασ λιπιδύων. Μεμβρανικϋσ πρωτεϏνεσ (δομϋσ, τρϐποι ςϑνδεςησ 

πρωτεώνϔν μεμβρανϔν, μϋθοδοι απομϐνωςησ και μελϋτησ μεμβρανικϔν πρωτεώνϔν). 

Απομϐνωςη και καθαριςμϐσ μεμβρανικϔν πρωτεώνϔν. Φαοτροπικϋσ ουςύεσ- Απορρυπαντικϊ. 

Τδρϐφιλη-λιπϐφιλη ιςορροπύα. ϑςταςη (λιπύδια, πρωτεϏνεσ, υδατϊνθρακεσ). υγκρϐτηςη 

βιολογικϔν μεμβρανϔν. Πλαςματικό μεμβρϊνη, εςωτερικϋσ μεμβρϊνεσ των ευκαρυωτικϔν 

κυττϊρων. Κλαςμϊτωςη μεμβρανϔν. Μορφολογικού/ενζυμικού δεύκτεσ. ΠρωτεϏνεσ που 

ςυνδϋουν λιπύδια (λιποπρωτεϏνεσ, αννεξύνεσ, καβεολύνεσ, πρωτεϏνεσ-φορεύσ λιπιδύων κλπ). 

χεδύεσ λιπιδύων (lipid rafts). Μϋθοδοι χαρακτηριςμοϑ και απομϐνωςησ. Κυτταροςκελετϐσ- 

εξωκυττϊρια μότρα-ςϑνδεςμοι. Σοπολογύα μεμβρανικϔν ςυςτατικϔν (τοπολογύα 

βιοςϑνθεςησ λιπιδύων). ΠρωτεϏνεσ ανταλλαγόσ φωςφολιπιδύων. Σοπολογύα πρωτεώνϔν-

διαλογό-ςτϐχευςη. ΠρωτεϏνεσ φορεύσ, πρωτεϏνεσ δύαυλοι (μεταφορϊ ιϐντων, αντλύα Κ+, Να+), 

υδατανθρϊκων. Κυτταρικό επικοινωνύα. Μοριακού μηχανιςμού μεταγωγόσ ςόματοσ. Εύδη 

ςηματοδϐτηςησ-κινητικϊ χαρακτηριςτικϊ. Κατηγορύεσ υποδοχϋων. Προςδιοριςμϐσ αριθμοϑ 

υποδοχϋων. ηματοδϐτηςη μϋςω G πρωτεώνϔν. Υωςφολιπϊςη C, φωςφολιπϊςη Α2, κϑκλοσ 

φωςφατιδυλοώνοςιτϐλησ-φωςφοώνοςιτύδια, ρϐλοσ αςβεςτύου. Φαρακτηριςτικϊ 

ςηματοδϐτηςησ-ενύςχυςη ςόματοσ-απευαιςθητοπούηςη. ΠρωτεϏνεσ RAS, PI3/ Akt, mTOR, 

πορεύεσ MAPK. Προςδιοριςμϐσ υποδοχϋων–ανϊλυςη κατϊ Scatchard-μορφϋσ καμπϑλησ. 

Διεγερτϋσ μεμβρϊνεσ-αιςθητόρια ςυςτόματα (ϐραςη, γεϑςη, οςμό). 

  

8.5.5 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ 

Αιματολογικϋσ εξετϊςεισ (προςδιοριςμϐσ αιμοςφαιρύνησ, αιματοκρύτη, και 

λευκοκυτταρικοϑ τϑπου. Ηλεκτροφϐρηςη πρωτεώνϔν οροϑ. Προςδιοριςμϐσ ολικόσ 

χοληςτερϐλησ, LDL-χοληςτερϐλησ, HDL-χοληςτερϐλησ, τριγλυκεριδύων οροϑ. 

Ηλεκτροφϐρηςη λιποπρωτεώνϔν οροϑ. Εργαςτηριακό διερεϑνηςη νεφρικϔν νοςημϊτων 

(Γενικό εξϋταςη οϑρων-προςδιοριςμϐσ κρεατινύνησ ςτον ορϐ και τα οϑρα-υπολογιςμϐσ 

κϊθαρςησ κρεατινύνησ. προςδιοριςμϐσ ουρύασ-ουρικοϑ οξϋοσ. Προςδιοριςμϐσ ολικόσ και 

ςυζευγμϋνησ χολερυθρύνησ. Εργαςτηριακό διερεϑνηςη ηπατικόσ λειτουργύασ. Προςδιοριςμϐσ 
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αμινοτρανςφεραςϔν και γ-GT οροϑ. Εργαςτηριακό διερεϑνηςη οξϋοσ ςτεφανιαύου 

ςυνδρϐμου. Προςδιοριςμϐσ CK-MB και τροπονύνησ). Εργαςτηριακό διερεϑνηςη ςακχαρϔδη 

διαβότη. Προςδιοριςμϐσ γλυκϐζησ οροϑ. Προςδιοριςμϐσ ςιδόρου και φερριτύνησ οροϑ. 

Προςδιοριςμϐσ β-χοριακόσ γοναδοτροπύνησ. Εργαςτηριακό διερεϑνηςη τησ λειτουργύασ του 

θυρεοειδό αδϋνα. Γονοτυπικό ανϊλυςη (προςδιοριςμϐσ γονοτϑπων τησ απολιποπρωτεϏνησ 

Ε). 

 

 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΦΗΜΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ 

 

8.6.1 ΕΜΠΛΟΤΣΙΜΟ ΜΕΣΑΛΛΕΤΜΑΣΨΝ  

Η εξϋλιξη τησ Φημικόσ Σεχνολογύασ. Πρϔτεσ ϑλεσ τησ χημικόσ βιομηχανύασ. Ενϋργεια 

ςτη χημικό βιομηχανύα. Προπαραςκευό των μεταλλευμϊτων. Μαθηματικϋσ εκφρϊςεισ 

αποτελεςμϊτων εμπλουτιςμοϑ. Τδροαυτοκαθαριςμϐσ και ϋκπλυςη μεταλλευμϊτων. Μϋθοδοσ 

βαρϋων διαμϋςων. Μαγνητικϐσ διαχωριςμϐσ.Ηλεκτροςτατικϐσ διαχωριςμϐσ. Επύπλευςη. 

Κροκύδωςη. Φημικϐσ εμπλουτιςμϐσ μεταλλευμϊτων. 

 

8.6.2 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΗΜΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ  

Αεριοπούηςη του ϊνθρακα (θερμοδυναμικό ιςορροπύα, μηχανιςμϐσ, κινητικό, 

καταλϑτεσ, μονϊδεσ). Τγροπούηςη του ϊνθρακα (κυριϐτερα χαρακτηριςτικϊ τησ διεργαςύασ, 

μονϊδεσ). Fischer-Tropsch ϑνθεςη (παραγωγό CH4)-μηχανιςμϐσ, κινητικό, καταλϑτεσ. 

μονϊδα]. Fischer-Tropsch-ϑνθεςη(παραγωγό ανωτϋρων υδρογονανθρϊκων-κατανομό των 

προώϐντων ςτην ςϑνθεςη FT, μηχανιςμού, καταλϑτεσ). Αργϐ πετρϋλαιο. Απϐςταξη και χημικϋσ 

μϋθοδοι επεξεργαςύασ αυτοϑ. Διεργαςύεσ διϊςπαςησ υδρογονανθρϊκων (cracking)-

κατηγορύεσ αντιδρϊςεων, θερμοδυναμικό ιςορροπύα, μηχανιςμϐσ. Διεργαςύα διϊςπαςησ 

υδρογονανθρϊκων (cracking)-κινητικό, ςχηματιςμϐσ κωκ, καταλϑτεσ, μονϊδα. Διεργαςύα 

αναμϐρφωςησ υδρογονανθρϊκων (reforming)-κατηγορύεσ αντιδρϊςεων, θερμοδυναμικό 

ιςορροπύα, κινητικό, καταλϑτεσ, μηχανιςμϐσ-ςχηματιςμϐσ κωκ, γόρανςη και αναγϋννηςη καταλϑτη, 

μονϊδα. Διεργαςύα υδροαποθεύωςησ υδρογονανθρϊκων (hydrodesulfurization)-κατηγορύεσ 

αντιδρϊςεων, μηχανιςμϐσ-κινητικό, καταλϑτεσ, γόρανςη και αναγϋννηςη καταλϑτη , μονϊδα.  

Οξεύδωςη-γενικϋσ αρχϋσ οξεύδωςησ. Διεργαςύεσ ομογενοϑσ οξεύδωςησ-μηχανιςμϐσ, κινητικό, 

εκλεκτικϐτητα, χημικού αντιδραςτόρεσ. Διεργαςύεσ ετερογενοϑσ οξεύδωςησ-καταλϑτεσ, μηχανιςμϐσ, 
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κινητικό, εκλεκτικϐτητα, χημικού αντιδραςτόρεσ. Διεργαςύεσ υδρογϐνωςησ και αφυδρογϐνωςησ-

κατϊταξη διεργαςιϔν, θερμοδυναμικό ιςορροπύα, μηχανιςμού, καταλϑτεσ, κινητικό-τεχνολογύα 

υδρογϐνωςησ ςτην υγρό και ςτην αϋρια φϊςη. υνθϋςεισ βαςιζϐμενεσ ςε CO2-γενικϊ ςτοιχεύα, 

ςϑνθεςη CH3OH. υνθϋςεισ βαςιζϐμενεσ ςε CO2-ϑνθεςη Oxo-καταλϑτεσ, κινητικό, μηχανιςμϐσ, 

τεχνολογύα και προώϐντα τησ ςϑνθεςησ Oxo. 

 

8.6.3 ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΦΗΜΕΙΑ  

Σι εύναι αυτϐ που λϋμε «επιςτόμη». Σι εύναι αυτϐ που λϋμε επιςτημονικό αλλαγό. Λογικϐσ 

καταςκευατιςμϐσ (η λογικό ωσ φιλοςοφικό λύθοσ). Λογικϐσ ατομιςμϐσ, εμπειριςμϐσ και ενϐτητα τησ 

επιςτόμησ. Επαλόθευςη, γνωςιακϐ νϐημα, επαγωγό και υπϐθεςη. Οι θεωρύεσ για την επιςτόμη ωσ 

δομϋσ. Θεωρύα του επιςτημολογικοϑ εμποδύου (Bachelard). Θεωρύα του Παραδεύγματοσ (Kuhn). 

Μεθοδολογύα των ερευνητικϔν προγραμμϊτων (Lakatos). Υαγερϊμπεντ : αναρχιςμϐσ και «ϐλα 

επιτρϋπονται». Bachelard : μη–καρτεςιανό γνωςιολογύα και απϐρριψη του ρεαλιςμοϑ. Μη- 

καρτεςιανό γνωςιολογύα και επιςτημονικό αντικειμενικϐτητα. Η δομό ενϐσ επιςτημονικοϑ πεδύου. 

Αντικειμενικό γνϔςη. Τποκεύμενο-αντικεύμενο. Αντικειμενικϐτητα και μη-καρτεςιανϐ υποκεύμενο. Η 

γνωςιολογύα των επαναςτϊςεων μεταξϑ ρεαλιςμοϑ και εργαλειοκρατύασ (αιτιϐτητα και 

Αντικειμενικϐτητα-ορθολογικό δομό, ορθολογικό δραςτηριϐτητα και μορφϋσ τησ εμπειρύασ-

Απομϊκρυνςη απϐ τον Καντ. Αντικειμενικϐτητα και ϐρια δυνατϐτητασ τησ εμπειρύασ. υγκρϐτηςη 

τησ επιςτόμησ. Η επιςτόμη ωσ κοινωνικό πρακτικό. Σο ιςχυρϐ πρϐγραμμα ςτη κοινωνιολογύα τησ 

γνϔςησ (χολό Εδιμβοϑργου). Νοητικϐ περιεχϐμενο και κοινωνικό προςϋγγιςη του νοόματοσ 

Πολιτικό ςυγκρϐτηςη και κοινωνικό διαχεύριςη των γεγονϐτων. Προσ μια ανθρωπολογύα τησ 

Επιςτόμησ : η κοινωνικό καταςκευαςιοκρατύα. Περύ ϑλησ. Η φιλοςοφικό κατηγορύα τησ ϑλησ. Η 

επιςτημονικό κατηγορύα τησ ϑλησ. Κβαντικό χημεύα. Η κβαντομηχανικό ωσ βϊςη των χημικϔν 

εφαρμογϔν. Robert Sanderson Mulliken (μοριακϊ τροχιακϊ). Gilbert Newton Lewis : το κοινϐ 

ζεϑγοσ ηλεκτρονύων. Linus Pauling, απϐ τη αναζότηςη τησ θεωρύασ ςθϋνουσ ςτην ενςωμϊτωςη τησ 

θεωρύασ ςυντονιςμοϑ : ‘The chemical bond”. Επιςτημολογικϊ ζητόματα. Ο εννοιολογικϐσ ‘οριςμϐσ’ 

τησ Φημεύασ. Ο Φημικϐσ ςυμβολιςμϐσ. Η προςϋγγιςη τησ Φημικόσ Επανϊςταςησ απϐ τισ 

ιςτοριογραφικϋσ ςτρατηγικϋσ. Η χημεύα ωσ αςυνϋχεια τησ αλχημεύασ. Η γαλλικό επιςτημολογικό 

ςχολό.  
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8.6.4 ΓΕΨΦΗΜΕΙΑ-ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΙΑ 

Ειςαγωγό ςτη Γεωχημεύα-δομό και ςϑςταςη τησ Γησ-γεωχημικό ταξινϐμηςη ςτοιχεύων-

βαςικϋσ ϋννοιεσ Γεωχημεύασ, Ορυκτολογύασ και Κοιταςματολογύασ-ιςτορικό αναδρομό. Εξϋταςη 

των πετρωμϊτων (i) πυριγενό πετρϔματα (τϑποι πυριγενϔν πετρωμϊτων, ςυνθόκεσ 

κρυςτϊλλωςησ, ορυκτολογικό και χημικό ςϑςταςη, χαρακτηριςτικϊ πυριγενό πετρϔματα). (ii) 

ιζηματογενό πετρϔματα και Κϑκλοσ Ιζηματογϋνεςησ (αποςϊθρωςη-μεταφορϊ-απϐθεςη-

διαγϋνεςη)-χαρακτηριςτικϊ ιζηματογενό πετρϔματα. (iii) κρυςταλλοςχιςτϔδη πετρϔματα 

(παρϊγοντεσ που επιδροϑν ςτη μεταμϐρφωςη, μεταςωμϊτωςη, ορυκτολογικό και χημικό ςϑςταςη, 

χαρακτηριςτικϊ κρυςταλλοςχιςτϔδη πετρϔματα)-μετεωρύτεσ -ορυκτϊ και πετρϔματα τησ 

ελόνησ. τοιχεύα Κρυςταλλογραφύασ: γεωμετρικϋσ ιδιϐτητεσ των κρυςτϊλλων-νϐμοσ 

ςταθερϐτητασ των γωνιϔν-γωνιϐμετρα-κρυςταλλικϊ ςχόματα-μορφό και περιβολό-ςτοιχεύα 

ςυμμετρύασ-κρυςταλλικϋσ τϊξεισ-νϐμοσ τησ υμμετρύασ. Νϐμοσ των παραμϋτρων-κρυςταλλικϊ 

ςυςτόματα-κρυςταλλικό δομό-κρυςταλλικϐ πλϋγμα-ςυμφϑςεισ κρυςτϊλλων-ανωμαλύεσ επύ των 

εδρϔν κρυςτϊλλου. τοιχεύα Ορυκτοχημεύασ-ιςομορφύα-υποκατϊςταςη ατϐμων και ςτερεϊ 

διαλϑματα-πολυμορφύα-ψευδομϐρφωςη-μη κρυςταλλικϊ ορυκτϊ. τοιχεύα Ορυκτοφυςικόσ-

εξϋταςη των φυςικϔν ιδιοτότων των ορυκτϔν (i) οπτικϋσ ιδιϐτητεσ (διαφϊνεια-λϊμψη-χρϔμα-

χρϔμα γραμμόσ ςκϐνησ). (ii) μηχανικϋσ ιδιϐτητεσ ορυκτϔν (ςχιςμϐσ και Θραυςμϐσ, ςκληρϐτητα, 

ειδικϐ βϊροσ και πυκνϐτητα) (iii) δευτερεϑουςεσ ιδιϐτητεσ των ορυκτϔν. Ορυκτογϋνεςη: 

ςχηματιςμϐσ και ανϊπτυξη κρυςτϊλλων-κρυςταλλικϊ ςυςςωματϔματα-παραγενϋςεισ ορυκτϔν. 

Γεωλογικό πορεύα ςχηματιςμοϑ των ορυκτϔν (ενδογενόσ και εξωγενόσ)-πορεύα κρυςτϊλλωςησ και 

διαφοροπούηςησ του μϊγματοσ-ςτϊδια ςτερεοπούηςησ του μϊγματοσ. Κεφϊλαια υςτηματικόσ 

Ορυκτολογύασ: Πυριτικϊ ορυκτϊ-δομό των πυριτικϔν ενϔςεων-Ορυκτϊ του SiO2. Εξϋταςη 

πυριτικϔν ορυκτϔν και βιομηχανικϋσ εφαρμογϋσ τουσ: (Ωςτριοι, Αςτριοειδό, Πυρϐξενοι, Αμφύβολοι, 

Ολιβύνησ, Μαρμαρυγύεσ, Ορυκτϊ τησ αργύλου, Ζεϐλιθοι, ερπεντύνησ, Σϊλκησ)-ορυκτϊ των 

κυριωτϋρων μετϊλλων. 

 

 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ 

 

8.7.1 ΤΚΕΤΑΙΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ  

Ειςαγωγό, υλικϊ ςυςκευαςύασ τροφύμων (γυαλύ, χαρτύ/χαρτϐνι). Τλικϊ ςυςκευαςύασ 

τροφύμων (μϋταλλο, πλαςτικϐ). Υυςικοχημικϋσ και μηχανικϋσ ιδιϐτητεσ των υλικϔν ςυςκευαςύασ. 
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Διαπερατϐτητα υλικϔν ςυςκευαςύασ και χρϐνοσ ζωόσ των ςυςκευαςμϋνων τροφύμων. Τλικϊ 

ςυςκευαςύασ υψηλοϑ φραγμοϑ. Αλληλεπύδραςη υλικοϑ ςυςκευαςύασ/τροφύμου (Migration, 

Scalping). υςκευαςύα ςε τροποποιημϋνεσ και ελεγχϐμενεσ ατμϐςφαιρεσ, ςυςκευαςύα Bag-in-Box. 

Θερμικϋσ μϋθοδοι επεξεργαςύασ τροφύμων-επύδραςη ςτη ςυςκευαςύα. Ακτινοβϐληςη τροφύμων, 

υψηλό υδροςτατικό Πύεςη-επύδραςη ςτη ςυςκευαςύα. Η οικονομικό ςημαςύα τησ ςυςκευαςύασ. Σο 

νομοθετικϐ πλαύςιο τησ ςυςκευαςύασ. Εκτϑπωςη ςτη ςυςκευαςύα. υςκευαςύα και περιβϊλλον. 

 

8.7.2 ΔΙΑΣΡΟΥΗ  

Μεταβολιςμϐσ ενϋργειασ-απαιτόςεισ ενϋργειασ του οργανιςμοϑ-μϋτρηςη ενϋργειασ. 

Τδατϊνθρακεσ–λειτουργικϐτητα ςτον οργανιςμϐ-πϋψη/απορρϐφηςη υδατανθρϊκων-

μεταβολιςμϐσ υδατανθρϊκων-παραγωγό ενϋργειασ απϐ τη γλυκϐζη. Λύπη και ϋλαια–

λειτουργικϐτητα ςτον οργανιςμϐ-πϋψη/απορρϐφηςη λιπϔν και ελαύων-μεταβολιςμϐσ λιπϔν και 

ελαύων-μεταβολιςμϐσ χοληςτερϐλησ. ΠρωτεϏνεσ-λειτουργικϐτητα πρωτεώνϔν ςτον οργανιςμϐ-

πϋψη/απορρϐφηςη πρωτεώνϔν-μεταβολιςμϐσ πρωτεώνϔν-απαιτόςεισ του οργανιςμοϑ ςε 

πρωτεϏνεσ. Βιταμύνεσ-λιποδιαλυτϋσ/υδατοδιαλυτϋσ: δρϊςη ςτον οργανιςμϐ. Ανϐργανα ςτοιχεύα 

(μακρο/μικρο ςτοιχεύα): δρϊςη ςτον οργανιςμϐ. Πϋψη, απορρϐφηςη και μεταβολιςμϐσ. Διατροφό 

κατϊ την–εγκυμοςϑνη-βρεφικό, παιδικό, νεανικό ηλικύα-τρύτη ηλικύα. Διατροφό και παχυςαρκύα. 

Διατροφό ςε αςθενεύσ με μεταβολικϐ ςϑνδρομο-ςακχαρϔδη διαβότη. Διατροφό ςε αςθενεύσ με 

καρδιαγγειακό νϐςο. Διατροφό και νοςόματα του γαςτρεντερικοϑ ςωλόνα και του όπατοσ. 

Διατροφό και νεφρικϊ νοςόματα. 

 

8.7.3 ΠΡΟΦΨΡΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΥΙΜΨΝ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ  

Φρωματογραφικό ανϊλυςη λιπαρϔν υλϔν. Ανϊλυςη χρωςτικϔν τροφύμων. Μικροβιολογικό 

εξϋταςη τροφύμων. Προςδιοριςμϐσ πλαςτικοποιητϔν ςε τρϐφιμα. Πρωτεϐλυςη και λιπϐλυςη ςτο 

γϊλα και προώϐντα του. Αποτύμηςη αντιοξειδωτικόσ δρϊςησ ςε τρϐφιμα. Ϊλεγχοσ χρϔματοσ και 

φαινολικϔν ςυςτατικϔν ςτον ούνο-Προςδιοριςμϐσ αλκοολικοϑ βαθμοϑ κραςιοϑ με αϋρια 

χρωματογραφύα. Προςδιοριςμϐσ ενϔςεων με επύδραςη ςτη γεϑςη και ϊρωμα ούνου. Ϊλεγχοσ 

μικροβιακόσ και ενζυμικόσ δρϊςησ ςτον ούνο Προςδιοριςμϐσ ςτερεοϑ υπολεύμματοσ, τϋφρασ και 

ανϐργανων ςυςτατικϔν (ςιδόρου, θειικϔν αλϊτων κ.λ.π.) ςτον ούνο. Ϊλεγχοσ θολωμϊτων ςτον 

ούνο. Ανϊλυςη-διϐρθωςη-οινοπούηςη του γλεϑκουσ. 
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8.7.4 ΒΙΟΦΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ  

Ιςτορικϊ ςτοιχεύα δρϊςησ ενζϑμων και μικροοργανιςμϔν ςτα τρϐφιμα. Βιοχημεύα νωπϔν 

τροφύμων. Ενζυμικϋσ δρϊςεισ ςτα τρϐφιμα. Μικροβιακϋσ δρϊςεισ ςτα τρϐφιμα. Θετικϋσ επιδρϊςεισ 

ςυςτατικϔν τροφύμων ςτην υγεύα του ανθρϔπου και βιολειτουργικϊ τρϐφιμα. 

 

8.7.5 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 

Οινοπούηςη–μετατροπό του ςταφυλιοϑ ςε κραςύ. Μηχανόματα κατεργαςύασ ςταφυλιϔν 

(θλιπτόρια, απορραγιςτόρια, ςτραγγιςτόρια, πιεςτόρια). Δοχεύα οινοπούηςησ και εκχϑλιςησ 

γλεϑκουσ. Δεξαμενϋσ οινοπούηςησ. Προώϐντα και υποπροώϐντα ςταφυλιοϑ. Λευκϊ, Ροζϋ, Ερυθρϊ και 

Αφρϔδη κραςιϊ και τεχνολογύα παραγωγόσ τουσ. Ειδικϋσ τεχνικϋσ ερυθρόσ οινοπούηςησ 

(οινοπούηςη με εκχϑλιςη ςε ατμϐςφαιρα CO2, θερμοοινοπούηςη, ςυνεχόσ οινοπούηςη). Σεχνολογύα 

παραγωγόσ ειδικϔν κατηγοριϔν κραςιϔν (γλυκϔν, ημύγλυκων, λιαςτϔν, αρωματιςμϋνων κ.λ.π. 

κραςιϔν). Σεχνολογύα παραγωγόσ προώϐντων και υποπροώϐντων ςταφυλιοϑ (ξϑδι, γιγαρτϋλαιο, 

τρυγικϊ κ.λ.π.). Αλκοολικό ζϑμωςη. Προώϐντα αλκοολικόσ ζϑμωςησ. Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν 

την αλκοολικό ζϑμωςη. Σεχνολογύα εφαρμογόσ του θειϔδουσ οξϋοσ ςτην οινοπούηςη. Αιτύεσ 

διακοπόσ τησ αλκοολικόσ ζϑμωςησ. Σεχνολογικϋσ επεμβϊςεισ ςε περύπτωςη διακοπόσ τησ ζϑμωςησ 

ςτη λευκό και ερυθρό οινοπούηςη. Κυριϐτερεσ μϋθοδοι προςταςύασ του γλεϑκουσ. Απολϊςπωςη. 

Διαϑγαςη–κολλϊριςμα κραςιϔν.. Εμφιϊλωςη κραςιϔν. Απϐβλητα και διαχεύριςη αποβλότων 

οινοποιεύων. 

8.7.6 ΣΟΙΦΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

τοιχεύα θεωρύασ αρύςτησ κατανομόσ. Βαςικϐσ διαχωριςμϐσ και ςτοιχεύα επιχειρόςεων. 

τοιχεύα γενικόσ λογιςτικόσ. Αγροτικό πολιτικό. Γεωργικού ςυνεταιριςμού. Βαςικϊ ςτοιχεύα περύ 

Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. 
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θ. Αναγνώριςη μονϊδων ECTS 

 

Σι εύναι το ECTS 

Ο ϐροσ ECTS αντιπροςωπεϑει το "European Community Course Credit Transfer 

System" (ϑςτημα Μεταφορϊσ Διδακτικϔν Μονϊδων ςτην Ευρωπαώκό Κοινϐτητα). Σο ECTS 

αναπτϑχθηκε απϐ την Επιτροπό τησ Ευρωπαώκόσ Κοινϐτητασ, με ςκοπϐ να προωθόςει κοινϋσ 

διαδικαςύεσ ςτην ακαδημαώκό αναγνϔριςη των ςπουδϔν ςτο εξωτερικϐ. Παρϋχει ϋναν τρϐπο 

αξιολϐγηςησ και ςϑγκριςησ των φοιτητικϔν επιδϐςεων και μεταφορϊσ τουσ απϐ ϋνα ύδρυμα 

ς' ϋνα ϊλλο. 

Σο ςϑςτημα ECTS βαςύζεται ςτην αρχό τησ αμοιβαύασ εμπιςτοςϑνησ ανϊμεςα ςτα 

ιδρϑματα ανωτϊτησ εκπαύδευςησ που ςυμμετϋχουν. 

Οι κανϐνεσ του ECTS, που αφοροϑν την Πληροφϐρηςη (για τα μαθόματα που 

διδϊςκονται), τη υμφωνύα (μεταξϑ του ιδρϑματοσ προϋλευςησ και του ιδρϑματοσ υποδοχόσ) 

και τη Φρόςη Διδακτικϔν μονϊδων (για την υπϐδειξη των καθηκϐντων του φοιτητό) ϋχουν 

ςκοπϐ να ενιςχϑςουν αυτό την αμοιβαύα εμπιςτοςϑνη. Κϊθε τμόμα του ECTS θα περιγρϊφει 

τα μαθόματα που διδϊςκει ϐχι μϐνο ς’ ϐ,τι αφορϊ ςτο περιεχϐμενϐ τουσ αλλϊ επύςησ 

προςθϋτοντασ τισ διδακτικϋσ μονϊδεσ ςε κϊθε μϊθημα. 

 

Οι Μονϊδεσ ECTS  

Οι μονϊδεσ ECTS εύναι μια αξύα που κατανϋμεται ςτισ διδακτικϋσ μονϊδεσ μαθημϊτων 

με ςκοπϐ να αξιολογόςει τα καθόκοντα του φοιτητό που απαιτοϑνται για να τα 

ολοκληρϔςει. Αντιπροςωπεϑουν το φϐρτο εργαςύασ που απαιτεύ κϊθε μϊθημα ςε ςχϋςη με 

το ςυνολικϐ φϐρτο εργαςύασ που απαιτεύται για την ολοκλόρωςη ενϐσ ϋτουσ ακαδημαώκϔν 

ςπουδϔν ςτο ύδρυμα, δηλαδό διαλϋξεισ, ςεμινϊρια, ατομικό εργαςύα -ςτη βιβλιοθόκη ό ςτο 

ςπύτι- και εξετϊςεισ ό ϊλλεσ διαδικαςύεσ αξιολϐγηςησ. Οι μονϊδεσ ECTS εκφρϊζουν μια 

ςυγκριτικό αξύα. το ECTS, 60 μονϊδεσ αντιπροςωπεϑουν τα καθόκοντα του φοιτητό για ϋνα 

χρϐνο ςπουδϔν. Κανονικϊ 30 μονϊδεσ δύνονται για ϋνα εξϊμηνο και 20 μονϊδεσ για ϋνα 

τρύμηνο. Εύναι ςημαντικϐ ϐτι δε θα γύνουν ειδικϊ μαθόματα για τισ ανϊγκεσ του ECTS, αλλϊ 

ϐλα τα μαθόματα του ECTS εύναι τα κανονικϊ μαθόματα των ιδρυμϊτων που ςυμμετϋχουν, 

ϐπωσ παρακολουθοϑνται απϐ τουσ εκεύ φοιτητϋσ υπϐ κανονικϋσ ςυνθόκεσ. 

Σα ιδρϑματα που ςυμμετϋχουν εύναι αρμϐδια να κατανεύμουν τισ μονϊδεσ για τα 

διαφορετικϊ μαθόματα. Εργαςτηριακϊ μαθόματα και μαθόματα επιλογόσ, τα οπούα 

ςυγκροτοϑν ϋνα ολοκληρωμϋνο μϋροσ του Προγρϊμματοσ ςπουδϔν λαμβϊνουν επύςησ 

διδακτικϋσ μονϊδεσ. Εργαςτηριακϊ μαθόματα και μαθόματα επιλογόσ, τα οπούα δε 

ςυγκροτοϑν ϋνα ολοκληρωμϋνο μϋροσ του προγρϊμματοσ ςπουδϔν δε λαμβϊνουν διδακτικϋσ 

μονϊδεσ. Μαθόματα ςτεροϑμενα διδακτικϔν μονϊδων μποροϑν, πϊντωσ, να αναγρϊφονται 

ςτα αποδεικτικϊ παρακολοϑθηςησ μαθημϊτων. 
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Οι διδακτικϋσ μονϊδεσ αποδύδονται μϐνο ϐταν το μϊθημα ϋχει ςυμπληρωθεύ και ϋχουν 

πραγματοποιηθεύ με επιτυχύα ϐλεσ οι απαιτοϑμενεσ εξετϊςεισ. 

 

Οι φοιτητϋσ του ECTS 

Οι φοιτητϋσ που ςυμμετϋχουν ςτο ECTS θα πϊρουν ϐλεσ τισ διδακτικϋσ μονϊδεσ για 

την ακαδημαώκό τουσ εργαςύα που πραγματοποιόθηκε με επιτυχύα ςε οποιοδόποτε 

ςυνεργαζϐμενο ςτο ECTS ύδρυμα και θα ϋχουν τη δυνατϐτητα να μεταφϋρουν αυτϋσ τισ 

διδακτικϋσ μονϊδεσ απϐ το ϋνα ύδρυμα ςτο ϊλλο, αρκεύ να προϒπϊρχει ςυμφωνύα μεταξϑ των 

ιδρυμϊτων που ςυμμετϋχουν. 

'Ολοι οι φοιτητϋσ που θϋλουν να ςυμμετϊςχουν ςτο ςχόμα πιλϐτο ECTS μποροϑν να το 

κϊνουν αν το ύδρυμϊ τουσ ςυμφωνεύ και πϊντα μϋςα ςτο πλαύςιο των διαθϋςιμων θϋςεων. 

Οι περιςςϐτεροι φοιτητϋσ που ςυμμετϋχουν ςτο ECTS θα μεταβοϑν ς' ϋνα μϐνο ύδρυμα 

υποδοχόσ, ςε μια μϐνο χϔρα μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Κοινϐτητασ, θα φοιτόςουν για μια 

περιοριςμϋνη χρονικό περύοδο και μετϊ θα επιςτρϋψουν ςτο ύδρυμα προϋλευςόσ τουσ. 

Μερικού ύςωσ αποφαςύςουν να μεύνουν ςτο ύδρυμα υποδοχόσ για να πϊρουν το πτυχύο τουσ. 

Ωλλοι ύςωσ αποφαςύςουν να ςυνεχύςουν τισ ςπουδϋσ τουσ ς' ϋνα τρύτο ύδρυμα. Για κϊθε μια 

απϐ αυτϋσ τισ περιπτϔςεισ θα απαιτηθεύ απ' αυτοϑσ να ςυμμορφωθοϑν ςτισ απαιτόςεισ και 

τουσ κανϐνεσ τησ χϔρασ και του ιδρϑματοσ, απϐ το οπούο θα πϊρουν το δύπλωμϊ τουσ. 

Όταν ο φοιτητόσ ολοκληρϔςει επιτυχϔσ το πρϐγραμμα ςπουδϔν που ϋχει 

προηγοϑμενα καθοριςθεύ απϐ τα ιδρϑματα προϋλευςησ και υποδοχόσ, θα γύνει αυτϐματα η 

μεταφορϊ των διδακτικϔν μονϊδων και ο φοιτητόσ θα μπορεύ να ςυνεχύςει το πρϐγραμμα 

ςπουδϔν ςτο ύδρυμα προϋλευςησ χωρύσ να χϊνει χρϐνο ό διδακτικϋσ μονϊδεσ. Εϊν ο φοιτητόσ 

αποφαςύςει να μεύνει ςτο ύδρυμα υποδοχόσ και να πϊρει το δύπλωμϊ του εκεύ οφεύλει να 

προςαρμϐςει το πρϐγραμμα ςπουδϔν του ςτουσ νϐμουσ και ςτουσ κανϐνεσ τησ χϔρασ 

υποδοχόσ, του ιδρϑματοσ και του τμόματοσ. Οι φοιτητϋσ που επιλϋγονται απϐ κϊθε ύδρυμα 

για να ςυμμετϊςχουν ςτο ECTS μποροϑν να πϊρουν μια υποτροφύα μϐνο αν πληροϑν τισ 

γενικϋσ ςυνθόκεσ επιλογόσ για μια υποτροφύα ERASMUS. Αυτϋσ εύναι: 

 

- Οι φοιτητϋσ πρϋπει να εύναι πολύτεσ ενϐσ απϐ τα κρϊτη μϋλη τησ Eυρωπαώκόσ 'Ενωςησ ό των 

χωρϔν ΕΖΕ (ό αναγνωριςμϋνοι, απϐ ϋνα κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ 'Ενωςησ ό των 

χωρϔν ΕΖΕ, ωσ ϋχοντεσ επύςημη ιδιϐτητα προςφϑγων ό απϊτριδων ό μονύμων κατούκων). 

'Οςον αφορϊ τισ χϔρεσ τησ ΕΖΕ, οι φοιτητϋσ θα ϋχουν δικαύωμα να θϋςουν υποψηφιϐτητα 

με το δεδομϋνο ϐτι κινοϑνται μϋςα ςτο πλαύςιο του ERASMUS απϐ την αντύςτοιχη χϔρα ΕΖΕ 

ςε μια ϊλλη χϔρα μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ 'Ενωςησ. Πολύτεσ χϔρασ ΕΖΕ, που εύναι εγγραμϋνοι 

ωσ φοιτητϋσ ςε ύδρυμα που ςυμμετϋχει ςτο ECTS ςε ϊλλεσ χϔρεσ τησ ΕΖΕ ό ςε χϔρεσ τησ 

Ευρωπαώκόσ 'Ενωςησ ϋχουν δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο ECTS μϐνο αν ϋχουν εξαςφαλύςει το 

δικαύωμα μϐνιμησ κατοικύασ. 
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- Οι φοιτητϋσ δεν απαιτεύται να πληρϔνουν δύδακτρα ςτο ύδρυμα υποδοχόσ, μπορεύ ϐμωσ να 

υποχρεοϑνται να ςυνεχύςουν να πληρϔνουν τα κανονικϊ δύδακτρα ςτο ύδρυμα προϋλευςησ 

κατϊ τη διϊρκεια των ςπουδϔν τουσ ςτο εξωτερικϐ. 

- Συχϐν εθνικό υποτροφύα ό δϊνειο που ϋχει πϊρει ϋνασ φοιτητόσ ςτο Πανεπιςτόμιϐ του δεν 

μπορεύ να διακοπεύ ό να μειωθεύ ενϔ ο φοιτητόσ αυτϐσ φοιτεύ ςε ϋνα ϊλλο κρϊτοσ μϋλοσ και 

λαμβϊνει μια υποτροφύα ERASMUS. 

- Οι περύοδοι φούτηςησ ςτο εξωτερικϐ δεν μπορεύ να διαρκϋςουν λιγϐτερο απϐ τρεισ μόνεσ και 

περιςςϐτερο απϐ ϋνα ϋτοσ. 

- Οι πρωτοετεύσ φοιτητϋσ δεν ϋχουν δικαύωμα υποτροφύασ ERASMUS. 

Για περιςςϐτερεσ λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με το ECTS παρακαλοϑμε ςυμβουλευτεύτε το 

φυλλϊδιο του ECTS το οπούο διατύθεται απϐ: 

The ECTS Departrnent, ERASMUS Bureau, Rue Montoyer 70, B-l 040 Brussels, Tel: 32-2-

2330111, fax: 32-2-2330150. 

Σα ςυνεργαζϐμενα Ακαδημαώκϊ Ιδρϑματα Τποδοχόσ του εξωτερικοϑ με το Σμόμα 

Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων για το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2011-2012 εύναι 30 (1 ςτη 

Βουλγαρύα, 1 ςτη Γαλλύα, 7 ςτην Ιταλύα, 1 ςτην Ουγγαρύα, 4 ςτην Πολωνύα, 1 ςτην 

Πορτογαλλύα, 1 ςτη λοβενύα, 6 ςτην Σουρκύα και 2 ςτην Σςεχύα). Τπεϑθυνοσ LLP/Erasmus 

εύναι ο κϑριοσ Φατζηκακοϑ, Αν. Καθηγητόσ.  

Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ, οι ενδιαφερϐμενοι μποροϑν να ανατρϋξουν ςτην 

ιςτοςελύδα τησ Διεϑθυνςησ Διεθνϔν & Δημοςύων χϋςεων: http://erasmus.uoi.gr (Tομεακϐ 

Πρϐγραμμα Δια Βύου Μϊθηςησ/Erasmus) 

 

  

http://erasmus.uoi.gr/
http://erasmus.uoi.gr/
http://erasmus.uoi.gr/
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V. ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΕ  ΠΟΤΔΕ  ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΦΗΜΕΙΑ 

 

το Σμόμα Φημεύασ λειτουργοϑν τρύα Προγρϊμματα Μεταπτυχιακϔν πουδϔν (ΠΜ): 

α. Π.Μ.. του Σμόματοσ Φημεύασ 

β. Π.Μ.. «Βιοανϐργανη Φημεύα» 

γ. Π.Μ.. «Αγροχημεύα και Βιολογικϋσ Καλιϋργιεσ 

Σα παραπϊνω Π.Μ.. του Σμόματοσ Φημεύασ λειτουργοϑν ςόμερα με βϊςη τισ διατϊξεισ 

του νϐμου υπ’ αριθμ. 3685 περύ θεςμικοϑ πλαιςύου για τισ μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ, που 

δημοςιεϑθηκε ςτο ΥΕΚ/Σεϑχοσ Πρϔτο/Αρ. Υυλ.148/16-7-2008 και τον εςωτερικϐ κανονιςμϐ 

ΠΜ του Σμόματοσ.  

Σο Σμόμα Φημεύασ ςυμμετϋχει επύςησ και ςε Διατμηματικϊ Προγρϊμματα Μεταπτυχιακϔν 

πουδϔν, την διοικητικό υποςτόριξη των οπούων ϋχουν ϊλλα Σμόματα του Πανεπιςτημύου 

Ιωαννύνων ό και ϊλλων Πανεπιςτημύων. Αναλυτικϐτερεσ πληροφορύεσ, ςχετικϋσ προκηρϑξεισ και 

προθεςμύεσ υποβολόσ των δικαιολογητικϔν παρϋχονται απϐ τη Γραμματεύα του Σμόματοσ 

Φημεύασ. 

 

 

α. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών Σμόματοσ Φημεύασ 

 

Απϐ το 1995-96 λειτουργεύ το Π.M.. του Tμόματοσ, το οπούο εγκρύθηκε με την Aριθ. 

B7/34 Yπουργικό Aπϐφαςη του Yπουργεύου Παιδεύασ, που δημοςιεϑθηκε ςτο ΥEK/ Tεϑχοσ 

Δεϑτερο/ αρ. 87/10-2-1994. Tα κυριϐτερα ςημεύα του Π.M.. εύναι τα εξόσ: 

 

 Aντικεύμενο-κοπόσ 

 κοπϐσ του Π.M.. εύναι η κατϊρτιςη Mεταπτυχιακϔν Xημικϔν υψηλοϑ επιπϋδου ςε 

θεωρητικϊ και τεχνολογικϊ θϋματα, οι οπούοι μϋςω τησ ϋρευνασ, θα ςυμβϊλλουν ςτην προαγωγό 

τησ χημικόσ επιςτόμησ και τησ ταχϋωσ αναπτυςςϐμενησ τεχνολογύασ, ικανϔν να ςτελεχϔςουν 

ςτρατηγικοϑσ τομεύσ τησ δημϐςιασ διούκηςησ, των πανεπιςτημύων και ερευνητικϔν ινςτιτοϑτων, 

καθϔσ και τησ βιομηχανύασ, για την ικανοπούηςη των αναπτυξιακϔν αναγκϔν τησ χϔρασ. 

 

 Προώποθϋςεισ και Kριτόρια Eπιλογόσ 

 Γύνονται δεκτού πτυχιοϑχοι Xημεύασ Eλληνικϔν A.E.I. ό ιςοδυνϊμων A.E.I. τησ αλλοδαπόσ. 

ε ϐτι αφορϊ πτυχιοϑχουσ A.E.I. ϊλλων κλϊδων θετικϔν επιςτημϔν, επιςτημϔν υγεύασ, 

πολυτεχνικϔν ό ςυναφϔν κλϊδων ςχολϔν γεωργικϔν πανεπιςτημύων εύναι δυνατό η αποδοχό 
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τουσ ςτο Π.M.. με την προϒπϐθεςη ϐτι θα παρακολουθόςουν και θα εξεταςτοϑν ςε επιπλϋον 

μαθόματα προπτυχιακοϑ επιπϋδου, που για κϊθε πτυχιοϑχο, θα υποδεικνϑονται απϐ τη 

υντονιςτικό Eπιτροπό (.E) του Π.M.., με απϐφαςη τησ, ανϊλογα με το επύπεδο γνϔςεων του 

και με τον κλϊδο μεταπτυχιακϔν ςπουδϔν του Tμόματοσ Xημεύασ που επιδιϔκει. H 

παρακολοϑθηςη και εξϋταςη ςτα μαθόματα αυτϊ γύνεται πριν απϐ την ϋναρξη γι’αυτοϑσ του 

ΠM. Mε παρϐμοια απϐφαςη και με τα ύδια κριτόρια, η Γ..E.. μετϊ απϐ πρϐταςη του 

επιβλϋποντοσ και γνϔμη τησ .E. μπορεύ να απαλλϊξει οριςμϋνουσ πτυχιοϑχουσ απϐ την 

παραπϊνω υποχρϋωςη τησ παρακολοϑθηςησ και επιτυχοϑσ εξϋταςησ ςε μαθόματα 

προπτυχιακοϑ επιπϋδου.  

 

 H επιλογό γύνεται με βϊςη τα ακϐλουθα κριτόρια: 

 i. Γενικϐσ βαθμϐσ πτυχύου 

 ii. Bαθμολογύα ςε ςχετικϊ προπτυχιακϊ μαθόματα 

 iii. Eπύδοςη ςε διπλωματικό εργαςύα 

 iv. υνϋντευξη 

 Oι υποψόφιοι πρϋπει να γνωρύζουν αποδεδειγμϋνα μια ξϋνη γλϔςςα (Aγγλικϊ, Γαλλικϊ, 

Γερμανικϊ) ςε αντύθετη δε περύπτωςη, η επιτροπό επιλογόσ προχωρεύ ςε εξϋταςη προκειμϋνου 

να διαπιςτϔςει την επϊρκεια του υποψηφύου. Ψσ ελϊχιςτη απαύτηςη για την αποδεδειγμϋνη 

γνϔςη τησ ξϋνησ γλϔςςασ θεωρεύται το δύπλωμα Lower ό βαθμολογύα 550 μονϊδων TOEFL ό 

αντύςτοιχοι τύτλοι για τισ ϊλλεσ γλϔςςεσ. 

 

Eγγραφό ςτο Π.M..-Oριςμόσ Επιβλϋποντα 

 Όςοι γύνονται δεκτού ςτο Π.M.. του Tμόματοσ εγγρϊφονται με γραπτό τουσ δόλωςη ςε 

ειδικϐ ϋντυπο ςτη Γραμματεύα του Tμόματοσ. H επιλογό αιτιολογεύται απϐ τουσ ύδιουσ. το ύδιο 

ϋντυπο ςημειϔνεται και το υπεϑθυνο μϋλοσ Δ.E.Π. το οπούο ςυνυπογρϊφει αποδεχϐμενο την 

ευθϑνη τησ επιςτημονικόσ παρακολοϑθηςησ του ςπουδαςτό. Tα ςυμπληρωμϋνα ϋγγραφα 

τύθενται υπϐψη τησ υντονιςτικόσ Eπιτροπόσ (.E.) και εγκρύνονται απϐ την Γ..E.. 

 

 Προκόρυξη Θϋςεων-Προθεςμύεσ-Aπαραύτητα Δικαιολογητικϊ 

 Tο Tμόμα μπορεύ να προχωρόςει ςε μϋχρι και δϑο προκηρϑξεισ κατ' ϋτοσ, η μια με 

ημερομηνύα λόξησ 31/8 και η δεϑτερη με ημερομηνύα λόξησ 31/12. Oι υποψόφιοι πρϋπει ςτισ 

αποκλειςτικϋσ αυτϋσ προθεςμύεσ να υποβϊλλουν πλόρη επικυρωμϋνα δικαιολογητικϊ ωσ εξόσ: 

 i. Aντύγραφο πτυχύου 

 ii. Aναλυτικό βαθμολογύα προπτυχιακϔν μαθημϊτων 
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iii. Aντύγραφα τύτλων ςπουδϔν και αποδεικτικϔν τησ αλλοδαπόσ, αναγνωριςμϋνα 

απϐ το ΔΟΑΣΑΠ (πρϔην ΔIKATA)  

 iv. Πιςτοποιητικϐ επϊρκειασ ξϋνησ γλϔςςασ 

 H επιτροπό επιλογόσ τελειϔνει το ϋργο τησ εντϐσ 20 ημερϔν (20/9 και 30/1 αντύςτοιχα) 

και το Tμόμα προχωρεύ ςτισ διαδικαςύεσ αποδοχόσ μϋχρι τϋλοσ των μηνϔν επτεμβρύου και 

Iανουαρύου. Oι προτϊςεισ των Tομϋων για τισ δϑο παραπϊνω προκηρϑξεισ αποςτϋλλονται ςτο 

Tμόμα μϋχρι 30/6 και 30/10 αντύςτοιχα. 

 Διαδικαςύα Απονομόσ M.Δ.E. 

 Aφοϑ ο υποψόφιοσ ολοκληρϔςει την επιτυχό εξϋταςη ςε τϋςςερα (4) θεωρητικϊ και δϑο 

(2) εργαςτηριακϊ μαθόματα και ολοκληρϔςει την ερευνητικό του εργαςύα, και εφϐςον επιθυμεύ 

την απϐκτηςη M.Δ.E. προχωρεύ ςτην ςυγγραφό ολοκληρωμϋνησ ερευνητικόσ εργαςύασ που φϋρει 

την ονομαςύα Mεταπτυχιακό Διπλωματικό Eργαςύα με την καθοδόγηςη του επιβλϋποντοσ μϋλουσ 

Δ.E.Π. Tην εργαςύα αυτό υποβϊλλει ςτο Tμόμα ζητϔντασ εγγρϊφωσ την απονομό του M.Δ.E. Tο 

αύτημα του ενδιαφερϐμενου ςυνοδεϑεται απϐ ϋγγραφο του επιβλϋποντοσ μϋλουσ Δ.E.Π. ςτο 

οπούο διατυπϔνεται η γνϔμη του για την ποιϐτητα τησ εργαςύασ και τη ςυνϋχιςη τησ 

διαδικαςύασ. H εξϋταςη τησ διπλωματικόσ γύνεται απϐ τριμελό εξεταςτικό επιτροπό ςτην οπούα 

ςυμμετϋχει το υπεϑθυνο μϋλοσ Δ.E.Π. και ϊλλα δϑο (2) μϋλη του ύδιου ό ϊλλων Tμημϊτων που 

ανόκουν ςτην ύδια ό ςυγγενό ειδικϐτητα με αυτό τησ M.Δ.E. Tα μϋλη τησ τριμελοϑσ επιτροπόσ 

προτεύνονται απϐ το υπεϑθυνο μϋλοσ Δ.E.Π. ςτη Γ..E. που αποφαςύζει τελεςύδικα. Ϊνα μϋλοσ 

τησ τριμελοϑσ επιτροπόσ πρϋπει να εύναι καθηγητόσ. H απϐφαςη για ϋγκριςη ό μη τησ M.Δ.E. 

μπορεύ να ληφθεύ με ςϑμφωνη γνϔμη τουλϊχιςτον δϑο (2) απϐ τα τρύα (3) μϋλη τησ επιτροπόσ. 

H απϐφαςη αυτό διαβιβϊζεται ςτο Tμόμα και η απονομό του M.Δ.E. εγκρύνεται απο τη Γ..E., 

 

 Διαδικαςύα Απόκτηςησ Διδακτορικού Διπλώματοσ 

 Mετϊ την απονομό του Μ.Δ.Ε. ο υποψόφιοσ μπορεύ να δηλϔςει το ενδιαφϋρον του για 

ςυνϋχιςη τησ ερευνητικόσ του εργαςύασ προκειμϋνου να αποκτόςει Διδακτορικϐ Δύπλωμα (Δ.Δ.). 

Tο αύτημϊ του διαβιβϊζεται γραπτϔσ ςτο Tμόμα ςυνοδευϐμενο απϐ αντύςτοιχη ϋκθεςη 

πεπραγμϋνων και ϋγγραφο του επιβλϋποντοσ μϋλουσ Δ.E.Π., το οπούο διατυπϔνει τη γνϔμη του 

για την πρϐοδο τησ εργαςύασ του ςπουδαςτό, το επύπεδο τησ ϋκθεςησ πεπραγμϋνων και τη 

ςυνϋχιςη ό ϐχι τησ ϋρευνασ. Tο αύτημα διαβιβϊζεται ςτη .E. η οπούα ειςηγεύται ςτο Tμόμα και η 

Γ..E.. αποφαςύζει ςχετικϊ.  

 Aπαραύτητη προϒπϐθεςη για να γύνει δεκτϐσ υποψόφιοσ για διδακτορικϐ δύπλωμα εύναι ο 

μϋςοσ ϐροσ βαθμολογύασ, ςτα μαθόματα και εργαςτόρια που παρακολοϑθηςε ο ενδιαφερϐμενοσ, 

να εύναι ϊνω του 6.5 (Λύαν Kαλϔσ). Για την απϐκτηςη του διδακτορικοϑ διπλϔματοσ, εφϐςον ο 
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υποψόφιοσ γύνει δεκτϐσ ςτο πρϐγραμμα αυτϐ, ςυνεχύζει την ϋρευνα του και υποβϊλλει, ϐχι πριν 

το τϋλοσ του 6ου εξαμόνου, διδακτορικό διατριβό, η οπούα πρϋπει να γύνει δεκτό ςϑμφωνα με το 

ν.2083/92. H ςυνϋχιςη τησ ϋρευνασ του υποψηφύου γύνεται με την επύβλεψη τριμελοϑσ 

επιτροπόσ που ςυγκροτεύται για το ςκοπϐ αυτϐ ςϑμφωνα με τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του ν. 

2083/92. H πρϐοδοσ τησ εργαςύασ των υποψηφύων διδακτϐρων εκτύθεται ςε ετόςιεσ εκθϋςεισ 

προϐδου που υποβϊλλονται ςτο Tμόμα μϋςω τησ τριμελοϑσ Eπιτροπόσ, ςυνοδευϐμενεσ απϐ 

γραπτό γνϔμη τησ τελευταύασ. 

 Όταν η ερευνητικό εργαςύα του μεταπτυχιακοϑ ςπουδαςτό κριθεύ ικανοποιητικό απϐ 

ϊποψη πρωτοτυπύασ απϐ την τριμελό Eπιτροπό, δύνεται η ϊδεια ςτον υποψόφιο να προχωρόςει 

ςτη ςυγγραφό τησ διατριβόσ του, η οπούα κατατύθεται ςτο Tμόμα. H Γ.. του Tμόματοσ 

προχωρεύ ςτη ςυνϋχεια ςε οριςμϐ επταμελοϑσ εξεταςτικόσ επιτροπόσ ενϔπιον τησ οπούασ ο 

υποψόφιοσ διδϊκτορασ αναπτϑςςει τα κυριϐτερα ςημεύα τησ διατριβόσ του. H επταμελόσ 

επιτροπό περιλαμβϊνει τρεισ (3) τουλϊχιςτον καθηγητϋσ ςϑμφωνα με τα ςχετικϊ ϊρθρα του ν. 

2083/92. H τελικό απϐφαςη για την πρωτοτυπύα και ουςιαςτικό ςυμβολό τησ Διατριβόσ ςτην 

πρϐοδο τησ Eπιςτόμησ ανόκει ςτην επταμελό Eπιτροπό, η οπούα αποφαςύζει για την απονομό 

του τύτλου του διδϊκτορα. H περιγραφικό βαθμολογύα τησ Δ.Δ γύνεται ςτο πρακτικϐ τησ 

επταμελοϑσ εξεταςτικόσ επιτροπόσ και δεν αναγρϊφεται ςτον τύτλο. Tο πρακτικϐ υποβϊλλεται 

ςτο Tμόμα και η αναγϐρευςη των Διδακτϐρων γύνεται κατϊ τα καθιερωμϋνα απϐ τον Πρϐεδρο 

του Tμόματοσ ενϔπιον τησ Γ..E. και του Πρϑτανη ό ενϐσ απϐ τουσ Aντιπρυτϊνεισ ο οπούοσ 

ορκύζει τον Διδϊκτορα.  

 

 Xρονικϊ Όρια για την Απόκτηςη M.Δ.E. και Δ.Δ 

 O χρϐνοσ που απαιτεύται για την απϐκτηςη M.Δ.E. δεν μπορεύ να εύναι μικρϐτεροσ απϐ δϑο 

και μεγαλϑτεροσ απϐ τϋςςερα χρϐνια πλόρουσ απαςχϐληςησ. O χρϐνοσ που απαιτεύται για την 

απϐκτηςη Δ.Δ. δεν μπορεύ να εύναι μικρϐτεροσ απϐ τρύα και μεγαλϑτεροσ απϐ ϋξι χρϐνια πλόρουσ 

απαςχϐληςησ. 

 

 

Αναμορφωμϋνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών ςπουδών 

Σο Σμόμα Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων οργανϔνει και λειτουργεύ απϐ το 

ακαδημαώκό ϋτοσ 2001-2002 αναμορφωμϋνο ΠΜ, το οπούο εγκρύθηκε με την Aριθ. 

41062,124783/B7/29-01-2003 Yπουργικό Aπϐφαςη του Yπουργεύου Παιδεύασ, που 

δημοςιεϑθηκε ςτο ΥEK/ Tεϑχοσ Δεϑτερο/αρ. 188/19-2-2003. Tα κυριϐτερα ςημεύα του ΠM 

εύναι τα εξόσ:  
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Aντικεύμενο και κοπόσ 

Αντικεύμενο του Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακϔν πουδϔν εύναι η επιςτόμη τησ Φημεύασ 

(διδαςκαλύα και ϋρευνα). κοπϐσ του Π.Μ.. εύναι η κατϊρτιςη Μεταπτυχιακϔν Φημικϔν υψηλοϑ 

επιπϋδου (θεωρητικοϑ και τεχνολογικοϑ), που μϋςω ϋρευνασ, θα ςυμβϊλλουν ςτην προαγωγό 

τησ χημικόσ επιςτόμησ και τησ ταχϋωσ αναπτυςςϐμενησ τεχνολογύασ, ικανϔν να ςτελεχϔςουν 

ςτρατηγικοϑσ τομεύσ τησ Δημϐςιασ Διούκηςησ, των Πανεπιςτημύων και Ερευνητικϔν 

Ινςτιτοϑτων, καθϔσ και τησ Βιομηχανύασ, για την ικανοπούηςη των αναπτυξιακϔν αναγκϔν τησ 

χϔρασ. 

 

Aπονεμόμενοι Mεταπτυχιακού Tύτλοι 

 Σο Π.Μ.. του Σμόματοσ Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων απονϋμει: 

Α) Μεταπτυχιακό Δύπλωμα Ειδύκευςησ ςτισ εξόσ εξειδικεύςεισ: 
 

I. ΦΗΜΙΚΪ ΚΑΙ ΒΙΟΦΗΜΙΚΪ ΣΕΦΝΟΛΟΓάΕ  

II. ΝΪΕ ΣΕΦΝΟΛΟΓάΕ ΦΗΜΙΚΫ ΕΚΠΑάΔΕΤΗ 
 

Η πρϔτη εξειδύκευςη (Φημικϋσ και Βιοχημικϋσ Σεχνολογύεσ) περιλαμβϊνει τισ εξόσ 5 

(πϋντε) κατευθϑνςεισ: 

1.1 Κλινικό Βιοχημεύα και Ανοςοχημεύα-Μικροβιακό Βιοτεχνολογύα 

1.2 Φημικό, Περιβαλλοντικό και Τπολογιςτικό Σεχνολογύα-Προςομούωςη 

1.3 Φημεύα Νϋων Τλικϔν-Πολυμερό 

1.4 Επιςτόμη και Σεχνολογύα Σροφύμων 

1.5 Αναλυτικϋσ Σεχνικϋσ Φημεύασ και Εφαρμογϋσ 
 

Β) Διδακτορικό δύπλωμα ςτη Φημεύα 

 

Προώποθϋςεισ και Kριτόρια Eπιλογόσ 

το Π.Μ.. γύνονται κατ’ αρχϊσ δεκτού πτυχιοϑχοι Φημεύασ Ελληνικϔν Πανεπιςτημύων ό 

ιςϐτιμων Πανεπιςτημύων τησ αλλοδαπόσ και πτυχιοϑχοι Σ.Ε.Ι. ςϑμφωνα με το ϊρθρο 5 παρ. 12γ 

του Ν. 2916/01. Ό,τι αφορϊ πτυχιοϑχουσ Πανεπιςτημύων ϊλλων κλϊδων θετικϔν επιςτημϔν, 

επιςτημϔν υγεύασ ό Πολυτεχνικϔν ό ςυναφϔν κλϊδων ςχολϔν Γεωργικϔν Πανεπιςτημύων ό 

πτυχιοϑχων ΣΕΙ εύναι δυνατό η αποδοχό τουσ ςτο Π.Μ.. υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι θα 

παρακολουθόςουν και θα εξεταςτοϑν ςε επιπλϋον μαθόματα που, για κϊθε πτυχιοϑχο, 

υποδεικνϑονται απϐ την υντονιςτικό Επιτροπό του Π.Μ.., με απϐφαςό τησ, ανϊλογα με το 
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επύπεδο γνϔςεϔν του και με τον κλϊδο μεταπτυχιακϔν ςπουδϔν του τμόματοσ Φημεύασ που 

επιδιϔκει ςϑμφωνα με ειςόγηςη του Επιβλϋποντoσ. Η παρακολοϑθηςη και εξϋταςη ςτα 

μαθόματα αυτϊ γύνεται ϋνα εξϊμηνο πριν απϐ την ϋναρξη γι’ αυτοϑσ του Π.Μ.. Με παρϐμοια 

απϐφαςη και με τα ύδια κριτόρια η υντονιςτικό Επιτροπό μπορεύ να απαλλϊξει οριςμϋνουσ 

πτυχιοϑχουσ απϐ την παραπϊνω υποχρϋωςη τησ παρακολοϑθηςησ και επιτυχοϑσ εξϋταςησ ςε 

μαθόματα προπτυχιακοϑ επιπϋδου. 

 

Φρονικό διϊρκεια 

 Η χρονικό διϊρκεια για την απονομό των κατϊ το ϊρθρο 3 τύτλων ορύζεται για το 

Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ (Μ.Δ.Ε.) ςε 4 διδακτικϊ εξϊμηνα και για το Διδακτορικϐ 

Δύπλωμα ςε επιπλϋον 2 εξϊμηνα. 

 

 

 Πρόγραμμα Μαθημϊτων 

 
I. ΦΗΜΙΚΕ ΚΑΙ ΒΙΟΦΗΜΙΚΕ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ 

 

Σα μαθόματα που προςφϋρονται για τισ πϋντε (5) κατευθϑνςεισ τησ εξειδύκευςησ Φημικϋσ 

και Βιοχημικϋσ Σεχνολογύεσ εύναι: 
 
Α’ Εξϊμηνο 
 

1.1. Κλινικό Βιοχημεύα και Ανοςοχημεύα-Μικροβιακό Βιοτεχνολογύα 

1. Bιοχημεύα  

Δ. Σςουκϊτοσ, Α. Περιςυνϊκησ 

2. Ανοςοχημεύα  

Μ. ακαρϋλλου 

3. Φημεύα Πεπτιδύων και Πρωτεώνών  

Ε. Πϊνου, Α. Σζϊκοσ 

4. Βιοχημικό Υυςιολογύα Ανθρώπου  

 Α. Σςελϋπησ. 

5. Μικροβιακό Φημεύα και Βιοχημεύα  

Α.Ε. Κοϑκκου, Α. Περιςυνϊκησ. 

6. Φημεύα και Βιοχημεύα Λιπιδύων, Βιολογικϋσ Μεμβρϊνεσ  

Μ. Ε. Λϋκκα. 
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1.2. Φημικό, Περιβαλλοντικό και Τπολογιςτικό Σεχνολογύα-Προςομούωςη 

1. Υαινόμενα Μεταφορϊσ και Δρϊςεισ  

Υ. Πομϔνησ, Σ. Βαώμϊκησ 

2. Φημεύα και Σεχνολογύα Περιβϊλλοντοσ  

Σ. Αλμπϊνησ, Υ. Πομϔνησ 

3. Μοριακό Προςομούωςη  

Μ. Κοςμϊσ, Α. Μυλωνϊ-Κοςμϊ, Κ. Βλϊχοσ, Β. Μελιςςϊσ, Ε. Παπαμιχαόλ 

4. Τπολογιςτικϊ μαθηματικϊ  

Μ. Κοςμϊσ, Κ. Βλϊχοσ, Β. Μελιςςϊσ 

 

1.3. Φημεύα Νϋων Τλικών-Πολυμερό 

1. Οργανικό Φημεύα: Δομό και Μηχανιςμού  

        Ι. Ελεμϋσ. 

2. Υαςματοςκοπικϋσ και Υυςικοχημικϋσ Μϋθοδοι  

Α. Ζαρκϊδησ, Μ. ύςκοσ, Κ. κομπρύδησ, Α. Σζϊκοσ, Θ. Καμπανϐσ, . Φατζηκακοϑ,  

3. Φημεύα των Ανόργανων και Βιο-Ανοργϊνων Τλικών  

Θ. Καμπανϐσ, Ι. Πλακατοϑρασ, Μ. Λουλοϑδη, . Φατζηκακοϑ, Α. Γαροϑφησ 

4. ύνθεςη και Φαρακτηριςμόσ Πολυμερών  

         Μ. Κοςμϊσ, M.ύςκοσ 

5. Φημεύα Πεπτιδύων και Πρωτεώνών  

        Ε. Πϊνου-Πομϔνη, Α. Σζϊκοσ 

 

1.4. Επιςτόμη και Σεχνολογύα Σροφύμων 

1. Προχωρημϋνα Μαθόματα Φημεύασ και Βιοχημεύασ Σροφύμων  

        Π. Δεμερτζόσ, Ι. Ροϑςςησ, Μ. Σαςιοϑλα 

2. Προχωρημϋνα Μαθόματα Επεξεργαςύασ και υντόρηςησ Σροφύμων  

        Π. Δεμερτζόσ, Κ. Ακρύδα, Κ. Ρηγανϊκοσ, Ι. αββαϏδησ 

 

1.5. Αναλυτικϋσ Σεχνικϋσ Φημεύασ και Εφαρμογϋσ 

Φημικό Οργανολογύα: Οργανολογύα οπτικών Οργϊνων, Ηλεκτροχημικϋσ Μετρόςεισ, Μϋθοδοι 

Βαςικόσ Ανϊλυςησ  

Σ. Αλμπϊνησ, Κ. ταλύκασ, Μ. Προδρομύδησ, Φ. Νϊνοσ 

Β’ Εξϊμηνο 
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1.1. Κλινικό Βιοχημεύα και Ανοςοχημεύα-Μικροβιακό Βιοτεχνολογύα 

1. Kλινικό Bιοχημεύα  

Α. Σςελϋπησ, Δ. Σςουκϊτοσ. 

2. Βιοπολυμερό  

Μ. ακαρϋλλου, Μ. Κοςμϊσ. 

3. Βιοχημεύα τησ Υλεγμονόσ  

Α. Σςελϋπησ. 

4. Μοριακό Μικροβιολογύα  

Α. Περιςυνϊκησ, Ε. Φατζηλουκϊσ (ΒΕΣ). 

5. Μικροβιακό Βιοτεχνολογύα  

Ε. Παπαμιχαόλ, Α.Ε. Κοϑκκου, Φ. ταμϊτησ(ΒΕΣ), Π.Καταπϐδησ (ΒΕΣ). 

6. Ειδικϋσ οδού Μεταγωγόσ όματοσ  

Μ. Λϋκκα. 

 

1.2. Φημικό, Περιβαλλοντικό και Τπολογιςτικό Σεχνολογύα – Προςομούωςη 

1. Επιφανειακϊ Υαινόμενα και Καταλυτικϋσ Σεχνολογύεσ  

        Υ. Πομϔνησ, Σ. Βαώμϊκησ, Δ. Πετρϊκησ, Λ. Λουκατζύκου. 

2. Φημεύα και Σεχνολογύα Πολυμερών και ύνθετων Τλικών  

        Σ. Βαώμϊκησ, Ε. Μπϐκαρησ.  

3.  Τπολογιςτικό Φημεύα  

         Μ. Κοςμϊσ, Α. Μυλωνϊ-Κοςμϊ, ] Κ. Βλϊχοσ, ] Β. Μελιςςϊσ. 

4. Επιλογό απϐ 

 

   α) Σεχνολογύα Φημικόσ Πληροφορύασ  

        Α. Μυλωνϊ-Κοςμϊ, . κοϑλικα, Κ. Βλϊχοσ, Β. Μελιςςϊσ, Ε. Παπαμιχαόλ. 

   β) τατιςτικό Μηχανικό  

        Ε. Παπαμιχαόλ, Μ. Κοςμϊσ, Κ. Βλϊχοσ. 
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1.3. Φημεύα Νϋων Τλικών-Πολυμερό 

1. Προχωρημϋνα Μαθόματα Οργανικόσ Φημεύασ  

Γ. Βαρβοϑνησ, Β. Θεοδϔρου-Καςιοϑμη, Κ. κομπρύδησ. 

2. Προχωρημϋνα μαθόματα Ανόργανησ Φημεύασ  

Θ. Καμπανϐσ, Ι. Πλακατοϑρασ, Μ. Λουλοϑδη, . Φατζηκακοϑ, Α. Γαροϑφησ, Γ. Μαλανδρύνοσ, 

Α. Σςύπησ. 

3. Υυςικοχημεύα Πολυμερών  

Μ. Κοςμϊσ, Κ. Βλϊχοσ. 

4. Υυςικϋσ Ιδιότητεσ Πολυμερών  

Μ. Κοςμϊσ.  

5. Φημικό Κρυςταλλογραφύα  

Α. Μιχαηλύδησ, . κοϑλικα. 

6. Δομό και Ιδιότητεσ Μοριακών τερεών  

Α. Μιχαηλύδησ, . κοϑλικα.  

7. Υωτοχημεύα  

Α. Ζαρκϊδησ, Μ. ύςκοσ, Θ. Λαζαρύδησ. 

8. Εφαρμοςμϋνη Ετεροκυκλικό Φημεύα  

Γ. Βαρβοϑνησ. 

9. Βιοπολυμερό  

Μ. ακαρϋλλου-Δαώτςιϔτου, Μ. Λϋκκα, Μ. Κοςμϊσ. 

10. Πολυμερό και Περιβϊλλον  

Ε. Παπαμιχαόλ. 

11. Δομό-Δρϊςη  

Ε. Παπαμιχαόλ, Α. Μηχαηλύδησ, . κοϑλικα. 

 

1.4. Επιςτόμη και Σεχνολογύα Σροφύμων 

1. Ειδικϊ Θϋματα υςκευαςύασ Σροφύμων  

         Μ.Κοντομηνϊσ, Π. Δεμερτζόσ, Κ. Ρηγανϊκοσ, Α. Μπαδϋκα. 

2. Μικροβιολογύα και Βιοτεχνολογύα Σροφύμων-Βιομηχανικϋσ Ζυμώςεισ  

         Κ. Ακρύδα, Ι. Ροϑςςησ, Ι. αββαϏδησ. 

3. Ειδικϊ Θϋματα Ελϋγχου και Διαςφϊλιςησ Ποιότητασ και Τγιεινόσ Σροφύμων  

         Κ. Ακρύδα, Π. Δεμερτζόσ, Ι. αββαϏδησ, Μ. Σαςιοϑλα. 
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1.5 Αναλυτικϋσ Σεχνικϋσ Φημεύασ και Εφαρμογϋσ 

Προχωρημϋνη Αναλυτικό Φημεύα: Ηλεκτρομαγνητικό ακτινοβολύα για Μοριακό ανϊλυςη, 

τατιςτικό για Αναλυτικϋσ Επιςτόμεσ, Φημικού διαχωριςμού  

Κ. Κονιδϊρη, Α. Βλεςςύδησ, Β. ακκϊσ. 

 

Παρακολούθηςη εργαςτηρύων 

Εκτϐσ απϐ τα θεωρητικϊ αυτϊ μαθόματα, ο υποψόφιοσ οφεύλει να παρακολουθόςει δϑο 

εργαςτόρια των 12 ωρϔν εβδομαδιαύωσ ςυνολικϊ, επιλϋγοντασ δϑο εργαςτηριακϊ μαθόματα 

ςϑμφωνα με τον κανονιςμϐ λειτουργύασ του Π.Μ.., που προςφϋρονται απϐ τισ ακϐλουθεσ πϋντε 

(5) κατευθϑνςεισ του Π.Μ..:  

 

1.1. Κλινικό Βιοχημεύα και Ανοςοχημεύα-Μικροβιακό Βιοτεχνολογύα 

 A’ Eξϊμηνο 

1. Εργαςτόριο Βιοχημεύασ  

Όλοι οι διδϊςκοντεσ του Εργαςτηρύου Βιοχημεύασ. 

2. Εργαςτόριο Φημεύασ Πεπτιδύων και Πρωτεώνϔν  

Β. Σςύκαρησ, Ε. Πϊνου-Πομϔνη, Α. Σζϊκοσ. 

3. Εργαςτόριο Βιολογικϔν Μεμβρανϔν  

Μ. Λϋκκα. 

 Β’ Eξϊμηνο 

1.  Εργαςτόριο Κλινικόσ Φημεύασ  

      Α. Σςελϋπησ, Δ. Σςουκϊτοσ, Α. Δρϐςοσ (Σμόμα Ιατρικόσ). 

2.   Εργαςτόριο Μικροβιακόσ Βιοτεχνολογύασ  

Α.Ε. Κοϑκκου, Μ. Παπαμιχαόλ, Α. Περιςυνϊκησ. 

 

1.2. Φημικό, Περιβαλλοντικό και Τπολογιςτικό Σεχνολογύα – Προςομούωςη 

A’ Eξϊμηνο 

1. Εργαςτόριο Φημικόσ και Περιβαλλοντικόσ Σεχνολογύασ – ΕΦΠΣ  

Υ. Πομϔνησ, Σ. Βαώμϊκησ, Ε. Μπϐκαρησ, Δ. Πετρϊκησ, Λ. Λουκατζύκου. 

2. Εργαςτόριο Τπολογιςτικόσ Φημεύασ – ΕΤΦ 

 Μ. Κοςμϊσ, Α. Μυλωνϊ-Κοςμϊ, Β. Μελιςςϊσ, Κ. Βλϊχοσ. 

3. Εργαςτόριο Σεχνικών Τπολογιςτικόσ Προςομούωςησ – ΕΣΤΠ  

 Μ. Κοςμϊσ , Α. Μυλωνϊ-Κοςμϊ, Β. Μελιςςϊσ, Κ. Βλϊχοσ. 
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1.3. Φημεύα Νϋων Τλικών-Πολυμερό  

A’ Eξϊμηνο 

1. Εργαςτόριο Υαςματοςκοπικών και Υυςικοχημικών Μεθόδων  

Β. Σςύκαρησ, Γ. Βαρβοϑνησ, Α. Ζαρκϊδησ, Μ. ύςκοσ, Α. Μιχαηλύδησ, . κοϑλικα, Θ. Λαζαρύδησ, 

Θ. Καμπανϐσ, Α. Γαροϑφησ. 

2. Εργαςτόριο Μεταπτυχιακού Διπλώματοσ Ειδύκευςησ.  

Όλοι οι διδϊςκοντεσ τησ κατεϑθυνςησ. 

 

1.4. Επιςτόμη και Σεχνολογύα Σροφύμων 

A’ Eξϊμηνο 

Εργαςτόριο Ενόργανησ Ανϊλυςησ Σροφύμων   

Κ. Ακρύδα, Κ. Ρηγανϊκοσ, Ι. αββαϏδησ, Α. Μπαδϋκα. 

 

1.5. Αναλυτικϋσ Σεχνικϋσ Φημεύασ και Εφαρμογϋσ  

A΄ Eξϊμηνο 

Εργαςτόριο Αναλυτικόσ Φημεύασ  

Όλα τα μϋλη Δ.Ε.Π. του Εργαςτηρύου Αναλυτικόσ Φημεύασ. 

 

II. ΝΕΕ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ ΦΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

Σα μαθόματα που προςφϋρονται ς΄αυτό την εξειδύκευςη εύναι: 

 

Α’ Εξϊμηνο 

 

1.  Διδακτικό Υυςικών Επιςτημών-Φημεύασ  

      Γ. Σςαπαρλόσ, M.Κοςμϊσ. 

2.  Ϊνα μϊθημα απϐ τα μαθόματα τησ πρϔτησ εξειδύκευςησ, Φημικϋσ και Βιοχημικϋσ Σεχνολογύεσ, 

του μεταπτυχιακοϑ προγρϊμματοσ του Σμόματοσ Φημεύασ  

3.  Παιδαγωγικό Χυχολογύα ΙΙ (Θεωρύεσ μϊθηςησ-Θεωρύεσ κινότρων)  

     (απϐ το Σμόμα Υ.Π.Χ. τησ Υιλοςοφικόσ χολόσ) 

3. Μεθοδολογύα Κοινωνικόσ Έρευνασ – Εφαρμογϋσ 

Γ. Σςαπαρλόσ. 

5.  Ϊνα επύ πλϋον μϊθημα απϐ τα υπϐλοιπα μαθόματα τησ πρϔτησ εξειδύκευςησ, Φημικϋσ και 

Βιοχημικϋσ Σεχνολογύεσ, του μεταπτυχιακοϑ προγρϊμματοσ του Σμόματοσ Φημεύασ (3 δ.μ.). 
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Β’ Εξϊμηνο 

 

1. Παιδαγωγικό Χυχολογύα Ι (Οργϊνωςη και διαχεύριςη ςχολικόσ τϊξησ)  

 (απϐ το Σμόμα Υ.Π.Χ. τησ Υιλοςοφικόσ χολόσ). 

2. Ειδικϊ Θϋματα Διδακτικόσ τησ Φημεύασ  

Γ. Σςαπαρλόσ, Μ Κοςμϊσ. 

3. Επιςτημολογύα και Ιςτορύα τησ Φημεύασ  

Ε. Μπϐκαρησ. 

4. Εκτύμηςη τησ επύδοςησ των μαθητϔν και του διδακτικοϑ ϋργου  

(απϐ το Σμόμα ΥΠΧ τησ Υιλοςοφικόσ χολόσ). 

5. Ϊνα επύ πλϋον μϊθημα απϐ τα υπϐλοιπα μαθόματα τησ πρϔτησ εξειδύκευςησ, Φημικϋσ και 

Βιοχημικϋσ Σεχνολογύεσ, του μεταπτυχιακοϑ προγρϊμματοσ του Σμόματοσ Φημεύασ (3 δ. μ.).  

 

Παρακολούθηςη εργαςτηρύων 

Εκτϐσ απϐ τα θεωρητικϊ αυτϊ μαθόματα ο υποψόφιοσ οφεύλει να παρακολουθόςει δϑο 

εργαςτόρια των 12 ωρϔν εβδομαδιαύωσ ςυνολικϊ, επιλϋγοντασ: 

1. Εργαςτηριακϊ μαθόματα (ϋνα ό δϑο) ςϑμφωνα με τον κανονιςμϐ λειτουργύασ του ΠΜ, που 

προςφϋρονται απϐ Εργαςτόρια τησ πρϔτησ εξειδύκευςησ, Φημικϋσ και Βιοχημικϋσ 

Σεχνολογύεσ, του Μεταπτυχιακοϑ Προγρϊμματοσ του Σμόματοσ Φημεύασ  

2.  Εργαςτόριο Φημικόσ Εκπαύδευςησ  

      Γ. Σςαπαρλόσ.  

3.  Εργαςτόριο Νϋων Σεχνολογιών Φημικόσ Εκπαύδευςησ  

     Γ. Σςαπαρλόσ. 

 

Απονομό Μ.Δ.Ε. 

Για την απονομό του Μ.Δ.Ε., ο υποψόφιοσ οφεύλει να παρακολουθόςει 2 μαθόματα 

μεταπτυχιακοϑ επιπϋδου, 3 ωρϔν εβδομαδιαύωσ (3 διδακτικϔν μονϊδων) κατϊ το Α’ εξϊμηνο 

του Α’ ϋτουσ ςπουδϔν του και τον ύδιο αριθμϐ μαθημϊτων και κατϊ το Β’ εξϊμηνο.  

Σα μαθόματα αυτϊ επιλϋγονται απϐ τον υποψόφιο ςϑμφωνα με τον εςωτερικϐ 

κανονιςμϐ του ΠΜ του Σμόματοσ, τισ αποφϊςεισ Γ..Ε.. του Σμόματοσ, τισ αποφϊςεισ τησ 

υντονιςτικόσ Επιτροπόσ και ςε ςυνεργαςύα με το Επιβλϋπον Μϋλοσ Δ.Ε.Π., το οπούο επιλϋγεται 

απϐ τον υποψόφιο ςϑμφωνα με το αντικεύμενο τησ ερευνητικόσ εργαςύασ, που εκπονεύται για 

την απϐκτηςη του ΜΔ.Ε.   
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Ο αριθμϐσ των διδακτικϔν μονϊδων και για τα δϑο εξϊμηνα εύναι 12 και ο υποψόφιοσ 

οφεύλει να τϑχει του βαθμοϑ τουλϊχιςτον πϋντε (5) με ϊριςτα το δϋκα (10). ε περύπτωςη που ο 

υποψόφιοσ αποτϑχει ϋςτω και ςε ϋνα μϊθημα και ςτισ δϑο (2) εξεταςτικϋσ περιϐδουσ 

Υεβρουαρύου-Ιουνύου και επτεμβρύου διαγρϊφεται αμϋςωσ απϐ τα μητρϔα των 

μεταπτυχιακϔν φοιτητϔν. 

 Απϐ το Α΄ εξϊμηνο του Α΄ ϋτουσ του Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακϔν πουδϔν (Π.Μ..) ο 

υποψόφιοσ αρχύζει να απαςχολεύται ερευνητικϊ και οφεύλει με το πϋρασ του Δ’ εξαμόνου να 

υποβϊλλει διπλωματικό ερευνητικό εργαςύα και αφοϑ γύνει δεκτό του απονϋμεται και ο τύτλοσ 

του αντύςτοιχου Μ.Δ.Ε. 

 

Εκπόνηςη Διδακτορικόσ Διατριβόσ 

 Απαραύτητη προϒπϐθεςη για να γύνει δεκτϐσ υποψόφιοσ για Διδακτορικϐ Δύπλωμα εύναι 

η επιτυχύα κατϊ τη διϊρκεια του Π.Μ.. μϋςου ϐρου βαθμολογύασ ϊνω του 6,5 (Λύαν καλϔσ), 

ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ διπλωματικόσ ερευνητικόσ εργαςύασ. Για την απϐκτηςη 

Διδακτορικοϑ Διπλϔματοσ εφϐςον ο υποψόφιοσ γύνει δεκτϐσ ςτο πρϐγραμμα αυτϐ ςυνεχύζει την 

ϋρευνϊ του και υποβϊλλει, ϐχι πριν το τϋλοσ του 6ου εξαμόνου, Διδακτορικό Διατριβό, η οπούα 

πρϋπει να γύνει δεκτό ςϑμφωνα με το Ν. 2083/92. Η ςυνϋχιςη τησ ϋρευνϊσ του γύνεται με 

επύβλεψη 3μελοϑσ επιτροπόσ που ςυγκροτεύται για το ςκοπϐ αυτϐ. 

 

 

Πρόςληψη νϋων Μεταπτυχιακών Υοιτητών ςτο Π.Μ.. 

Ο αριθμϐσ ειςακτϋων ορύζεται ςε 50 κατϊ ανϔτατο ϐριο κατ’ ϋτοσ. 

 Μετϊ απϐ ςυζότηςη του θϋματοσ τησ προκόρυξησ για την πρϐςληψη νϋων 

μεταπτυχιακϔν φοιτητϔν ςτο Π.Μ.. του τμόματοσ για το Πανεπιςτημιακϐ ϋτοσ 2005-06 ςτη 

Γ.. και Γ..Ε.. αριθμού 608/17-6-2005 και 611/30-6-2005, ο κανονιςμϐσ τησ προκόρυξησ των 

νϋων θϋςεων καθϔσ και η διαδικαςύα και η εφαρμογό των κριτόριων επιλογόσ των 

μεταπτυχιακϔν ςπουδαςτϔν ςυμπληρϔνεται με τα παρακϊτω ϊρθρα: 

 

Προκόρυξη Θϋςεων Μεταπτυχιακών πουδαςτών 

 Για την εϑρυθμη λειτουργύα του ΠΜ και την πιο αξιοκρατικό αξιολϐγηςη και επιλογό 

των υποψηφύων μεταπτυχιακϔν, κϊθε προκόρυξη περιλαμβϊνει τον μϋγιςτο δυνατϐ αριθμϐ 

θϋςεων που εύναι διαθϋςιμεσ ανϊ εξειδύκευςη και κατεϑθυνςη του Π.Μ.. και η τελικό επιλογό 

γύνεται για την κϊλυψη των θϋςεων αυτϔν χωρύσ το ϊθροιςμϊ τουσ να υπερβαύνει τον αριθμϐ 

50. Οι Σομεύσ πριν απϐ τισ 15 Ιουνύου κϊθε ακαδημαώκοϑ ϋτουσ καθορύζουν το μϋγιςτο αριθμϐ 
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των μεταπτυχιακϔν φοιτητϔν που εύναι ςε θϋςη να αναλϊβουν τα υπηρετοϑντα μϋλη Δ.Ε.Π. 

αυτϔν, ςτισ εξειδικεϑςεισ- κατευθϑνςεισ του Π.Μ.. που ςυμμετϋχουν καθϔσ και τα επιμϋρουσ 

ερευνητικϊ αντικεύμενα αυτϔν ϔςτε να τα ςυμβουλεϑονται ϋγκαιρα οι υποψόφιοι για την 

ςυμπλόρωςη των αιτόςεων τουσ. Με ευθϑνη του Σμόματοσ καταρτύζεται πλόρησ και αναλυτικϐσ 

ςχετικϐσ πύνακασ που εύναι διαθϋςιμοσ ςτην Γραμματεύα και την ηλεκτρονικό ςελύδα του 

Σμόματοσ ς’ϐλη την διϊρκεια τησ προκόρυξησ.  

 Οι υποψόφιοι δυνανται να δηλϔνουν μϋχρι τρεισ (3) επιλογϋσ μελϔν Δ.Ε.Π. κατϊ 

προτεραιϐτητα για τισ εξειδικεϑςεισ-κατευθϑνςεισ που επιθυμοϑν να παρακολουθόςουν 

ςυμπληρϔνοντασ το ειδικϐ μηχανογραφικϐ ϋντυπο.  

 Οι μη ςυμπληρωθεύςεσ θϋςεισ επαναπροκυρόςςονται ςτην δεϑτερη ςυμπληρωματικό 

προκόρυξη που γύνεται ςϑμφωνα με απϐφαςη τησ Γ του Σμόματοσ κατϊ το μόνα Υεβρουϊριο 

του κϊθε ακαδ. Ϊτουσ. Με την ύδια διαδικαςύα προςλαμβϊνονται και μεταπτυχιακού ςπουδαςτϋσ 

ωσ υπερϊριθμοι μετϊ απϐ αύτηςη τουσ για την εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ ςϑμφωνα με το 

νϐμο. 

 

 Κριτόρια Αξιολόγηςησ και Κατϊταξησ των Τποψηφύων 

Η επιλογό των Μ απϐ την επιτροπό επιλογόσ, που ορύζεται κϊθε χρϐνο απϐ τη Γ..Ε., 

γύνεται ςϑμφωνα με τα κριτόρια που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 4, παρϊγραφοσ 1 του Ν. 

3685/2008 και ςϑμφωνα με την υπ’ αριθμ 798/24-9-2010 απϐφαςη τησ Γ..Ε.. με τισ 

παρακϊτω ποςοςτϔςεισ: 

i. Γενικϐσ βαθμϐσ πτυχύου, 50% 

ii. χετικϊ μαθόματα, ϐπωσ αυτϊ αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο Ε, 20%.  

iii. Πτυχιακό ό διπλωματικό εργαςύα, ςχετικό με τη Φημεύα, 10%. 

iv. Ερευνητικό δραςτηριϐτητα ςε θϋματα ςχετικϊ με τη Φημεύα, 10% για δημοςύευςη ό 5% 

για περύληψη ςε ςυνϋδριο (ανεξαρτότωσ αριθμοϑ δημοςιεϑςεων ό περιλόψεων). 

v. υνϋντευξη, 10%. 

vi. Καλό γνϔςη ξϋνησ γλϔςςασ, ςϑμφωνα με τα ϐςα ορύζονται ςτον ιςχϑοντα εςωτερικϐ 

κανονιςμϐ του Π.Μ.. του Σμόματοσ Φημεύασ. 

 

Επιπλϋον η Επιτροπό Επιλογόσ ςτο ϋργο τησ αξιολογικόσ κατϊταξησ των υποψηφύων ςτηρύζεται 

ςτισ παρακϊτω επιμϋρουσ διευκρινόςεισ επύ τησ εφαρμογόσ των κριτηρύων: 

1. Η βαθμολογύα ςτα ςχετικϊ μαθόματα για πτυχιοϑχουσ χημεύασ ςτηρύζεται ςτο ςϑνολο 

των μαθημϊτων που ϋχουν ςυνϊφεια με την αιτοϑμενη υπϐ-εξειδύκευςη ενϔ για τουσ 

πτυχιοϑχουσ ϊλλων τμημϊτων (Γεωπονύασ, Υυςικόσ, ΠΕ, χολϔν ΣΕΙ κ.α) λϐγω 
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μειωμϋνου ςχετικοϑ υπϐβαθρου ςτη χημεύα, ςτηρύζεται ςε ϐςα μαθόματα όταν ςχετικϊ 

με την εξειδύκευςη και γενικϐτερα με τη χημεύα (βλ. ςχετικϊ μαθόματα ςτην παρακϊτω 

παρϊγραφο).  

2. Ψσ επύδοςη τησ διπλωματικόσ εργαςύασ λαμβϊνεται ο βαθμϐσ τησ διπλωματικόσ, 

πτυχιακόσ, βιβλιογραφικόσ ό/και ερευνητικόσ εργαςύασ εφϐςον αυτό αναφϋρεται ςτην 

αναλυτικό βαθμολογύα των υποψηφύων ό ςε χωριςτό βεβαύωςη. 

3. Η ερευνητικό δραςτηριϐτητα εκτιμϊται ανϊλογα με την ϑπαρξη δημοςιευμϋνου 

ερευνητικοϑ ϋργου ςε επιςτημονικϊ περιοδικϊ και ςυνϋδρια ωσ εξόσ: 

 Συχϐν εργαςύα ό εργαςύεσ ςε διεθνό επιςτημονικϊ περιοδικϊ που περιλαμβϊνονται 

ςτο SCI. 

 Συχϐν εργαςύα ό εργαςύεσ ςε διεθνό επιςτημονικϊ ςυνϋδρια με πλόρη πρακτικϊ. 

 Συχϐν εργαςύα ό εργαςύεσ ςε διεθνό επιςτημονικϊ ςυνϋδρια με πρακτικϊ 

περιλόψεων.  

 Συχϐν εργαςύα ό εργαςύεσ ςε ελληνικϊ επιςτημονικϊ ςυνϋδρια με πλόρη πρακτικϊ 

ό περιλόψεισ. 

4. Η υποβολό ςυςτατικϔν επιςτολϔν εκ μϋρουσ των υποψηφύων καθϔσ και των 

προτεινομϋνων επιβλεπϐντων καθηγητϔν θα ςυνεκτιμϊται ςτην βαθμολογύα τησ 

ςυνϋντευξησ.  

5. Η μη προςϋλευςη ςτη ςυνϋντευξη αποκλεύει την ειςαγωγό των υποψηφύων ςτο ΠΜ του 

Σμόματοσ εφϐςον δεν υπϊρξει γραπτό αιτιολϐγηςη η οπούα αξιολογεύται απϐ την 

Επιτροπό Επιλογόσ προκειμϋνου να οριςθεύ νϋα ημερομηνύα ςυνϋντευξησ. 

6. Επιτυχϐντεσ υποψόφιοι θεωροϑνται ϐςοι ςυγκεντρϔνουν ςυνολικό τελικό βαθμολογύα 

ύςη και μεγαλϑτερη απϐ 5 (πϋντε). 

7. Για την εξϋταςη τησ ξϋνησ γλϔςςασ καλοϑνται μϐνο οι υποψόφιοι με ςυνολικό 

βαθμολογύα πϊνω απϐ 5 (πϋντε). Συχϐν αποτυχύα τουσ ςτην εξϋταςη τησ ξϋνησ γλϔςςασ 

καθιςτϊ αδϑνατη την εγγραφό τουσ ςτο Π.Μ.. του Σμόματοσ. 

8. Όςοι εκ των υποψηφύων εύναι όδη κϊτοχοι Διπλϔματοσ Εξειδύκευςησ (Master of Science) 

και επιθυμοϑν να ςυνεχύςουν ςε ςυναφϋσ θϋμα για την εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ 

προςλαμβϊνονται και προςμετροϑνται ωσ υπερϊριθμοι ςε ςχϋςη με τισ υπϐ προκόρυξη 

θϋςεισ. 

Παρακολούθηςη Προπτυχιακών Μαθημϊτων μετϊ την Εγγραφό των Μ ςτο ΠΜ 

χετικϊ μαθόματα: Οι πτυχιοϑχοι ϊλλων Σμημϊτων εκτϐσ των Σμημϊτων Φημεύασ και 

Φημικϔν Μηχανικϔν θα πρϋπει να ϋχουν διδαχθεύ 3 τουλϊχιςτον εξαμηνιαύα μαθόματα (το ϋνα 
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εκ των οπούων θα μπορεύ να εύναι εξαμηνιαύο εργαςτόριο), απϐ τα παρακϊτω 4 βαςικϊ 

μαθόματα Φημεύασ δηλαδό Ανϐργανη Φημεύα, Αναλυτικό Φημεύα, Οργανικό Φημεύα, Υυςικοχημεύα 

ό αντύςτοιχα μαθόματα των οπούων η ϑλη αντιςτοιχεύ ςε 3 απϐ τα 4 παραπϊνω βαςικϊ 

μαθόματα Φημεύασ. Επύςησ θα πρϋπει να ϋχουν διδαχθεύ 2 τουλϊχιςτον εξαμηνιαύα μαθόματα 

ςχετικϊ με την κατεϑθυνςη (εξειδύκευςη) που ϋχουν επιλϋξει. 

ε περύπτωςη που οι Μ που εγγρϊφονται ςτο Π.Μ.. του Σμόματοσ Φημεύασ δεν 

εκπληρϔνουν τισ προϒποθϋςεισ τησ παραπϊνω παραγρϊφου ωσ προσ τα ςχετικϊ μαθόματα, 

υποχρεοϑνται να παρακολουθόςουν και να εξεταςτοϑν επιτυχϔσ ςε προπτυχιακϊ μαθόματα 

ϐπωσ αυτϊ αναφϋρονται παραπϊνω ϑςτερα απϐ υπϐδειξη του επιβλϋποντα καθηγητό και 

ειςόγηςη τησ .Ε. ςτη Γ..Ε.. υνεπϔσ ο μϋγιςτοσ αριθμϐσ προπτυχιακϔν μαθημϊτων που 

μπορεύ να παρακολουθόςει ϋνασ Μ μετϊ την πρϐςληψό του ςτο Π.Μ.. του Σμόματοσ Φημεύασ 

εύναι 5 (δηλαδό 3 εξαμηνιαύα μαθόματα βαςικϔν μαθημϊτων Φημεύασ ϐπωσ αυτϊ αναφϋρονται 

παραπϊνω και 2 εξαμηνιαύα μαθόματα ςχετικϊ με την κατεϑθυνςη-εξειδύκευςη που ϋχουν 

επιλϋξει). Προϒπϐθεςη για την ϋναρξη παρακολοϑθηςησ των μαθημϊτων του ΠΜ απϐ αυτοϑσ 

τουσ Μ εύναι να ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχϔσ ςτο 50% τουλϊχιςτον των προπτυχιακϔν 

μαθημϊτων που τουσ ϋχουν ανατεθεύ. ε περύπτωςη που ϋνασ Μ ϋχει την υποχρϋωςη να 

παρακολουθόςει ϋνα ό δϑο προπτυχιακϊ μαθόματα τϐτε μπορεύ παρϊλληλα να παρακολουθεύ τα 

μαθόματα του ΠΜ 

 

Ημερομηνύα και Διϊρκεια Προκόρυξησ και Επιλογόσ 

Η προκόρυξη των νϋων θϋςεων μεταπτυχιακϔν ςπουδαςτϔν για το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 

2010-11 θα ανακοινωθεύ απϐ τη γραμματεύα του τμόματοσ.  
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β. ΠΜ Βιοανόργανη Φημεύα 

 

 Γενικϋσ Διατϊξεισ 

 Σο Σμόμα Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων οργανϔνει και λειτουργεύ 

Διαπανεπιςτημιακϐ Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακϔν πουδϔν (Δ.Π.Μ..) απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 

1997-1998 με τη ςυμμετοχό των πιο κϊτω ιδρυμϊτων: 

1. Σμόματοσ Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ 

2. Σμόματοσ Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Πϊτρασ 

και το οπούο διϋπεται απϐ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του ν. 1268/1982, 2083/1992 και την υπ. 

απϐφαςη Β7/339/22-6-98 που δημοςιεϑτηκε ςτο ΥΕΚ 673/Σεϑχοσ Δεϑτερο/3–7–98. Επύςησ τισ 

ςχετικϋσ αποφϊςεισ των Γ..Ε.. των τμημϊτων και ςυγκλότων των πιο πϊνω ιδρυμϊτων, τισ 

αποφϊςεισ τησ Ειδικόσ Διαπανεπιςτημιακόσ Επιτροπόσ (ΕΔΕ) και τον παρϐντα κανονιςμϐ. 

Ση Διοικητικό και Οικονομικό υποςτόριξη θα την ϋχει το Σμόμα Φημεύασ του 

Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων. Ο παρϐν κανονιςμϐσ εξειδικεϑει και ςυμπληρϔνει τισ διατϊξεισ τησ 

Τπουργικόσ Απϐφαςησ που ενϋκρινε το πρϐγραμμα. Εγκρύνεται απϐ την ΕΔΕ και μπορεύ να 

αναθεωρεύται απϐ την ύδια. 

 

Αντικεύμενο-ςκοπόσ 

Αντικεύμενο του Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακϔν πουδϔν εύναι η «ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ 

ΦΗΜΕΙΑ» (διδαςκαλύα και ϋρευνα). 

κοπϐσ του Π.Μ.. εύναι η κατϊρτιςη ειδικϔν ςτη Βιοανϐργανη Φημεύα (Φημικϔν-

Βιοχημικϔν) υψηλοϑ επιπϋδου (θεωρητικοϑ και τεχνολογικοϑ) που μϋςω ϋρευνασ ςτουσ 

κλϊδουσ τησ Βιοανϐργανησ Φημεύασ, ϐπωσ εύναι: 

 

1. Kαθοριςμϐσ του ϊμεςου περιβϊλλοντοσ του μετϊλλου ςτισ μεταλλοπρωτεϏνεσ, ςτα 

νουκλεώνικϊ οξϋα, ςτουσ υδατϊνθρακεσ και ςτισ μεμβρϊνεσ. 

2. Διερεϑνηςη του μηχανιςμοϑ των αντιδρϊςεων που λαμβϊνουν χϔρα ςτα μεταλλικϊ κϋντρα 

των ενζϑμων. 

3. χεδιαςμϐσ, ςϑνθεςη, δομό, φαςματοςκοπύα, βιομιμητικϋσ αντιδρϊςεισ ςυνθετικϔν 

αναλϐγων ενεργϔν κϋντρων των μεταλλοπρωτεώνϔν. 

4. ϑνθεςη χημικϔν ενϔςεων με φαρμακευτικϋσ ιδιϐτητεσ που περιϋχουν μεταλλικϊ ιϐντα για 

την πρϐληψη, διϊγνωςη και θεραπεύα διαφϐρων αςθενειϔν και μελϋτη ςυςχϋτιςησ δομόσ-

βιολογικόσ δρϊςησ και μηχανιςμοϑ δραςτικϐτητασ. 
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5. Απομϊκρυνςη των βλαβερϔν για το περιβϊλλον μεταλλικϔν ιϐντων και μετατροπό τουσ ςε 

μορφϋσ πιο χρόςιμεσ και φιλικϋσ προσ αυτϐ. 

6. Βιομιμητικϊ υλικϊ. 

 

θα ςυμβϊλλουν ςτην προαγωγό του νϋου, ςϑγχρονου και ταχϋωσ αναπτυςςϐμενου αυτοϑ 

διεπιςτημονικοϑ κλϊδου και τησ αντύςτοιχησ τεχνολογύασ ςτη χϔρα μασ. Σα ςτελϋχη αυτϊ θα 

εύναι ικανϊ να ςτελεχϔςουν την αντύςτοιχη βιομηχανύα και να ςυμβϊλλουν με τη ςειρϊ τουσ 

ςτην ανϊπτυξό τησ. Επύςησ και ςτρατηγικοϑσ τομεύσ των Πανεπιςτημύων, των Ερευνητικϔν 

Ινςτιτοϑτων και τησ Δημϐςιασ Διούκηςησ, με τελικϐ αποτϋλεςμα τη ςημαντικό ςυμβολό τουσ 

ςτισ ςυνολικϋσ αναπτυξιακϋσ ανϊγκεσ τησ χϔρασ. 

 

Μεταπτυχιακού Σύτλοι 

Σο Π.Μ.. απονϋμει: 

1. Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ ςτη «ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ ΦΗΜΕΙΑ» 

2. Διδακτορικϐ Δύπλωμα ςτη «ΦΗΜΕΙΑ». 

 

Όργανα του Προγρϊμματοσ 

Όργανα του προγρϊμματοσ εύναι: 

Η Ε.Δ.Ε. που εκλϋγεται απϐ τα οικεύα Σμόματα και αςκεύ τισ αρμοδιϐτητεσ που ϋχει η Γ..Ε.. ςτα 

μονοτμηματικϊ μεταπτυχιακϊ προγρϊμματα (Αρθρο 12, Παρϊγραφοσ γ του Ν. 2083/1992) και 

ςϑμφωνα με τον εςωτερικϐ κανονιςμϐ του προγρϊμματοσ.  

 

  Προώποθϋςεισ και Κριτόρια Επιλογόσ 

το Π.Μ.. γύνονται δεκτού κατ’ αρχϊσ πτυχιοϑχοι των Σμημϊτων Φημεύασ, Φημικϔν 

Μηχανικϔν και Βιοχημεύασ Ελληνικϔν Α.Ε.Ι. ό ιςοδυνϊμων Α.Ε.Ι. τησ αλλοδαπόσ. 

ε ϐτι αφορϊ πτυχιοϑχουσ Α.Ε.Ι. ϊλλων κλϊδων θετικϔν επιςτημϔν, επιςτημϔν υγεύασ ό 

ςυναφϔν κλϊδων ςχολϔν Γεωργικϔν Παν/μύων, εύναι δυνατό η αποδοχό τουσ ςτο Π.Μ.. υπϐ 

την προϒπϐθεςη ϐτι θα παρακολουθόςουν και θα εξεταςτοϑν ςε επύ πλϋον μαθόματα 

προπτυχιακοϑ επιπϋδου, που για κϊθε πτυχιοϑχο θα υποδεικνϑεται απϐ τη υντονιςτικό 

Επιτροπό του Π.Μ.., με απϐφαςό τησ, ανϊλογα με το επύπεδο γνϔςεϔν του ςχετικϊ με το 

αντικεύμενο τησ Βιοανϐργανησ Φημεύασ. Η παρακολοϑθηςη και εξϋταςη ςτα μαθόματα αυτϊ 

γύνεται πριν απϐ την ϋναρξη γι’ αυτοϑσ του Π.Μ.. Επύςησ γύνονται δεκτού και πτυχιοϑχοι 

Σμημϊτων (Σεχνολογύασ Σροφύμων, Διατροφόσ, Ιατρικϔν Εργαςτηρύων, Εποπτϔν Δημϐςιασ 



ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ    

Οδηγός Σπουδών    141 

Τγεύασ και ϊλλων ςυναφϔν Σμημϊτων) των Σ.Ε.Ι., ςϑμφωνα με τουσ πιο πϊνω ϐρουσ και με τισ 

προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 16 του Ν. 2327/1995. 

Η επιλογό των υποψηφύων γύνεται ςϑμφωνα με το ν. 2083/1992, ϊρθρο 12, παρ. 2 απϐ 

την ΕΔΕ του προγρϊμματοσ. Η επιλογό γύνεται με βϊςη τα ακϐλουθα κριτόρια και το ςυντελεςτό 

βαρϑτητϊσ τουσ: 

 

1. Γενικϐσ βαθμϐσ πτυχύου, ςυντελεςτόσ βαρϑτητασ 60% 

2. Μϋςοσ ϐροσ βαθμολογύασ ςτα μαθόματα Ανϐργανησ Φημεύασ και Βιοχημεύασ, ςυντελεςτόσ 

βαρϑτητασ 10%  

3. ΄Aλλεσ δραςτηριϐτητεσ, ςυντελεςτόσ βαρϑτητασ 10% 

4. υνϋντευξη, ςυντελεςτόσ βαρϑτητασ 20% 

 

(Επιςτημονικϋσ εργαςύεσ ό διατριβϋσ ό ςυμμετοχϋσ ςε ςυνϋδρια με εργαςύεσ (μϋχρι 5), 2η ξϋνη 

γλϔςςα εκτϐσ τησ Αγγλικόσ αποδεικνυϐμενη με αντύςτοιχο πτυχύο, επιμϐρφωςη ς’ ϊλλο χρόςιμο 

πεδύο (π.χ. Η/Τ) αποδεικνυϐμενη με ςχετικϐ πτυχύο, προϒπηρεςύα ςε ϊλλο ερευνητικϐ 

εργαςτόριο ό ςτη βιομηχανύα, διπλωματικό εργαςύα, λοιπϋσ δραςτηριϐτητεσ (π.χ. ςυμμετοχό 

ςτα ϐργανα διούκηςησ του Παν/μύου, αθλητικϋσ δραςτηριϐτητεσ κτλ.). 

Οι υποψόφιοι οφεύλουν να γνωρύζουν απαραιτότωσ την Αγγλικό γλϔςςα ςε επύπεδο 

πτυχύου Lower ό βαθμολογύασ 500 μονϊδων ςε εξετϊςεισ ΣΟEFL τησ τελευταύασ διετύασ. Οι 

αλλοδαπού πρϋπει να γνωρύζουν επαρκϔσ την Ελληνικό γλϔςςα για την απρϐςκοπτη 

παρακολοϑθηςη του Π.Μ.. ε περύπτωςη ϋλλειψησ των αντύςτοιχων πιςτοποιητικϔν γνϔςησ 

τησ Αγγλικόσ και Ελληνικόσ γλϔςςασ, διενεργεύ εξετϊςεισ πριν απϐ την εγγραφό των 

υποψηφύων ςτο Π.Μ.. για να διαπιςτϔςει την ςχετικό επϊρκεια των υποψηφύων.  

Μεταπτυχιακού ςπουδαςτϋσ με αναγνωριςμϋνουσ μεταπτυχιακοϑσ τύτλουσ ςπουδϔν τησ 

ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ εύναι δυνατϐν να απαλλαγοϑν απϐ εξετϊςεισ μεταπτυχιακϔν μαθημϊτων 

μετϊ απϐ απϐφαςη τησ Ε.Δ.Ε. 

 

Εγγραφό ςτο Μ.Δ.Ε.-Οριςμόσ Επιβλϋποντα 

Όςοι γύνονται δεκτού ςτο Π.Μ.. του Σμόματοσ οφεύλουν να εγγραφοϑν οπϐτε και 

αποκτοϑν την ιδιϐτητα του μεταπτυχιακοϑ φοιτητό. Ορύζεται τϐτε και το υπεϑθυνο μϋλοσ Δ.Ε.Π. 

του Σμόματοσ Φημεύασ του Παν/μύου Ιωαννύνων ο οπούοσ αςχολεύται με το αντικεύμενο τησ 

Βιοανϐργανησ Φημεύασ το οπούο αποδϋχεται και την ευθϑνη τησ ακαδημαώκόσ παρακολοϑθηςησ 

του φοιτητό. Για την επιςτημονικό παρακολοϑθηςη του φοιτητό εξ’ ϊλλου ορύζεται και ο 

επιβλϋπων Καθηγητόσ.  



ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ    

Οδηγός Σπουδών    142 

 

Πρόγραμμα μαθημϊτων-εξετϊςεων 

Σα μαθόματα, η διδακτικό και ερευνητικό απαςχϐληςη, οι πρακτικϋσ αςκόςεισ και οι 

κϊθε ϊλλου εύδουσ εκπαιδευτικϋσ και ερευνητικϋσ δραςτηριϐτητεσ για την απονομό των κατϊ το 

ϊρθρο 3 τύτλων ορύζονται ωσ εξόσ: 

Για το Μ.Δ.Ε. 

Για την απονομό του Μ.Δ.Ε., ο υποψόφιοσ οφεύλει να παρακολουθόςει τα πιο κϊτω 

υποχρεωτικϊ μεταπτυχιακϊ μαθόματα: 

 

Α’ Εξϊμηνο 

 

1.  Βιοανόργανη Φημεύα Ι 

Θ. Καμπανϐσ, Μ. Λουλοϑδη, Α. Γαροϑφησ, Γ. Μαλανδρύνοσ. 

2.  Μαγνητικόσ υντονιςμόσ-Τπολογιςτικϋσ Μϋθοδοι-Υαςματοςκοπύα ςτη Βιοανόργανη Φημεύα 

Α. Σςύπησ, Ι. Πλακατοϑρασ. 

3.  Υυςικοχημικϋσ και Υαςματοςκοπικϋσ Σεχνικϋσ 

. Φατζηκακοϑ, Θ. Καμπανϐσ, Α. Γαροϑφησ, Γ. Μαλανδρύνοσ, Μ. Προδρομύδησ. 

 

Β’ Εξϊμηνο 

 

1.  Βιοανόργανη Φημεύα ΙΙ 

Ι. Πλακατοϑρασ, Μ. Λουλοϑδη, . Φατζηκακοϑ, Γ. Μαλανδρύνοσ. 

2.  Εργαςτόρια Υυςικοχημικών και Υαςματοςκοπικών Σεχνικών 

. Φατζηκακοϑ, Α. Γαροϑφησ. 

3.  Εργαςτόριο Ειςαγωγόσ ςτην ΄Ερευνα ςτη Βιοανόργανη Φημεύα 

Ολα τα μϋλη Δ.Ε.Π. του Εργαςτηρύου Ανϐργανησ Φημεύασ. 

Σο εργαςτόριο αυτϐ ϋχει ωσ περιεχϐμενο την «ειςαγωγό ςτην ερευνητικό μεθοδολογύα» ςτη 

βιοανϐργανη χημεύα, καθϔσ και τισ φαςματοςκοπικϋσ και φυςικοχημικϋσ τεχνικϋσ που 

ςχετύζονται μ’ αυτό και ςκοπϐσ του εύναι η διδαςκαλύα τησ ερευνητικόσ μεθοδολογύασ ςτουσ 

μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ. 

4.  Ειδικϊ Θϋματα  

Οι μεταπτυχιακού φοιτητϋσ οφεύλουν να παρακολουθόςουν υποχρεωτικϊ κατϊ το Α’ και Β’ 

Εξϊμηνο ϐλα τα ςεμινϊρια που δύνονται ςτο Σμόμα Φημεύασ τϐςο απϐ Φημικοϑσ ςυνεργϊτεσ τησ 

Βιομηχανύασ, ϐςο και ερευνητικϔν ινςτιτοϑτων ό Α.Ε.Ι., Ϊλληνεσ και αλλοδαποϑσ. Οι φοιτητϋσ 
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εύναι δυνατϐν να εξετϊζονται ςτισ περιοδικϋσ ό και τισ τελικϋσ εξετϊςεισ ςε θϋματα των 

ςεμιναρύων αυτϔν. 

 Όλα τα θεωρητικϊ μαθόματα εύναι 3 διδακτικϔν μονϊδων το καθ’ ϋνα, ενϔ τα 2 εργαςτόρια 5 

διδακτικϔν μονϊδων το υπ.αρ. 2 και 10 διδακτικϔν μονϊδων το υπ.αρ. 3 του Β’ Εξαμόνου. 

 Σο ςϑνολο των απαιτουμϋνων διδακτικϔν μονϊδων για κϊθε υποψόφιο του Μ.Δ.Ε. ςτη 

Βιοανϐργανη Φημεύα εύναι 30. 

 

Διϊρκεια μαθημϊτων–παρακολούθηςη-εξεταςτικϋσ περύοδοι 

Η χρονικό διϊρκεια των εκπαιδευτικϔν εξαμόνων του Π.Μ.. ορύζεται ςε (15) εργϊςιμεσ 

εβδομϊδεσ απϐ τισ οπούεσ οι δεκατρεύσ (13) για μαθόματα και οι δϑο (2) για εξετϊςεισ. Εϊν για 

διϊφορουσ λϐγουσ δεν πραγματοποιηθοϑν δϋκα εβδομϊδεσ διδαςκαλύασ, το εξϊμηνο 

επαναλαμβϊνεται. Με ςκοπϐ να μην χαθοϑν διδακτικϋσ εβδομϊδεσ, εϊν ςυγκεκριμϋνη 

ημερομηνύα μαθημϊτων ςυμπϋςει με επύςημη αργύα, το μϊθημα προςδιορύζεται για την επϐμενη 

ό την προηγοϑμενη ημϋρα τησ αργύασ. Οι υποψόφιοι ϋχουν την υποχρϋωςη να παρακολουθοϑν 

ανελλιπϔσ τα μαθόματα του Π.Μ.. Διαπύςτωςη τησ παρακολοϑθηςησ ςε ποςοςτϐ μικρϐτερο 

των 3/4 των διδαχθειςϔν ωρϔν τουσ ςτερεύ το δικαύωμα εξϋταςησ και οδηγεύ ςτην επανϊληψη 

παρακολοϑθηςησ του μαθόματοσ. Απϔλεια εργαςτηριακϔν αςκόςεων απαγορεϑεται. 

Επιτρϋπεται η δικαιολογημϋνη απουςύα ςε μύα (1) μϐνο εργαςτηριακό ϊςκηςη, η οπούα ϐμωσ 

επαναλαμβϊνεται ςτο τϋλοσ τησ περιϐδου. Απϔλεια δϑο (2) εργαςτηριακϔν αςκόςεων ϋςτω και 

δικαιολογημϋνα οδηγεύ ςε επανϊληψη τησ μύασ το επϐμενο ϋτοσ και αποκλειςμϐ του υποψηφύου 

απϐ τισ τελικϋσ εξετϊςεισ. 

 

Διαδικαςύα απονομόσ Μ.Δ.Ε. 

Απϐ το Β’ εξϊμηνο του Α’ ϋτουσ ςπουδϔν, ο υποψόφιοσ αρχύζει να αςχολεύται ερευνητικϊ 

ςτο πλαύςιο του εργαςτηρύου ειςαγωγόσ ςτην ερευνητικό μεθοδολογύα τησ Βιοανϐργανησ 

Φημεύασ. Σην ερευνητικό του προςπϊθεια ο υποψόφιοσ ςυνεχύζει και καθ’ ϐλη τη διϊρκεια του Β’ 

ϋτουσ ςπουδϔν του, αφοϑ περατϔςει επιτυχϔσ τισ εξετϊςεισ ϐλων των υποχρεωτικϔν 

μαθημϊτων και εργαςτηρύων του Α΄ϋτουσ ςπουδϔν και του ενϐσ απϐ τα δϑο θερινοϑ εντατικοϑ 

μαθόματοσ, και παρουςιϊζει τα αποτελϋςματα τησ ερευνητικόσ του προςπϊθειασ υπϐ μορφό 

διατριβόσ ςτο τϋλοσ των 4 εξαμόνων ό 2 ετϔν, η οπούα φϋρει το ϐνομα «Διατριβό 

Μεταπτυχιακόσ Ειδύκευςησ», υπϐ την καθοδόγηςη του επιβλϋποντοσ μϋλουσ Δ.Ε.Π. Σην εργαςύα 

αυτό υποβϊλλει ςτη γραμματεύα του προγρϊμματοσ ζητϔντασ εγγρϊφωσ την απονομό του 

Μ.Δ.Ε. Σο αύτημα του ενδιαφερομϋνου ςυνοδεϑεται απϐ ϋγγραφο του επιβλϋποντοσ μϋλουσ 

Δ.Ε.Π., ςτο οπούο διατυπϔνεται η γνϔμη του για την ποιϐτητα τησ εργαςύασ και την ςυνϋχιςη τησ 
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διαδικαςύασ. Η εξϋταςη τησ διατριβόσ μεταπτυχιακόσ ειδύκευςησ γύνεται απϐ 3μελό εξεταςτικό 

επιτροπό που ορύζεται με πρϐταςη του επιβλϋποντα, απϐ την ΕΔΕ του προγρϊμματοσ και 

αποτελεύται εκτϐσ απϐ τον επιβλϋποντα, και απϐ ϋνα τουλϊχιςτον μϋλοσ Δ.Ε.Π. ενϐσ απϐ τα 

υπϐλοιπα ςυνεργαζϐμενα ιδρϑματα. Σο ϋνα τουλϊχιςτον απϐ τα 3 μϋλη Δ.Ε.Π. πρϋπει να ανόκει 

ςτη βαθμύδα του Καθηγητό. Η απϐφαςη για ϋγκριςη ό μη τησ διατριβόσ μπορεύ να ληφθεύ με 

ςϑμφωνη γνϔμη τουλϊχιςτον δϑο (2) απϐ τα τρύα (3) μϋλη τησ επιτροπόσ. Η απονομό του Μ.Δ.Ε. 

γύνεται απϐ το Σμόμα Φημεύασ, μετϊ απϐ ϋγκριςη τησ ΕΔΕ. 

 

Διαδικαςύα απόκτηςησ Διδακτορικού Διπλώματοσ 

Οι αποφοιτοϑντεσ απϐ το Μ.Δ.Ε. ϋχουν το δικαύωμα να ςυνεχύςουν για Διδακτορικϐ 

Δύπλωμα. την περύπτωςη αυτό ορύζεται 3μελόσ ςυμβουλευτικό επιτροπό, ςϑμφωνα με τισ 

νϐμιμεσ διαδικαςύεσ, απϐ τα 3 μϋλη τησ οπούασ ο ϋνασ εύναι ο επιβλϋπων καθηγητόσ, ενϔ απϐ 

τουσ 2 ςυμβοϑλουσ, ο ϋνασ μπορεύ να ανόκει ςε ϋνα απϐ τα ςυνεργαζϐμενα τμόματα, 

υποχρεωτικϊ δε αν ο υποψόφιοσ ϋχει υποδειχθεύ απϐ το ύδρυμα ςτο οπούο ανόκει το μϋλοσ Δ.Ε.Π. 

 Τποψόφιοι για Διδακτορικϐ Δύπλωμα μπορεύ να εγγρϊφονται και πτυχιοϑχοι ιςοδϑναμου 

Μ.Δ.Ε. ϊλλων Σμημϊτων τησ ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ κατϊ τισ νϐμιμεσ διαδικαςύεσ. 

 Για την απϐκτηςη του διδακτορικοϑ διπλϔματοσ, εφ’ ϐςον ο υποψόφιοσ γύνει δεκτϐσ ςτο 

πρϐγραμμα αυτϐ, ςυνεχύζει την ϋρευνϊ του και υποβϊλλει ςτο τϋλοσ του 8ου εξαμόνου 

διδακτορικό διατριβό, η οπούα πρϋπει να γύνει δεκτό απϐ το Σμόμα, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ 

του Ν. 2083/92 και τον Εςωτερικϐ Κανονιςμϐ Μεταπτυχιακϔν πουδϔν του Σμόματοσ. 

 

Φρονικϊ όρια για την απόκτηςη Μ.Δ.Ε. και Δ.Δ. 

Ο χρϐνοσ που απαιτεύται για την απϐκτηςη Μ.Δ.Ε. δεν μπορεύ να εύναι μικρϐτεροσ απϐ δϑο 

(2) και μεγαλϑτεροσ απϐ τϋςςερα (4) χρϐνια πλόρουσ απαςχϐληςησ. 

Ο χρϐνοσ που απαιτεύται για την απϐκτηςη του Δ.Δ. δεν μπορεύ να εύναι μικρϐτεροσ απϐ 

ϋνα (1) και μεγαλϑτεροσ απϐ πϋντε (5) χρϐνια πλόρουσ απαςχϐληςησ, μετϊ την απϐκτηςη του 

Μ.Δ.Ε., για το Σμόμα Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων. 

ε ειδικϋσ περιπτϔςεισ εύναι δυνατό η παρϊταςη του ανωτϊτου χρϐνου απϐκτηςησ Μ.Δ.Ε. 

ό Δ.Δ. κατϐπιν αιτιολογημϋνησ αύτηςησ του υποψηφύου, ςϑμφωνη γνϔμη του επιβλϋποντοσ και 

ςχετικό απϐφαςη τησ Ε.Δ.Ε. 

Η πλόρησ απαςχϐληςη αποτελεύ υποχρϋωςη των εγγεγραμμϋνων ςπουδαςτϔν ςτο Π.Μ.. 

Εϊν για οποιοδόποτε λϐγο ο υποψόφιοσ επιθυμεύ παροδικό διακοπό τησ πλόρουσ απαςχϐληςόσ 

του ςτο ΠΜ το δηλϔνει εγγρϊφωσ ςτο Σμόμα, μετϊ απϐ ςυνεννϐηςη με τον επιβλϋποντα. Σο 
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διϊςτημα αυτϐ δεν λαμβϊνεται υπ’ ϐψιν ςτισ παραπϊνω περιοριςτικϋσ προθεςμύεσ μετϊ απϐ 

απϐφαςη τησ Ε.Δ.Ε. 
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γ. ΠΜ «Αγροχημεύα και Βιολογικϋσ Καλλιϋργειεσ΄» 

 

Γενικϋσ Διατϊξεισ 

Σο Σμόμα Φημεύασ του Πανεπιςτόμιου Ιωαννύνων οργανϔνει και λειτουργεύ απϐ το 

ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2002-2003 Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακϔν πουδϔν Ειδύκευςησ (Π.Μ..Ε.) με 

τύτλο, ‘Αγροχημεύα και Βιολογικϋσ Καλλιϋργειεσ’ ςε ςυνεργαςύα με το Σμόμα Βιολογικϔν 

Εφαρμογϔν και Σεχνολογιϔν του Πανεπιςτόμιου Ιωαννύνων και τη χολό Σεχνολογύασ 

Γεωπονύασ του Σ.Ε.Ι. Ηπεύρου, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ απϐφαςησ αυτόσ και τισ διατϊξεισ 

των ϊρθρων 10 ϋωσ 12 του Ν. 2083/92.  

 

Αντικεύμενο-ςκοπόσ 

1. Σο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακϔν πουδϔν Ειδύκευςησ του Σμόματοσ Φημεύασ ϋχει ωσ 

αντικεύμενο την παροχό εκπαύδευςησ μεταπτυχιακοϑ επιπϋδου ςτην Αγροχημεύα και τισ 

Βιολογικϋσ καλλιϋργειεσ, ϋτςι ϔςτε οι πτυχιοϑχοι του προγρϊμματοσ να αποκτόςουν 

ιςχυρϐ επιςτημονικϐ υπϐβαθρο, εμπειρύα και τεχνογνωςύα για την υιοθϋτηςη βϋλτιςτων 

λϑςεων και εφαρμογϔν ςτη γεωργικό και κτηνοτροφικό παραγωγό, την ποιϐτητα των 

παραγϐμενων προώϐντων και την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ. 

2. Οι βαςικού ςκοπού του προγρϊμματοσ ςπουδϔν εύναι οι εξόσ: 

 Παροχό υψηλοϑ επιπϋδου μεταπτυχιακϔν ςπουδϔν 

 Παροχό γνϔςησ ςτισ ςϑγχρονεσ εξελύξεισ τησ αγροχημεύασ και των βιολογικϔν 

καλλιεργειϔν 

 Ανϊπτυξη τεχνικϔν και μεθοδολογιϔν καλλιεργειϔν φιλικϔν προσ το περιβϊλλον 

 Εφαρμογό βιολογικϔν μεθοδολογιϔν για την παραγωγό φυτικϔν και ζωώκϔν προώϐντων 

υψηλόσ ποιϐτητασ ιδιαύτερα απϐ την ϊποψη τησ επιβϊρυνςόσ τουσ με τοξικϋσ και 

επιβλαβεύσ ουςύεσ. 

 Δημιουργύα επιςτημϐνων με τισ απαιτοϑμενεσ δεξιϐτητεσ για επιτυχό ςταδιοδρομύα ςτον 

ιδιωτικϐ, δημϐςιο και ακαδημαώκϐ τομϋα 

 Προετοιμαςύα για μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ διδακτορικοϑ επιπϋδου. 

  

3. Εύναι προφανϋσ ϐτι ϐλοι οι ςυντελεςτϋσ που ςυμμετϋχουν ςτο εν λϐγω μεταπτυχιακϐ 

πρϐγραμμα αναλαμβϊνουν την αυτονϐητη ευθϑνη να προωθοϑν το κριτόριο τησ 

ποιϐτητασ ςε κϊθε μορφόσ δραςτηριϐτητα και να μεταφϋρουν νϋα τεχνογνωςύα ςτουσ 

θεραπευμϋνουσ απϐ το πρϐγραμμα επιςτημονικοϑσ τομεύσ. 
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Μεταπτυχιακού Σύτλοι 

Σο Π.Μ..Ε. του Σμόματοσ Φημεύασ οδηγεύ ςτην απονομό: 

α) Μεταπτυχιακοϑ Διπλϔματοσ Ειδύκευςησ ςτην ‘Αγροχημεύα και Βιολογικϋσ Καλλιϋργειεσ’, 

ανϊλογο και ιςοδϑναμο με το διεθνό τύτλο M.Sc. (Master of Science) ςτισ εξόσ επιμϋρουσ 

εξειδικεϑςεισ: 

1. Περιβαλλοντικό Αγροχημεύα 

2. Βιολογικϋσ Καλλιϋργειεσ 

β) Διδακτορικοϑ Διπλϔματοσ ςε γνωςτικϊ αντικεύμενα ανϊλογα αυτϔν του τμόματοσ Φημεύασ 

και των τμημϊτων που ςυμπρϊττουν. Ο τύτλοσ αυτϐσ ιςοδυναμεύ με το διεθνό τύτλο Ph.D. 

(Doctor of Philosophy).  

 

Κατηγορύα Πτυχιούχων 

το Π.Μ..Ε. του Σμόματοσ Φημεύασ με τύτλο ‘Αγροχημεύα και Βιολογικϋσ Καλλιϋργειεσ’ 

γύνονται δεκτού Πτυχιοϑχοι Γεωτεχνικϔν Επιςτημϔν, Σμημϊτων Φημεύασ, Βιολογύασ, Φημικόσ 

Μηχανικόσ καθϔσ και ϊλλων ςχετικϔν εφαρμοςμϋνων επιςτημονικϔν κλϊδων Ανϔτατησ 

Εκπαύδευςησ τησ ημεδαπόσ ό αναγνωριςμϋνων ομοταγϔν Ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ. 

πουδαςτϋσ του ΠΜΕ οι οπούοι εύναι πτυχιοϑχοι τμημϊτων με ςχετικϊ αςθενϋσ επιςτημονικϐ 

υπϐβαθρο εύναι δυνατϐ να υποχρεωθοϑν να παρακολουθόςουν μϋχρι 3 (τρύα) μαθόματα του 

προπτυχιακοϑ προγρϊμματοσ του Σμόματοσ Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων ό/και των 

τμημϊτων που ςυμπρϊττουν.  

 

Φρονικό Διϊρκεια 

Σο ΠΜ του Σμόματοσ Φημεύασ διαρκεύ τϋςςερα διδακτικϊ εξϊμηνα. Σα μαθόματα 

περιλαμβϊνουν διδαςκαλύα (παραδϐςεισ, εργαςτηριακϋσ αςκόςεισ, εξετϊςεισ και ςεμινϊρια). Σο 

πρϔτο και το δεϑτερο εξϊμηνο περιλαμβϊνουν απϐ τϋςςερα μαθόματα το καθϋνα. Σο τρύτο και 

το τϋταρτο εξϊμηνο περιλαμβϊνουν την εκπϐνηςη τησ Μεταπτυχιακόσ Διπλωματικόσ Εργαςύασ. 

 

 Πρόγραμμα Μαθημϊτων 

1. Κϊθε διδακτικϐ εξϊμηνο περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον 13 πλόρεισ διδακτικϋσ εβδομϊδεσ. Σα 

μαθόματα χωρύζονται ςε Τποχρεωτικϊ και Επιλογόσ. Σα υποχρεωτικϊ εξαμηνιαύα 

μαθόματα ιςοδυναμοϑν με τϋςςερισ διδακτικϋσ μονϊδεσ, τα μαθόματα επιλογόσ 

ιςοδυναμοϑν με δϑο διδακτικϋσ μονϊδεσ ενϔ η Μεταπτυχιακό Διπλωματικό Εργαςύα 

ιςοδυναμεύ με 20 διδακτικϋσ μονϊδεσ. Σα υποχρεωτικϊ μαθόματα περιλαμβϊνουν 
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απαραύτητα θεωρητικό και εργαςτηριακό διδαςκαλύα. Σο Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα 

Ειδύκευςησ απονϋμεται μετϊ τη ςυμπλόρωςη 52 διδακτικϔν μονϊδων. 

 

2. Κϊθε ςπουδαςτόσ διδϊςκεται τρύα (3) μαθόματα υποχρεωτικϊ και δυο (2) μαθόματα 

επιλογόσ ανϊ εξϊμηνο. Η εξειδύκευςη κϊθε φοιτητό θα προκϑπτει απϐ το γνωςτικϐ 

αντικεύμενο τησ μεταπτυχιακόσ- διπλωματικόσ εργαςύασ και το πρϐγραμμα μαθημϊτων 

που θα ακολουθόςει. 

 

Σα υποχρεωτικϊ μαθόματα και τα μαθόματα επιλογόσ για τισ δϑο (2) εξειδικεϑςεισ εύναι τα 

παρακϊτω:  

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΡΟΦΗΜΕΙΑ» 

 

Α΄ Εξϊμηνο 

Μαθόματα Τποχρεωτικϊ 

1. Ϊδαφοσ, φυτϐ και αειφορικό γεωργύα 

2. Ειςαγωγό ςτην Αγροχημεύα 

3. Υυςικϋσ και χημικϋσ διεργαςύεσ ςτα γεωργικϊ ςυςτόματα 

Μαθόματα Επιλογόσ 

4. Εργαςτόριο χημικόσ και περιβαλλοντικόσ τεχνολογύασ 

5. Ολοκληρωμϋνη διαχεύριςη φυτικόσ παραγωγόσ και Βιολογικό γεωργύα 

6. Γεωργικϊ οικοςυςτόματα και καλλιεργητικϋσ παρεμβϊςεισ 

7. Μοριακό γενετικό και εφαρμογϋσ ςτην αγροτικό παραγωγό 

 

Β΄ Εξϊμηνο 

 

Μαθόματα Τποχρεωτικϊ 

1. Αγροκτηνοτροφικϊ ςυςτόματα 

2. Ϊλεγχοσ ρϑπανςησ και Σεχνολογύεσ προςταςύασ περιβϊλλοντοσ 

3. Εργαςτόριο ενϐργανησ χημικόσ και μικροβιολογικόσ ανϊλυςησ γεωργικϔν προώϐντων 

 

Μαθόματα Επιλογόσ 

4. Μϋθοδοι και τεχνικϋσ βιοκαλλιεργειϔν 

5. Διαχεύριςη γεωργικϔν και κτηνοτροφικϔν παραπροώϐντων 
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6. Υυτοφϊρμακα και περιβϊλλον 

7. Βιοαςφϊλεια και ολικό ποιϐτητα ςτη ζωώκό παραγωγό 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΙ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ» 

 

Α΄ Εξϊμηνο 

 

Μαθόματα Τποχρεωτικϊ 

1. Ϊδαφοσ, φυτϐ και αειφορικό γεωργύα 

2. Μοριακό γενετικό και εφαρμογϋσ ςτην αγροτικό παραγωγό 

3. Ολοκληρωμϋνη διαχεύριςη φυτικόσ παραγωγόσ και Βιολογικό γεωργύα 

 

Μαθόματα Επιλογόσ 

4. Υυςικϋσ και χημικϋσ διεργαςύεσ ςτα γεωργικϊ ςυςτόματα 

5. Ειςαγωγό ςτην Αγροχημεύα 

6. Γεωργικϊ οικοςυςτόματα και καλλιεργητικϋσ παρεμβϊςεισ 

7. Βιολογικό κτηνοτροφύα 

Β΄ Εξϊμηνο 

 

Μαθόματα Τποχρεωτικϊ 

1. Αγροκτηνοτροφικϊ ςυςτόματα- Τδατοκαλλιϋργειεσ 

2. Μϋθοδοι και τεχνικϋσ βιοκαλλιεργειϔν  

3. Εργαςτόριο ενϐργανησ χημικόσ και μικροβιολογικόσ ανϊλυςησ γεωργικϔν προώϐντων 

 

Μαθόματα Επιλογόσ 

4. Ϊλεγχοσ Ρϑπανςησ και Σεχνολογύεσ προςταςύασ περιβϊλλοντοσ 

5. Διαχεύριςη γεωργικϔν και κτηνοτροφικϔν παραπροώϐντων 

6. Προςταςύα ζωικοϑ κεφαλαύου 

7. Βιοαςφϊλεια και ολικό ποιϐτητα ςτη ζωικό παραγωγό 

8. Αλληλεπιδρϊςεισ φυτϔν και μικροβύων 

 

Αριθμόσ Ειςακτϋων 

Ο αριθμϐσ ειςακτϋων ορύζεται κατ΄ ανϔτατο ϐριο ςε εύκοςι (20) φοιτητϋσ. Σο θεωρητικϐ 

μϋροσ του προγρϊμματοσ θα υλοποιεύται ςτισ εγκαταςτϊςεισ του Πανεπιςτόμιου Ιωαννύνων ενϔ 
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το εργαςτηριακϐ μϋροσ θα υλοποιεύται ςτισ εγκαταςτϊςεισ του Πανεπιςτόμιου Ιωαννύνων και 

του Σ.Ε.Ι. Ηπεύρου, ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 3α του ϊρθρου 28 του Ν. 1404/1983 ϐπωσ αυτό 

αντικαταςτϊθηκε με την παρϊγραφο 13 το ϊρθρου 5 του Ν. 2916/2001.  

 

Προςωπικό 

1. το Π.Μ..Ε. του Σμόματοσ Φημεύασ θα απαςχοληθοϑν μϋλη Δ.Ε.Π. του Σμόματοσ Φημεύασ 

και του Σμόματοσ Βιολογικϔν Εφαρμογϔν και Σεχνολογιϔν του Πανεπιςτόμιου 

Ιωαννύνων καθϔσ και μϋλη ΕΠ του χολόσ Σεχνολογύασ Γεωπονύασ του ΣΕΙ Ηπεύρου. το 

πρϐγραμμα μποροϑν να διδϊξουν μϋλη και ϊλλων τμημϊτων του Πανεπιςτημύου 

Ιωαννύνων, ό επιςτόμονεσ με αναγνωριςμϋνο επαγγελματικϐ ϋργο ςε ςχετικϐ 

επιςτημονικϐ πεδύο και κϑροσ, τησ ημεδαπόσ και αλλοδαπόσ, με βϊςη την παρϊγραφο 3 

του ϊρθρου 12 του Ν.2083/1992. 

2. Προκειμϋνου να προςελκυςθοϑν για να διδϊξουν ςτο πρϐγραμμα ικανϊ και διακεκριμϋνα 

μϋλη Δ.Ε.Π. ό ΕΠ πλόρουσ και αποκλειςτικόσ απαςχϐληςησ εύναι ςτη διακριτό ευχϋρεια 

τησ υγκλότου η παροχό οικονομικϔν κινότρων ςτην κατηγορύα αυτό του διδακτικοϑ 

προςωπικοϑ. 

Τλικοτεχνικό Τποδομό 

Σο Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων και το Σ.Ε.Ι. Ηπεύρου διαθϋτουν την κατϊλληλη κτιριακό 

υποδομό, την κατϊλληλη υποδομό βιβλιοθόκησ και τον απαραύτητο εξοπλιςμϐ τϐςο ςε 

οπτικοακουςτικϊ μϋςα ϐςο και ςε ηλεκτρονικοϑσ υπολογιςτϋσ για την απρϐςκοπτη διεξαγωγό 

του προγρϊμματοσ. 

 

Κόςτοσ Λειτουργύασ 

Η οργϊνωςη και λειτουργύα του Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακϔν πουδϔν θα καλυφθεύ 

αρχικϊ μϋςω τησ χρηματοδϐτηςησ απϐ το Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα Εκπαύδευςησ και Αρχικόσ 

Κατϊρτιςησ. Σο Πρϐγραμμα εύναι μη κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα και υποςτηρύζεται εμμϋςωσ απϐ 

το Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων και το Σ.Ε.Ι. Ηπεύρου (κτύρια, βιβλιοθόκεσ, εργαςτόρια, δαπϊνεσ 

ρεϑματοσ, θϋρμανςησ, καθαριςμοϑ, ϑδρευςησ κ.λ.π.).  

 

Μεταβατικϋσ Διατϊξεισ 

Μϋχρι την ϋκδοςη του κανονιςμοϑ που θα διϋπει την οργϊνωςη και λειτουργύα του  

Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακϔν πουδϔν, ϐλα τα ςχετικϊ θϋματα ρυθμύζονται με αποφϊςεισ τησ 

Γ.. Ειδικόσ ϑνθεςησ του Σμόματοσ. Σον κανονιςμϐ εγκρύνει η ςϑγκλητοσ μετϊ από πρόταςη 

τησ Γ.. Ειδικόσ ύνθεςησ του Σμόματοσ. 
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VI. ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΗΜΕΙΑ 

 

το Σμόμα Φημεύασ λειτουργοϑν οι ακϐλουθεσ επιτροπϋσ οι οπούεσ ςϑμφωνα με το νϐμο 

ςυγκροτοϑνται απϐ τον εκϊςτοτε Πρϐεδρο του Σμόματοσ για τη μελϋτη και διεκπεραύωςη 

ςυγκεκριμϋνων θεμϊτων. 
 
Α.  ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΠΣΤΦΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΨΝ  
1. Καμπανϐσ Θεμιςτοκλόσ, Καθηγητόσ (ςυντονιςτόσ) 
2. Βαώμϊκησ Σιβϋριοσ, Καθηγητόσ 
3. Βαρβοϑνησ Γεϔργιοσ, Καθηγητόσ  
4. Βλεςςύδησ Αθανϊςιοσ, Αν. Καθηγητόσ  
5. Γαροϑφησ Αχιλλϋασ, Αν. Καθηγητόσ 
6. Δεμερτζόσ Παναγιϔτησ, Καθηγητόσ 
7. Θεοδϔρου Βαςιλικό, Αν. Καθηγότρια  
8. Κοςμϊσ Μϊριοσ, Καθηγητόσ 
9. Λϋκκα Μαρύα-Ελϋνη, Καθηγότρια  
10. Λουλοϑδη Μαρύα, Καθηγότρια 
11. Ροϑςςησ Ιωϊννησ, Αν. Καθηγητόσ 
12. κοϑλικα ταυροϑλα, Αν. Καθηγότρια 
13. ταλύκασ Κων/νοσ, Αν. Καθηγητόσ 
14. Σςαπαρλόσ Γεϔργιοσ, Καθηγητόσ  
15. Σςελϋπησ Αλϋξανδροσ, Καθηγητόσ  
16. Σςουκϊτοσ Δημϐκριτοσ, Καθηγητόσ  
17. (φοιτητόσ) 
 

Β.  ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΨΡΟΛΟΓΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΕΞΕΣΑΕΨΝ   
1. Φατζηκακοϑ ωτόριοσ, Αν. Καθηγητόσ (ςυντονιςτόσ)  
2. Θεοδϔρου Βαςιλικό, Αν. Καθηγότρια 
3. Λαζαρύδησ Θεϐδωροσ, Λϋκτορασ 
4. Πϊνου-Πομϔνη Ευγενύα, Αν. Καθηγότρια 
5. αββαϏδησ Ιωϊννησ, Αν. Καθηγητόσ 
6. ακκϊσ Βαςύλειοσ, Λϋκτορασ 
7. καργιϔτη Δόμητρα, Διοικητικϐσ Τπϊλληλοσ 
8. Σςύπησ Αθανϊςιοσ, Επ. Καθηγητόσ 
 

Γ.  ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
1. Σςαπαρλόσ Γεϔργιοσ, Καθηγητόσ (ςυντονιςτόσ)  
2. Γεροθανϊςησ Ιωϊννησ, Καθηγητόσ 
3. Μπϐκαρη Ευθϑμιοσ, Αν. Καθηγητόσ 
4. κομπρύδησ Κων/νοσ, Αν. Καθηγητόσ 
5. Σςύκαρησ Βαςύλειοσ, Καθηγητόσ 
 
Δ.  ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

1. Σςύκαρησ Βαςύλειοσ, Καθηγητόσ (ςυντονιςτόσ) 

2. Βλϊχοσ Κων/νοσ, Αν. Καθηγητόσ 



ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ    

Οδηγός Σπουδών    152 

3. Κοϑκκου Ωννα-Ειρόνη, Αν. Καθηγότρια 

4. Μπαδϋκα Αναςταςύα, Λϋκτορασ 

5. Πετρϊκησ Δημότριοσ, Αν. Καθηγητόσ 

6. Προδρομύδησ Μϊμαντοσ, Επ. Καθηγητόσ 
 
Ε.  ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΗΜΕΙΑ  
1. Σςαπαρλόσ Γεϔργιοσ, Καθηγητό, (ςυντονιςτόσ) 
2. Θεοδϔρου Βαςιλικό, Αν. Καθηγότρια 
3. Κοςμϊσ Μϊριοσ, Καθηγητόσ  
4. Μαλανδρύνοσ Γερϊςιμοσ, Επ. Καθηγητόσ 
5. Μοϑςησ Βαςύλειοσ, ΙΔΑΦ 
6. Προδρομύδησ Μϊμασ, Επ. Καθηγητόσ 
7. ύςκοσ Μιχαόλ, Ανλ. Καθηγητόσ 
8. κομπρύδησ Κων/νοσ, Αν. Καθηγητόσ 
9. Σςύπησ Αθανϊςιοσ, Επ. Καθηγητόσ 
 

Σ.  ΕΠΙΣΡΟΠΗ ERASMUS 
1. ωτόριοσ Φατζηκακοϑ, Αν. Καθηγητόσ (ςυντονιςτόσ)  
2. Αγγελικό Υλϔρου, ΙΔΑΦ 
3. Αναςταςύα Μπαδϋκα, Λϋκτορασ  
4. Δημότριοσ Πετρϊκησ, Αν. Καθηγητόσ  
5. Μαλανδρύνοσ Γερϊςιμοσ, Επ. Καθηγητόσ  
6. Μαρύα-Ελϋνη Λϋκκα, Καθηγότρια  
7. Μελιςςϊσ Βαςύλειοσ, Αν. Καθηγητόσ  
8. ταλύκασ Κων/νοσ, Αν. Καθηγητόσ  
 

Ζ.  ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ  ΕΠΙΣΡΟΠΗ  ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ  ΠΟΤΔΨΝ  ΣΜΗΜΑΣΟ  ΦΗΜΕΙΑ 

1. Σςελϋπησ Αλϋξανδροσ, Καθηγητόσ  (ςυντονιςτόσ) 
2. Κονιδϊρη Κων/να, Επ. Καθηγότρια 
3. Κοντομηνϊσ Μιχαόλ, Καθηγητόσ 
4. Λϋκκα Μαρύα-Ελϋνη, Καθηγότρια 
5. Λουλοϑδη Μαρύα, Καθηγότρια 
6. Μυλωνϊ-Κοςμϊ Αγνό, Καθηγότρια 
7. Πετρϊκησ Δημότριοσ, Αν. Καθηγητόσ 
8. Πλακατοϑρασ Ιωϊννησ, Καθηγητόσ 
9. κομπρύδησ Κων/νοσ, Αναπλ. Καθηγητόσ 
 
Η.  ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗ  Μ.Υ.  2012-2013 

1. Βαώμϊκησ Σιβϋριοσ, Καθηγητόσ (ςυντονιςτόσ) 

2. Πϊνου Ευγενύα, Αν. Καθηγότρια 

3. Προδρομύδησ Μϊμαντοσ, Επ. Καθηγητόσ 

4. αββαϏδη Ιωϊννη, Αν. Καθηγητόσ 

5. κοϑλικα ταυροϑλα, Αν. καθηγότρια 

6. Σζϊκοσ Ανδρϋασ, Λϋκτορασ 

7. Σςύπησ Αθανϊςιοσ , Επ. Καθηγητόσ 
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Θ.  ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Μ.Υ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 
1. Μυλωνϊ-Κοςμϊ Αγνό, Καθηγότρια (ςυντονύςτρια) 
2. Ακρύδα Κων/λα, Αν. Καθηγότρια 
3. Βλεςςύδησ Αθανϊςιοσ, Αν. Καθηγητόσ 
4. Θεοδϔρου Βαςιλικό, Αν. Καθηγότρια 
5. Λουκατζύκου Λουκύα, Λϋκτορασ 
6. Πϊνου-Πομϔνη Ευγενύα, Αν. Καθηγότρια   
7. Πλακατοϑρασ Ιωϊννησ, Καθηγητόσ 
 

Ι.  ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΞΗ ΟΔΗΓΟΤ ΠΟΤΔΨΝ 

1. Φατζηαρϊπογλου Λϊζαροσ, Καθηγητόσ (ςυντονιςτόσ) 

2. Βλϊχοσ Κων/νοσ, Αν. Καθηγητόσ 

3. Λαςηθιωτϊκη Μαρύα, ΙΔΑΦ  

4. Σςύπησ Αθανϊςιοσ, επ. Καθηγητόσ 

5. Υλϔρου Αγγελικό, ΙΔΑΦ 

 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ  ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑέΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

1. Πομϔνησ Υύλιπποσ, Καθηγητόσ  (ςυντονιςτόσ) 

2. Καμπανϐσ Θεμιςτοκλόσ, Καθηγητόσ 

3. Κοντομηνϊσ Μιχαόλ, Καθηγητόσ 

4. Κοςμϊσ Μϊριοσ, Καθηγητόσ 

5. Κοϑκκου Ωννα-Ειρόνη, Αν. Καθηγότρια 

6. Μπαδϋκα Αναςταςύα, Λϋκτορασ 

7. ακκϊσ Βαςύλειοσ, Λϋκτορασ 

8. Σζϊκοσ Ανδρϋασ, Λϋκτορασ 

9. (Εκπρϐςωποσ φοιτητϔν) 

10. (Διοικητικϐσ Τπϊλληλοσ) 
 
ΙΑ.  ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΟΜΕΑ 

1. ακκϊσ Βαςύλειοσ, Λϋκτορασ  (ςυντονιςτόσ) 

2. Μπαδϋκα Αναςταςύα, Λϋκτορασ 

3. Σζϊκοσ Ανδρϋασ, Λϋκτορασ 

 

ΙΒ.  ΕΠΙΣΡΟΠΗ  ΙΣΟΕΛΙΔΑ 

1. Βλϊχοσ Κων/νοσ, Αν. Καθηγητόσ  (ςυντονιςτόσ) 

2. Πετρϊκησ Δημότριοσ,  Αν. Καθηγητόσ 

3. ακκϊσ Βαςύλειοσ,  Λϋκτορασ 

4. Σζϊκοσ Ανδρϋασ, Λϋκτορασ 

5. Βλϋτςασ Φρόςτοσ, ΙΔΑΦ (τεχνικϐσ υπεϑθυνοσ) 

 

ΙΓ.  ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΥΟΙΣΗΣΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΨΣΗΡΙΟΤ 

1. Μελιςςϊσ Βαςύλειοσ, Αν. Καθηγητόσ (ςυντονιςτόσ) 

2. Βαώμϊκησ Σιβϋριοσ, Καθηγητόσ 

3. Ζαρκϊδησ Αντϔνιοσ, Αν. Καθηγητόσ 
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ΙΔ.  ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΓΙΕΙΝΗ , ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ  ΠΤΡΑΥΑΛΕΙΑ 

1. Λϋκκα Μ. Ε., Καθηγότρια (ςυντονύςτρια) 

2. Πλακατοϑρασ Ιωϊννησ, Καθηγητόσ 

3. ύςκοσ Μιχϊλησ, Αν. Καθηγητόσ 

4. κοϑλικα ταυροϑλα, Αν. Καθηγότρια 

5. Σαςιοϑλα Μαρύα, Επ. Καθηγότρια 

6. Μπρϊφασ Γεϔργιοσ, ΕΔΣΠ 

7. Πιπερύδη Φριςτύνα, ΙΔΑΦ 

8. Σαμβϊκη Αφροδύτη, ΙΔΑΦ 

 

ΙΕ.  ΕΠΙΣΡΟΠΗ  ΤΠΟΔΟΜΨΝ & ΔΙΑΦ/Η ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΟΙΣΗΣΙΚΨΝ 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΨΝ 
1. Φατζηαρϊπογλου Λϊζαροσ, Καθηγητόσ (ςυντονιςτόσ)  
2. Καλλιμϊνησ Αριςτεύδησ, ΙΔΑΦ 
3. Καρκαμποϑνασ Αθανϊςιοσ, ΙΔΑΦ 
4. Κρικοριϊν Γρηγϐριοσ, ΙΔΑΦ 
5. Πιπερύδη Φριςτύνα, ΕΣΕΠ 
6. Σαμβϊκη Αφροδύτη, ΙΔΑΦ 
7. Σϋλλησ Κων/νοσ, ΙΔΑΦ 
8. Υλϔρου Αγγελικό, ΙΔΑΦ 
 
ΙΣ. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΨΡΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 
1. Πλακατοϑρασ Ιωϊννησ, Καθηγητόσ (ςυντονιςτόσ) 
2. Βαώμϊκησ Σιβϋριοσ, Καθηγητόσ 
3. Κοϑκκου Ωννα-Ειρόνη, Αν. Καθηγότρια 
4. Μιχαηλύδησ Ωδωνισ, Καθηγητόσ 
5. κομπρύδησ Κων/νοσ, Αν. Καθηγητόσ 
6. ταλύκασ Κων/νοσ, Αν. Καθηγητόσ 
7. Φατζηκακοϑ ωτόριοσ, Αν. Καθηγητόσ 
 
ΙΖ.  ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΟΙΝΨΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΨΝ ΟΡΓΑΝΨΝ ΣΜΗΜΑΣΟ  ΦΗΜΕΙΑ 
1. ύςκοσ Μιχαόλ, Αν. Καθηγητόσ (ςυντονιςτόσ)  
2. Μαλανδρύνοσ Γερϊςιμοσ, Επ. Καθηγητόσ 
3. Μιχαηλύδησ Ωδωνησ, Καθηγητόσ 
4. Μπαδϋκα Αναςταςύα, Λϋκτορασ 
5. Πετρϊκησ Δημότριοσ, Αν. Καθηγητόσ 
6. Προδρομύδησ Μϊμασ, Επ. Καθηγητόσ 
7. κομπρύδησ Κων/νοσ, Αν. Καθηγητόσ 
 
ΙΗ.  ΕΠΙΣΡΟΠΗ  ΚΑΣΑΣΡΟΥΗ ΚΑΙ  ΑΠΟΤΡΗ ΠΑΛΑΙΨΝ ΟΡΓΑΝΨΝ 

1. Ακρύδα-Δεμερτζό Κων/λα, Αν. καθηγότρια (ςυντονύςτρια) 

2. Μϊνοσ Εμμανουόλ, Λϋκτορασ 

3. Μπρϊφασ Γεϔργιοσ, ΕΣΕΠ 

 

ΙΘ.  ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΤΠΟΔΟΜΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

1. Πλακατοϑρασ Ιωϊννησ, Καθηγητόσ (ςυντονιςτόσ) 
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2. Δεμερτζόσ Παναγιϔτησ, Καθηγητόσ 

3. Λϋκκα Μαρύα-Ελϋνη, Καθηγότρια 

4. Μπϐκαρησ Ευθϑμιοσ, Αν. Καθηγητόσ 

5. κομπρύδησ Κων/νοσ Αν. Καθηγητόσ 

6. κοϑλικα ταυροϑλα, Αν. Καθηγότρια 

7. ταλύκασ Κων/νοσ, Αν. Καθηγητόσ 

8. Πιπερύδη Φριςτύνα, ΕΣΕΠ 

 

Κ.  ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΟΞΙΚΨΝ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ 

1. Βαρβοϑνησ Γεϔργιοσ, Καθηγητόσ (ςυντονιςτόσ) 

2. Μαλανδρύνοσ Γερϊςιμοσ, Επ. Καθηγητόσ 

3. Μϊνοσ Εμμανουόλ, Λϋκτορασ 

4. Προδρομύδησ Μϊμαντοσ, Επ. Καθηγητόσ 

5. Φατζηκακοϑ ωτόριοσ, Αν. Καθηγητόσ 

6. Πιπερύδη Φριςτύνα, ΕΣΕΠ 

 

ΚΑ.  ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΟΡΓΑΝΨΝ 

1. Λουλοϑδη Μαρύα, Καθηγότρια (ςυντονύςτρια) 

2. Σςαπαρλόσ Γεϔργιοσ, Καθηγητόσ 

3. Κοντομηνϊσ Μιχαόλ, Καθηγητόσ 

4. Βαώμϊκησ Σιβϋριοσ, Καθηγητόσ 

5. Πϊνου Ευγενύα, Αν. Καθηγότρια 

6. Μοϑςησ Βαςύλειοσ, ΙΔΑΦ 

 

ΚΒ.  ΕΠΙΣΡΟΠΗ  ΚΣΙΡΙΨΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ  

1. Πιπερύδη Φριςτύνα, ΕΣΕΠ  (ςυντονύςτρια) 

2. Μπρϊφασ Γεϔργιοσ, ΕΣΕΠ 

3. Σςοϑτςη Φαροϑλα,  ΙΔΑΦ 
 
ΚΓ.  ΕΠΙΣΡΟΠΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΨΝ  ΕΙΔΨΝ  2013 

 Σακτικϊ μϋλη 

1. Σαμβϊκη Αφροδύτη, ΙΔΑΦ 

2. Σϋλλησ Κων/νοσ, ΙΔΑΦ 

3. Πιπερύδου Φριςτύνα, ΕΣΕΠ 

 Αναπληρωματικϊ μϋλη 

1. Καρκαμποϑνασ Αθανϊςιοσ, ΙΔΑΦ 

2. Κρικοριϊν Δημότριοσ, ΙΔΑΦ 

3. Καλλιμϊνησ Αριςτεύδησ, ΙΔΑΦ 
 
ΚΔ.  ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «Χηφιακϋσ Δρϊςεισ Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ».  
1. Εργαςτόριο Οργανικόσ: Σζϊκοσ Ανρϋασ, Λϋκτορασ (ςυντονιςτόσ)  
2. Εργαςτόριο Αναλυτικόσ: ταλύκασ Κων/νοσ, Αν. Καθηγητόσ  
3. Εργαςτόριο Βιοχημεύασ: Κοϑκκου Αννα-Ειρόνη, Αν. Καθηγότρια 
4. Εργαςτόριο Ανϐργανησ: Μαλανδρύνοσ Γερϊςιμοσ, Επ. Καθηγητόσ  
5. Εργαςτόριο Σροφύμων: Μπαδϋκα Αναςταςύα, Λϋκτορασ 
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6. Σομϋασ Υυςικοχημεύασ: Μυλωνϊ-Κοςμϊ Αγνό, Καθηγότρια 
7. Εργαςτόριο Βιομηχανικόσ: Πετρϊκησ Δημότριοσ, Αν. Καθηγητόσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ    

Οδηγός Σπουδών    157 

VII. ΣΗΛΕΥΨΝΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΕΛΨΝ Δ.Ε.Π. ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΗΜΕΙΑ 

(Για κλόςη των τετραψόφιων αριθμϔν απϐ εξωτερικϐ τηλϋφωνο χρηςιμοποιεύςτε 265100–

xxxx) 

 

1.  Ακρύδα Kωνςταντοϑλα, Επύκουρη Καθηγότρια     8339 

2.  Aλμπϊνησ Tριαντϊφυλλοσ, Kαθηγητόσ      8348 

3.  Bαώμϊκησ Tιβϋριοσ, Kαθηγητόσ                    8352 

4.  Bαρβοϑνησ Γεϔργιοσ, Kαθηγητόσ      8382 

5.  Βλϊχοσ Κωνςταντύνοσ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ    8430 

6.  Βλεςςύδησ Αθανϊςιοσ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ    8401 

7.  Γαροϑφησ Αχιλλϋασ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ    8409 

8.  Γεροθανϊςησ Iωϊννησ, Kαθηγητόσ      8389 

9.  Δεμερτζόσ Παναγιϔτησ, Kαθηγητόσ      8340 

10. Eλεμϋσ Iωϊννησ, Αναπληρωτόσ Kαθηγητόσ     8432 

11. Ευμοιρύδησ Νικϐλαοσ, Ομϐτιμοσ Καθηγητόσ     8702 

12. Zαρκϊδησ Aντϔνησ, Αναπληρωτόσ Kαθηγητόσ    8379 

13. Θεοδϔρου-Καςιοϑμη Βαςιλικό, Αναπληρϔτρια Καθηγότρια  8591 

14. Kαμπανϐσ Θεμιςτοκλόσ, Kαθηγητόσ      8423 

15. Καραγιϊννησ Μιλτιϊδησ, Ομϐτιμοσ Καθηγητόσ    8406 

16. Kονιδϊρη Kωνςταντύνα, Επύκουρη Καθηγότρια    8408 

17. Kοντομηνϊσ Mιχϊλησ, Kαθηγητόσ      8342 

18. Kοςμϊσ Mϊριοσ, Kαθηγητόσ       8442 

19. Kοϑκκου Eιρόνη-Ωννα, Αναπληρϔτρια Καθηγότρια    8371 

20. Λαζαρύδησ Θεϐδωροσ        8448 

21. Λϋκκα Mαρύα-Eλϋνη, Καθηγότρια      8367 

22. Λουκατζύκου Λουκύα, Λϋκτορασ       8349 

23. Λουλοϑδη Mαρύα, Καθηγότρια       8418 

24. Μαλανδρύνοσ Γερϊςιμοσ, Επύκουροσ Καθηγητόσ    8407 

25. Μϊνοσ Εμμανουόλ        8416 

26. Μελιςςϊσ Βαςύλειοσ, Aναπληρωτόσ Kαθηγητόσ    8471 

27. Mιχαηλύδησ Aδωνησ, Kαθηγητόσ      8447 

28. Μπαδϋκα Αναςταςύα, Λϋκτορασ      8705 

29. Mπϐκαρησ Eυθϑμιοσ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ     8377 

30. Mυλωνϊ-Kοςμϊ Aγνό, Καθηγότρια      8441 
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31. Nϊνοσ Xρόςτοσ, Λϋκτορασ       8405 

32. Πϊνου Eυγενύα, Αναπληρϔτρια Καθηγότρια     8393 

33. Παπαμιχαόλ Εμμανουόλ, Kαθηγητόσ      8395 

34. Περιςυνϊκησ Ωγγελοσ, Επύκουροσ Καθηγητόσ     8184 

35. Πετρϊκησ Δημότριοσ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ    8347 

36. Πλακατοϑρασ Iωϊννησ, Kαθηγητόσ      8417 

37. Πομϔνησ Υύλιπποσ, Kαθηγητόσ       8350 

38. Προδρομύδησ Μϊμασ, Επύκουροσ Καθηγητόσ     8412 

39. Pηγανϊκοσ Kυριϊκοσ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ    8341 

40. Pοϑςςησ Iωϊννησ, Aναπληρωτόσ Kαθηγητόσ     8344 

41. αββαϏδησ Ιωϊννησ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ    8343 

42. ακαρϋλλου Mαρύα, Kαθηγότρια      8386 

43. ακκϊσ Βαςύλειοσ, Λϋκτορασ       8303 

44. ύςκοσ Mιχϊλησ, Aναπληρωτόσ Kαθηγητόσ     8394 

45. κομπρύδησ Κων/νοσ, Αναπληρωτόσ Kαθηγητόσ    8598 

46. κοϑλικα ταυροϑλα, Αναπληρϔτρια Καθηγότρια    8446 

47. ταλύκασ Κωνςταντύνοσ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ    8414 

48. Tαςιοϑλα Mαρύα, Επύκουρη Καθηγότρια     8345 

49. Tςαπαρλόσ Γεϔργιοσ, Kαθηγητόσ        8431 

50. Tςελϋπησ  Aλϋξανδροσ, Kαθηγητόσ      8365 

51. Tςύκαρησ Bαςύλειοσ, Kαθηγητόσ      8383 

52. Σςύπησ Αθανϊςιοσ, Επύκουροσ Καθηγητόσ     8333 

53. Tςουκϊτοσ Δημϐκριτοσ, Kαθηγητόσ      8368 

54. Σζϊκοσ Ανδρϋασ, Λϋκτορασ       8387 

55. Xατζηαρϊπογλου Λϊζαροσ, Kαθηγητόσ     8380 

56. Xατζηκακοϑ ωτόρησ, Αναπληρωτόσ Kαθηγητόσ    8374 

57. Φατζηλιϊδησ Νικϐλαοσ, Ομϐτιμοσ Kαθηγητόσ     8420 
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VIIΙ. ΣΗΛΕΥΨΝΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΙΔΙΚΟΤ ΣΕΦΝΙΚΟΤ –ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ 

ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΗΜΕΙΑ 

(Για κλόςη των τετραψόφιων αριθμϔν απϐ εξωτερικϐ τηλϋφωνο χρηςιμοποιεύςτε 265100–

xxxx) 

 

1.  Γκιϔκασ Δημοςθϋνησ (Ι.Δ.Α.Φ.)   Φ3-105α  8400 

2.  Γκορϋζη Μαριϊννα (Ε.Σ.Ε.Π.)    Ε3 ιςϐγειο  7386 

3.  Καλλιμϊνησ Αριςτεύδησ (Ι.Δ.Α.Φ.)   Φ2-119  8356 

4.  Καρκαμποϑνασ Αθανϊςιοσ (Ι.Δ.Α.Φ.)   Φ2-223  8428 

5.  Κρικοριϊν Δημότριοσ (Ι.Δ.Α.Φ.)   Ε3 ιςϐγειο  8376 

6.  Λαςηθιωτϊκη Μαρύα (Ι.Δ.Α.Φ.)   Φ2-211α  8354 

7.  Μοϑςησ Βαςύλειοσ (Ι.Δ.Α.Φ.)    Ε3 ιςϐγειο  7386 

8.  Μπϐτη Βαςιλικό (Ι.Δ.Α.Φ.)    Φ2-083  8317 

9. Μπρϊφασ Γεϔργιοσ (Ε.Σ.Ε.Π.) 

10.  Ντϐκορου Βαςιλικό(Ι.Δ.Α.Φ.)   Φ3-117α  8445 

11.  Πανταζό Δϋςποινα (Ι.Δ.Α.Φ.)   Φ3-124  8378 

12. Πιπερύδη Φριςτύνα (Ε.Σ.Ε.Π.)      8356   

13. Ξεκϊρφωτου Αναςταςύα (Ε.Σ.Ε.Π.)    

14.  ταθϐπουλοσ Παναγιϔτησ (Ι.Δ.Α.Φ.)  Φ3-117β  8427 

15.  Σαμβϊκη Αφροδύτη (Ι.Δ.Α.Φ.)   Φ3-321  8436 

16.  Σϋλλησ Κωνςταντύνοσ (Ι.Δ.Α.Φ.)   Φ3-124  8326 

17. Σςιατοϑρασ Βαςύλειοσ (Ι.Δ.Α.Φ.)   Φ3-224  8728 

18.  Σςιαφοϑλησ Κωνςταντύνοσ (Ι.Δ.Α.Φ.)  Φ3-114  8315 

19.  Σςοϑτςη Φαροϑλα (Ι.Δ.Α.Φ.)   Φ2-224  8363 

20. Υιαμϋγκοσ Ιωϊννησ (Ε.Σ.Ε.Π.)   Φ2-080   

21. Υλϔρου Αγγελικό (Ι.Δ.Α.Φ.)    Φ2-080  8403 
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IX. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΗΜΕΙΑ 

 

H Βιβλιοθόκη και Κϋντρο Πληροφϐρηςησ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων 

(Β.Κ.Π.-Π.Ι.) ςτεγϊζεται ςε αυτϐνομο κτύριο ϋξι (6) ορϐφων ςτο κϋντρο 

τησ Πανεπιςτημιοϑπολησ Ιωαννύνων. Πρϐκειται για το μεγαλϑτερο κτύριο 

Βιβλιοθόκησ ςτην Ελλϊδα ςυνολικόσ επιφϊνειασ 17.400 τ.μ. εκ των 

οπούων τα 14.500τ.μ. διατύθενται για τισ ανϊγκεσ τησ Βιβλιοθόκησ και τα 

υπϐλοιπα για ϊλλεσ λειτουργύεσ του Πανεπιςτημύου. Αποτελεύται απϐ ϋξι 

(6) ορϐφουσ, εκ των οπούων οι τϋςςεροι πρϔτοι χρηςιμοποιοϑνται για βιβλιοςτϊςια και θϋςεισ 

ανϊγνωςησ, ενϔ οι ϊλλοι δϑο  ϐροφοι χρηςιμοποιοϑνται προςωρινϊ για τισ ανϊγκεσ του 

προςωπικοϑ. 

το ιςϐγειο αναπτϑςςονται τα ακϐλουθα: Πληροφοριακό υλικό τησ Βιβλιοθόκησ (Λεξικϊ, 

Εγκυκλοπαύδειεσ, κ.λ.π.), ειρϋσ, Εκθετόρια Περιοδικών (τρϋχουςεσ ςυνδρομϋσ), Αναγνωςτόριο. 

Απϐ τον πρϔτο ϋωσ τον τρύτο ϐροφο αναπτϑςςεται η ςυλλογό των βιβλύων ςϑμφωνα με 

το δεκαδικϐ ταξινομικϐ ςϑςτημα DEWEY (ςε γενικϋσ κατηγορύεσ και ςτη ςυνϋχεια ςε 

υποκατηγορύεσ). 

τον τϋταρτο ϐροφο βρύςκονται τα περιοδικϊ προηγοϑμενων ετϔν. Θϋςεισ ανϊγνωςησ 

εκτϐσ απϐ το ιςϐγειο υπϊρχουν και ςε ϐλουσ τουσ υπϐλοιπουσ ορϐφουσ. Σο υλικϐ τησ 

Βιβλιοθόκησ ανϋρχεται ςε 10.000 περύπου βιβλύα και 217 τύτλουσ περιοδικϔν. Η Κεντρικό 

Βιβλιοθόκη παρϋχει υπηρεςύεσ χρόςησ Βιβλιοθόκησ (δανειςμϐ βιβλύων, αναγνωςτόριο κ.λπ.), 

υπηρεςύεσ βιβλιογραφικόσ τεκμηρύωςησ και πληροφϐρηςησ, καθϔσ επύςησ και προμόθεια 

επιςτημονικϔν ϊρθρων. Η Βιβλιοθόκη με τη ςυμμετοχό τησ ςτο Εθνικϐ Δύκτυο Επιςτημονικϔν 

και Σεχνολογικϔν Βιβλιοθηκϔν και ςε ςυνεργαςύα με το Εθνικϐ Κϋντρο Σεκμηρύωςησ δύνει τη 

δυνατϐτητα ςτα μϋλη τησ Πανεπιςτημιακόσ Κοινϐτητασ να παραγγεύλουν ϊρθρα περιοδικϔν 

απϐ ϊλλεσ Ελληνικϋσ Βιβλιοθόκεσ και απϐ Βιβλιοθόκεσ του Εξωτερικοϑ με ςκοπϐ την κϊλυψη 

των εκπαιδευτικϔν και ερευνητικϔν αναγκϔν των μελϔν τησ Ακαδημαώκόσ Κοινϐτητασ. 

Η βιβλιοθόκη του Σμόματοσ Φημεύασ ενςωματϔθηκε απϐ τον Νοϋμβριο του 2002 ςτην 

Κεντρικό Βιβλιοθόκη. Σα περιοδικϊ τησ Φημεύασ λϐγω του μεγϊλου ϐγκου που καταλϊμβαναν, 

χωρύςτηκαν προςωρινϊ απϐ το ϋτοσ ϋναρξησ τησ ςυνδρομόσ τουσ ϋωσ και το 1995 ςε ειδικϐ 

χϔρο ςτο ιςϐγειο και απϐ το 1996 ϋωσ και ςόμερα ςτον τϋταρτο ϐροφο. Η ςυλλογό τησ Φημεύασ 

αποτελεύται απϐ ερευνητικϊ περιοδικϊ, ςειρϋσ και επιςτημονικϊ βιβλύα. Η μορφό τησ 

βιβλιοθόκησ αλλϊζει με γρόγορουσ ρυθμοϑσ και το ϋντυπο υλικϐ αντικαθύςταται απϐ την 
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ηλεκτρονικό πληροφϐρηςη με την οπούα  ανακτϊται η πληροφορύα με ακρύβεια και εξειδύκευςη 

ςε πολϑ μικρϐ χρονικϐ διϊςτημα. 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΝΑΓΝΨΣΨΝ 

Αναγνωςτόρια-Η/Τ Αναγνωςτών 

Η Β.Κ.Π.-Π.Ι. διαθϋτει περιςςϐτερεσ απϐ 500 θϋςεισ ανϊγνωςησ διαςκορπιςμϋνεσ ςτουσ 

διϊφορουσ χϔρουσ τησ Βιβλιοθόκησ, καθϔσ και περύ τουσ 40 Η/Τ για χρόςη των αναγνωςτϔν. 

ε ϐλουσ τουσ ορϐφουσ τησ Βιβλιοθόκησ υπϊρχει η δυνατϐτητα ενςϑρματησ και αςϑρματησ 

πρϐςβαςησ ςτο Διαδύκτυο (Internet). το χϔρο τησ Βιβλιοθόκησ υπϊρχουν υπολογιςτϋσ, η χρόςη 

των οπούων περιορύζεται ςτην αναζότηςη ςτον ηλεκτρονικϐ κατϊλογο, καθϔσ και υπολογιςτϋσ 

που χρηςιμοποιοϑνται για αναζότηςη ςτο διαδύκτυο και τη χρόςη λογιςμικϔν πακϋτων. 

τουσ ορϐφουσ τησ Βιβλιοθόκησ υπϊρχουν φωτοτυπικϊ μηχανόματα που λειτουργοϑν με 

κϊρτεσ φωτοτϑπηςησ. Κϊρτεσ φωτοτϑπηςησ πωλοϑνται ςτο Γκιςϋ εξυπηρϋτηςησ και ςτο 

μηχϊνημα πϔληςησ καρτϔν ςτο Ιςϐγειο. Τπϊρχουν επύςησ πολυμηχανόματα (φωτοτυπικϊ-

εκτυπωτϋσ δικτϑου-ςαρωτϋσ) (Scan2Mail), που παρϋχουν ςτο χρόςτη τη δυνατϐτητα να 

ςαρϔςει ϋντυπο υλικϐ (π.χ. ςελύδεσ βιβλύων/περιοδικϔν) και να το αποςτεύλει μϋςω e-mail ςτη 

διεϑθυνςη που θα ορύςει. 

Διαδανειςμόσ Βιβλύων 

τη Βιβλιοθόκη και Κϋντρο Πληροφϐρηςησ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων (Β.Κ.Π.-Π.Ι.) 

λειτουργεύ «Τπηρεςύα Διαδανειςμοϑ», η οπούα αναλαμβϊνει για λογαριαςμϐ των αναγνωςτϔν 

τησ τον δανειςμϐ βιβλύων που δεν υπϊρχουν ςτον κατϊλογο τησ, υπϊρχουν ϐμωσ ςε ϊλλη 

Πανεπιςτημιακό Βιβλιοθόκη τησ Ελλϊδασ ό του εξωτερικοϑ. 

Λόψη και Διϊθεςη Ωρθρων Περιοδικών 

Η Βιβλιοθόκη και Κϋντρο Πληροφϐρηςησ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων (Β.Κ.Π.-Π.Ι.) 

παρϋχει τη δυνατϐτητα ςτουσ αναγνϔςτεσ-χρόςτεσ τησ να παραγγϋλλουν ϊρθρα απϐ περιοδικϊ 

που δε διαθϋτει η ύδια, αλλϊ υπϊρχουν ςε ϊλλεσ Βιβλιοθόκεσ του εςωτερικοϑ ό του εξωτερικοϑ. 

εμινϊρια εκπαύδευςησ χρηςτών 

Η Β.Κ.Π.-Π.Ι. οργανϔνει ςεμινϊρια εκπαύδευςησ χρηςτϔν. Σα ςεμινϊρια απευθϑνονται ςε 

ϐλα τα μϋλη τησ ακαδημαώκόσ κοινϐτητασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων και ϋχουν ωσ ςτϐχο την 

ενημϋρωςη και εξοικεύωςη των χρηςτϔν τησ με τισ-ηλεκτρονικϋσ και ϊλλεσ-υπηρεςύεσ τησ 

Βιβλιοθόκησ. 

Ωτομα με Ειδικϋσ Ανϊγκεσ 

Σο κτύριο τησ Βιβλιοθόκησ διαθϋτει ειδικϋσ ρϊμπεσ και υποδομϋσ που εξαςφαλύζουν τη 

χρόςη τησ απϐ ϊτομα με κινητικϊ προβλόματα. Η Β.Κ.Π.-Π.Ι. διαθϋτει ειδικό ςυλλογό βιβλύων ςε 
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γραφό Braille για ϊτομα με προβλόματα ϐραςησ, καθϔσ και ειδικϐ εξοπλιςμϐ και λογιςμικϐ 

ανϊγνωςησ και πρϐςβαςησ ςτο διαδύκτυο για τυφλοϑσ και μερικϔσ βλϋποντεσ χρόςτεσ. 

Φώροι Ατομικόσ Μελϋτησ 

Η Βιβλιοθόκη και Κϋντρο Πληροφϐρηςησ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων διαθϋτει ϋναν 

αριθμϐ κλειςτϔν χϔρων ανϊγνωςησ για χρόςτεσ τησ που εργϊζονται για μεγϊλα χρονικϊ 

διαςτόματα ςτη Βιβλιοθόκη. 

 

ΦΡΗΗ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Η λειτουργύα τησ Βιβλιοθόκησ διϋπεται απϐ κανονιςμϐ που καθορύζει τισ υποχρεϔςεισ και 

τα δικαιϔματα των χρηςτϔν, τισ τηροϑμενεσ πρακτικϋσ λειτουργύασ, τη διοικητικό διϊρθρωςη 

κ.α. Κϊθε χρόςτησ υποχρεοϑται να τηρεύ τον κανονιςμϐ τησ Βιβλιοθόκησ.1 Ο κανονιςμϐσ εύναι 

προςβϊςιμοσ ςτον Ιςτϐτοπο τησ Βιβλιοθόκησ ςτο διαδύκτυο: 

http:/www.lib.uoi.gr/files/regulation.pdf 

Κατϊλογοι 

Οι βιβλιακϋσ και ϊλλεσ ςυλλογϋσ τησ Βιβλιοθόκησ εύναι καταγεγραμμϋνεσ ςτο 

μηχανογραφημϋνο κατϊλογο τησ Βιβλιοθόκησ (OPAC), μϋςω του οπούου ο ενδιαφερϐμενοσ 

μπορεύ να αναζητόςει το υλικϐ που τον ενδιαφϋρει με χρόςη διαφορετικϔν τρϐπων αναζότηςησ 

ϐπωσ: Βαςικό ό ύνθετη Αναζότηςη, Αναζότηςη ςε ςυγκεκριμϋνη κατηγορύα ό ςυλλογό υλικού κ.α. 

Λύςτεσ των τρεχόντων ςυνδρομών παρουςιϊζονται ςτον Ιςότοπο τησ Βιβλιοθόκησ: 

http:/www.lib.uoi.gr/catalogs/catalog_mags.php 

Μϋςω του ιςτϐτοπου τησ Β.Κ.Π.-Π.Ι. μπορεύ ν’ αναζητηθεύ υλικϐ ς’ ϊλλεσ Βιβλιοθόκεσ τησ 

Ελλϊδοσ (Εικονικϐσ ςυλλογικϐσ κατϊλογοσ Zephyrus, υλλογικϐσ κατϊλογοσ Ακαδημαώκϔν 

Βιβλιοθηκϔν) και του εξωτερικοϑ (WorldCat): http:/www.oclc.org/worldcat/default.htm κ.α. 

Κϋντρο Πληροφόρηςησ 

Εκτϐσ απϐ τισ λειτουργύεσ μιασ παραδοςιακόσ Βιβλιοθόκησ η Β.Κ.Π-Π.Ι. δύνει μϋςω τησ 

χρόςησ των πλϋον ςϑγχρονων τεχνολογιϔν τη δυνατϐτητα για νϋεσ πληροφορικϋσ υπηρεςύεσ 

που προςφϋρουν ϊμεςη πληροφϐρηςη ςτουσ χρόςτεσ τησ, ϐπωσ πρϐςβαςη ςε Πληροφορικϋσ και 

Βιβλιογραφικϋσ Βϊςεισ Δεδομϋνων, Ηλεκτρονικϋσ υλλογϋσ, Εκπαιδευτικϐ Τλικϐ κ.α. 

Ηλεκτρονικϊ Περιοδικϊ Πλόρουσ Κειμϋνου 

Η Β.Κ.Π-Π.Ι. εύναι ςυνδρομητόσ ςε περιςςϐτερα απϐ 10000 ηλεκτρονικϊ περιοδικϊ 

πλόρουσ κειμϋνου. Σο ςϑνολο των περιοδικϔν αυτϔν παρουςιϊζεται ςτον ιςτϐτοπο τησ 

Βιβλιοθόκησ ςε δϑο λύςτεσ: Ηλεκτρονικϊ Περιοδικϊ Βιβλιοθόκησ και Ηλεκτρονικϊ 

Περιοδικϊ μϋςω του υνδϋςμου των Ελληνικών Ακαδημαώκών Βιβλιοθηκών (HeaL-Link). 
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Εκπαιδευτικό Τλικό 

Η Κεντρικό βιβλιοθόκη προςφϋρει ςε κϊθε ενδιαφερϐμενο τη δυνατϐτητα να 

παρακολουθόςει on-line εκπαιδευτικϋσ ταινύεσ που αναφϋρονται ςε ποικύλα εκπαιδευτικϊ 

αντικεύμενα. 

Βϊςεισ Δεδομϋνων  

Για την αναζότηςη βιβλιογραφιϔν, βιβλύων, επιςτημονικϔν ϊρθρων, χημικϔν ενϔςεων 

κ.α. η Β.Κ.Π-Π.Ι. προςφϋρει ϋνα μεγϊλο αριθμϐ on-line Βϊςεων Δεδομϋνων. Οι Βϊςεισ Δεδομϋνων 

προςφϋρονται εύτε μϋςω του δικτϑου του Π.Ι. ό μϋςω του Διαδικτϑου. χετικϋσ πληροφορύεσ για 

κϊθε Βϊςη δεδομϋνων και τον τρϐπο χρόςησ τησ προςφϋρονται ςτην ςχετικό ϋνδειξη του 

Ιςτϐτοπου τησ Βιβλιοθόκησ. 

Χηφιακό Βιβλιοθόκη Π.Ι. 

Με την ενεργϐ ςυμμετοχό διδαςκϐντων απϐ διϊφορα εκπαιδευτικϊ Σμόματα του 

Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων η Β.Κ.Π.-Π.Ι. ανϋπτυξε ειδικό ςυλλογό ψηφιοποιημϋνου 

εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ ιδιαύτερα χρόςιμου για χρόςη των φοιτητϔν και των ερευνητϔν. τϐχοσ 

εύναι το υλικϐ αυτϐ να αποτελϋςει τη βϊςη για την ανϊπτυξη του Ιδρυματικοϑ Αποθετηρύου 

Εκπαιδευτικοϑ Τλικοϑ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων. 

Tηλϋφωνα επικοινωνύασ:  26–5100–7958, –7961, –7938,  

E-mail : chemdesk@cc.uoi.gr 

H Κεντρικό Βιβλιοθόκη εύναι ανοικτό απϐ Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό τισ ϔρεσ 08:00 ωσ 

20:00 και το ϊββατο απϐ 08:00 ϋωσ 15:00. 

 

 

Φ. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

το διαδικτυακϐ τϐπο του Σμόματοσ Φημεύασ (http://www.uoi.gr/schools/chemistry/) 

υπϊρχουν γενικϋσ πληροφορύεσ για την ιςτορύα και τη διούκηςη του τμόματοσ, καθϔσ επύςησ και 

πληροφορύεσ για το προπτυχιακϐ και μεταπτυχιακϐ πρϐγραμμα ςπουδϔν, τα εργαςτόρια, το 

προςωπικϐ και τουσ τομεύσ ϋρευνασ που γύνεται ςε επιςτημονικϐ επύπεδο. Σο Σμόμα Φημεύασ 

δύνει ςε χρόςη το πλόρεσ ηλεκτρονικϐ ςϑςτημα χρόςησ του Υοιτητολογύου απϐ τουσ φοιτητϋσ. Η 

Εφαρμογό STUDENTS WEB ϋχει ωσ ςτϐχο την ϊμεςη εξυπηρϋτηςη των φοιτητϔν δύνοντϊσ τουσ 

τη δυνατϐτητα πρϐςβαςησ μϋςω του INTERNET ςε διϊφορεσ υπηρεςύεσ τησ Γραμματεύασ. Δύνει 

τη δυνατϐτητα ςτουσ φοιτητϋσ να κϊνουν δηλϔςεισ μαθημϊτων, να ελϋγχουν τα ςτοιχεύα που 

τουσ αφοροϑν (βαθμολογύα μαθημϊτων, κτλ) και να κϊνουν αιτόςεισ προσ τη Γραμματεύα μϋςω 

του Διαδικτϑου. Με την εφαρμογό επιτυγχϊνεται η αποςυμφϐρηςη των Γραμματειϔν απϐ τισ 

ουρϋσ που δημιουργοϑνται ςτισ θυρύδεσ (ιδιαιτϋρωσ κατϊ την περύοδο δηλϔςεων μαθημϊτων) 

http://www.uoi.gr/schools/chemistry/
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και η καλϑτερη χρόςη του χρϐνου που αφιερϔνει το προςωπικϐ ςτην επικοινωνύα με τουσ 

φοιτητϋσ. 

 

 

ΦI. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ  

 

Οι απϐφοιτοι του Σμόματοσ Φημεύασ μποροϑν να απαςχοληθοϑν επαγγελματικϊ ςτο 

δημϐςιο και ιδιωτικϐ τομϋα, ωσ ελεϑθεροι επαγγεματύεσ, ςτην εκπαύδευςη, καθϔσ επύςησ και ςτο 

τομϋα υγεύασ. Ειδικϐτερα οι κυριϐτεροι επιμϋρουσ τομεύσ επαγγελματικόσ απαςχϐληςησ των 

χημικϔν εύναι οι παρακϊτω: 

 

Δημόςιοσ τομϋασ: Οι χημικού αςχολοϑνται κυρύωσ με τον ποιοτικϐ ϋλεγχο των διαφϐρων 

ειςαγϐμενων και εξαγϐμενων προώϐντων (πρϔτεσ ϑλεσ βιομηχανύασ, καϑςιμα, τρϐφιμα, 

φϊρμακα) και τον περιβαλλοντικϐ ϋλεγχο. 

- ε διϊφορα υπουργεύα ϐπωσ το Τ.Π.Ε.Κ.Α., το Τπουργεύο Γεωργύασ, το Τπουργεύο 

Βιομηχανύασ, Εμπορύου και ςε οργανιςμοϑσ που εποπτεϑονται απ' αυτϊ.  

- τον τομϋα χρονολϐγηςησ, ταυτοπούηςησ και ςυντόρηςησ αρχαιοτότων και ϋργων τϋχνησ 

(Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ).  

- Ψσ ερευνητϋσ ςε Πανεπιςτόμια, ερευνητικϊ κϋντρα ό ινςτιτοϑτα. 

- το Γενικϐ Φημεύο του Κρϊτουσ (Γ.Φ.Κ).  

- ε μονϊδεσ βιολογικοϑ καθαριςμοϑ. 

 

Ιδιωτικόσ τομϋασ. Οι χημικού εύναι υπεϑθυνοι για την παραγωγό, τον ποιοτικϐ ϋλεγχο των 

πρϔτων υλϔν και των τελικϔν προώϐντων, καθϔσ και ςτην ϋρευνα για την παραγωγό και 

διϊθεςη νϋων προώϐντων.  

- τη χημικό βιομηχανύα (τροφύμων, ποτϔν, λιπαςμϊτων, φυτοφαρμϊκων, πλαςτικϔν, 

υφϊνςιμων υλϔν, εντομοκτϐνων, υλικϔν ςυςκευαςύασ, καλλυντικϔν. 

- φαρμϊκων, χρωμϊτων). 

- ε μονϊδεσ διυλιςτηρύων και επεξεργαςύασ πετρελαύου.  

- Ψσ οινολϐγοι ςε οινολογικϊ εργαςτόρια  

- ε υδατοκαλλιϋργειεσ και ςε ιχθυογεννητικοϑσ ςταθμοϑσ. 

- ε ιδιωτικϊ εργαςτόρια ωσ υπεϑθυνοι ποιοτικοϑ ελϋγχου και ανϊπτυξησ νϋων προώϐντων. 

- ε εταιρεύεσ/οργανιςμοϑσ που αςχολοϑνται με το περιβϊλλον. 
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- ε νομικϋσ υπηρεςύεσ αςχολοϑμενεσ με την καταχϔρηςη και τη διακύνηςη πνευματικόσ 

ιδιοκτηςύασ (δικηγορικϊ γραφεύα, Ο.Β.Ι., γραφεύα διακύνηςησ). 

- ε γραφεύα μελετϔν ςτον ιδιωτικϐ τομϋα. 

- ημαντικϐσ αριθμϐσ αςχολεύται με ειςαγωγϋσ και εξαγωγϋσ και πϔληςη χημικϔν 

προώϐντων, πρϔτων υλϔν, ειδϔν χημικόσ βιομηχανύασ και οργϊνων χημικϔν αναλϑςεων 

και ελϋγχου. 

Ελεύθερα Επαγγϋλματα: Οι χημικού μποροϑν να ιδρϑςουν ιδιωτικϊ εργαςτόρια για 

αναλϑςεισ κϊθε τϑπου, ϐπωσ π.χ. εργαςτόρια ελϋγχου ούνων και τροφύμων εργαςτόρια 

οινολογικοϑ ελϋγχου, ελϋγχου ποιϐτητασ ςκευαςμϊτων που διοχετεϑονται ςτην αγορϊ κ.λ.π. 

 

Εκπαιδευτικόσ τομϋασ: Οι χημικού μποροϑν να εργαςθοϑν ωσ καθηγητϋσ ςτη δευτεροβϊθμια 

εκπαύδευςη (Γυμνϊςια, Λϑκεια) δημϐςια ό ιδιωτικό και ςτην τριτοβϊθμια εκπαύδευςη 

(Σεχνολογικϊ Ιδρϑματα, Ανϔτατα Εκπαιδευτικϊ Ιδρϑματα). Απαραύτητη προϒπϐθεςη για την 

ακαδημαώκό ςταδιοδρομύα εύναι η εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ και η ϑπαρξη ςχετικοϑ 

ερευνητικοϑ και εκπαιδευτικοϑ ϋργου. Επιπλϋον ερϊζονται ςε υπηρεςύεσ εκπαιδευτικοϑ 

ςχεδιαςμοϑ (Τ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., Παιδαγωγικϐ Ινςτιτοϑτο κ.ϊ.). 

 

Σομϋασ Τγεύασ: Οι χημικού αςχολοϑνται με χημικϋσ και βιοχημικϋσ αναλϑςεισ. ε κρατικϊ ό 

ιδιωτικϊ κϋντρα υγεύασ, ςε εργαςτόρια νοςοκομεύων και κλινικϔν. 

  

Οι χημικού ςτο εργαςτόριο εργϊζονται ατομικϊ ό ομαδικϊ, με ωρϊριο ανϊλογο των 

απαιτόςεων τησ εργαςύασ του. Μικρϐ μϋροσ του χρϐνου του αφιερϔνει ςτο γραφεύο, ϐπου 

γρϊφει και αξιολογεύ τα αποτελϋςματα των εργαςτηριακϔν αναλϑςεων και παρακολουθεύ τη 

βιβλιογραφύα. Όταν απαιτεύται η ςυλλογό δειγμϊτων, εργϊζονται και ϋξω απϐ το εργαςτόριο. Οι 

ανθυγιεινϋσ λϐγω τησ τοξικϐτητασ και τησ καρκινογενοϑσ δρϊςησ επικύνδυνεσ χημικϋσ ουςύεσ με 

τισ οπούεσ ϋρχονται ςε επαφό, επιβϊλλουν τη λόψη κατϊλληλων μϋτρων προφϑλαξησ.  
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ΑΚΑΔΗΜΑέΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

 

1 επτεμβρύου Ϊναρξη Ακαδημαώκοϑ Ϊτουσ 

επτϋμβριοσ Επαναληπτικϋσ εξετϊςεισ προηγοϑμενου ϋτουσ 

1 Οκτωβρύου Ϊναρξη διδαςκαλύασ χειμρινοϑ εξαμόνου 

Ιανουϊριοσ Εξετϊςεισ χειμερινοϑ εξαμόνου 

Α΄ Δεκαπενθόμερο Υεβρουαρύαου Ϊναρξη διδαςκαλύασ εαρινοϑ εξαμόνου 

Α΄ Δεκαπενθόμερο Ιουνύου Εξετϊςεισ εαρινοϑ εξαμόνου 

 

 

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 
28 Οκτωβρύου Εθνικό Εορτό 

17 Νοεμβρύου Επϋτειοσ Πολυτεχνεύου 

24 Δεκεμβρύου – 7 Ιανουαρύου Διακοπϋσ Φριςτουγϋννων 

30 Ιανουαρύου Σριϔν Ιεραρχϔν 

21 Υεβρουαρύου Επϋτειοσ Απελευθϋρωςησ Ιωαννύνων 

Απϐ την Πϋμπτη τησ Συροφϊγου 

ϋωσ την επϐμενη τησ Κ. Δευτϋρασ Διακοπϋσ Απϐκρεω 

25 Μαρτύου Εθνικό Εορτό 

Απϐ την Μεγϊλη Δευτϋρα ϋωσ και 

την Κυριακό του Θωμϊ Διακοπϋσ Πϊςχα 

1η ΜαϏου Εργατικό Πρωτομαγιϊ 

 

Σην ημϋρα του Αγύου Πνεϑματοσ   


