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"ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ" 
 

ΤΟΥ 1975/1985 
 
 

 Άρθρο 16 
 
1. Η τέχνη και η επιστήµη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες. Η ακαδηµαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της 

διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγµα.  
2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική και 

φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε 
ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.  

3. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν µπορεί να είναι λιγότερα από εννέα.  
4. Όλοι οι Έλληνες έχουν το δικαίωµα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθµίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το 

Κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική 
προστασία, ανάλογα µε τις ικανότητές τους.  

5. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύµατα που αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου 
µε πλήρη αυτοδιοίκηση. Τα ιδρύµατα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, έχουν δικαίωµα να ενισχύονται 
οικονοµικά από αυτό και λειτουργούν σύµφωνα µε τους νόµους που αφορούν τους οργανισµούς τους. 
Συγχώνευση ή κατάτµηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε 
αντίθετη διάταξη, όπως ο νόµος ορίζει.   

 Ειδικός νόµος ορίζει όσα αφορούν τους φοιτητικούς συλλόγους και τη συµµετοχή των σπουδαστών σ' αυτούς.  
6.  Οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων είναι δηµόσιοι λειτουργοί. Το υπόλοιπο διδακτικό προ-

σωπικό τους επιτελεί επίσης δηµόσιο λειτούργηµα, µε τις προϋποθέσεις που νόµος ορίζει. Τα σχετικά µε την 
κατάσταση όλων αυτών των προσώπων καθορίζονται από τους οργανισµούς των οικείων ιδρυµάτων.   
Οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων δεν µπορούν να παυθούν, προτού λήξει σύµφωνα µε το 
νόµο ο χρόνος υπηρεσίας τους, παρά µόνο µε τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 88 
παράγραφος 4 και ύστερα από απόφαση συµβουλίου, που αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανώτατους 
δικαστικούς λειτουργούς όπως ο νόµος ορίζει.   
Νόµος ορίζει το όριο ηλικίας των καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Έως ότου εκδοθεί ο 
νόµος αυτός οι καθηγητές που υπηρετούν αποχωρούν αυτοδικαίως µόλις λήξει το ακαδηµαϊκό έτος µέσα στο 
οποίο συµπληρώνουν το εξηκοστό έβδοµο έτος της ηλικίας τους.  

7. Η επαγγελµατική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το Κράτος και µε σχολές ανώτερης βαθµίδας 
για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από τρία χρόνια, όπως προβλέπεται ειδικότερα από το νόµο, που ορίζει και 
τα επαγγελµατικά δικαιώµατα όσων αποφοιτούν από τις σχολές αυτές.  

8. Νόµος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων 
που δεν ανήκουν στο Κράτος, τα σχετικά µε την εποπτεία που ασκείται πάνω σ' αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή 
κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους.  

 Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται.  
9. Ο αθλητισµός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Κράτους.  
 Το κράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των αθλητικών σωµατίων κάθε είδους, όπως νόµος ορίζει. Νόµος 

ορίζει επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων που παρέχονται κάθε φορά στις επιχορηγούµενες ενώσεις σύµφωνα µε 
τον προορισµό τους. . . . . .  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Ο Οδηγός Σπουδών απευθύνεται στους φοιτητές όλων των ετών του Τµήµατος Χηµείας, µε κύριο 
σκοπό την ενηµέρωσή τους σχετικά µε την εκπαίδευση σε όλη τη διάρκεια των σπουδών, δηλαδή 
κατανοµή και περιεχόµενο µαθηµάτων, διδάσκοντες, συγγράµµατα, ωρολόγιο και ηµερολογιακό πρό-
γραµµα µαθηµάτων, εργαστηρίων και αντιστοίχων εξετάσεων καθώς και χώρους διδασκαλίας, εξάσκη-
σης στα εργαστήρια και διεξαγωγής εξετάσεων.   
Αν και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να µην υπάρχουν αλλαγές (π.χ. στο πρόγραµµα µαθη-
µάτων, εργαστηρίων και εξετάσεων), αλλαγές που οφείλονται σε απρόβλεπτους λόγους, θα ανακοινώ-
νονται έγκαιρα στους φοιτητές από το Τµήµα Χηµείας.  
Το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών και η συνοπτική περιγραφή του περιεχοµένου των µαθηµάτων και 
εργαστηριακών ασκήσεων (Κεφ. 5), όπως επίσης µια πληρέστερη ενηµέρωση από τους αντίστοιχους 
διδάσκοντες, θα βοηθήσουν σηµαντικά τους φοιτητές να οργανώσουν τις σπουδές τους. Για τον ίδιο 
σκοπό, έχει καθιερωθεί και ο θεσµός του Ακαδηµαϊκού Συµβούλου (Κεφ. 4, υποκεφ. 4.5).  
Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας διέπεται από ένα ιδιαίτερο κανονισµό, ο οποίος παρατίθεται στο 
Κεφ. 7.  
Παράλληλα µε την παραπάνω ενηµέρωση, ο Οδηγός Σπουδών αποβλέπει και στην καθοδήγηση των 
φοιτητών Χηµείας, κυρίως των πρωτοετών, ως προς την πρόσβασή τους στην Πανεπιστηµιούπολη και 
στα κτήρια του Τµήµατος Χηµείας, καθώς και στην εξοικείωση τους µε τους διάφορους χώρους του 
Τµήµατος (εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας κ.λπ.). Για τον λόγο αυτό παρατίθενται στο Κεφ. 3: α) 
συνοπτικό σχεδιάγραµµα της Πανεπιστηµιούπολης µε τους κεντρικούς δρόµους, που οδηγούν στα 
διάφορα κτηριακά συγκροτήµατα, καθώς και τις στάσεις του εσωτερικού λεωφορείου και β) συνοπτικό 
αρχιτεκτονικό σχεδιάγραµµα του Τµήµατος και του κτηριακού συγκροτήµατος, όπου βρίσκονται οι 
χώροι διδασκαλίας και στεγάζονται τα επί µέρους εργαστήρια. 
 
Η Επιτροπή έκδοσης Οδηγού Σπουδών, που ορίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος και 
αποτελείται από τους: Καθηγητή Α. Καλοκαιρινό, Αναπληρωτή Καθηγήτη Μ. Πιτσικάλη και τη 
Γραµµατέα Γ. Σατρατζέµη, δέχεται και επεξεργάζεται παρατηρήσεις, διορθώσεις, προσθήκες και 
προτάσεις εκ µέρους των διδασκόντων και των φοιτητών, µε στόχο τη σωστότερη ενηµέρωση και βελτί-
ωση του Οδηγού Σπουδών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλης της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 v

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
1.1 Ίδρυση - Ονοµασία … ... ... ... ... ... ...   1 
1.2 Στέγαση ... ... ... ... ... ... ... ...   1 
1.3 Πανεπιστηµιούπολη … ... ... ... ... ... ...   2 
1.4 ∆ιοίκηση ... ... ... ... ... ... ... ...   2 
1.5 Ακαδηµαϊκές µονάδες και τίτλοι σπουδών ... ... ... ...   2 
1.6 Προσωπικό  ... ... ... ... ... ... …   3 
1.7 Φοιτητές ... ... ... ... ... ... ... ...   3 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.  Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
2.1 Το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών ... ... ... ...   4 
2.2  Περιεχόµενο της Επιστήµης της Χηµείας  ... ... ... …   4 
2.3 Επαγγελµατικές δυνατότητες πτυχιούχων Χηµείας ... ... ... …   5 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  ∆ΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
3.1 Όργανα ∆ιοίκησης του Τµήµατος Χηµείας ... ... ... ...   6 
3.2 Τοµείς του Τµήµατος Χηµείας ... ... ... ... ... …   7 
3.3 Χώροι του Τµήµατος Χηµείας ... ... ... ... ... …   8 
3.4 Σύνδεση του Τµήµατος Χηµείας µε το ∆ιαδίκτυο (Internet) … … …   9 
3.5 Άλλες χρήσιµες πληροφορίες ... ... ... ... ... ...   9 
3.6  Προσωπικό του Τµήµατος Χηµείας ... ... ... ... ... 13 
3.6.1 Εκλεγµένη ∆ιοίκηση ... ... ... ... ... ... … 13 
3.6.2 Προσωπικό Γραµµατείας ... ... ... ... ... ... 13 
3.6.3 Προσωπικό κατά Τοµείς … ... ... ... ... ... 14 
3.7. ∆ιατελέσαντες Πρόεδροι και Αναπληρωτές Πρόεδροι του Τµήµατος Χηµείας … 16 
3.8.  Οµότιµοι Καθηγητές Τµήµατος Χηµείας … … … … … 16 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 
4.1 Οργάνωση Σπουδών ... ... ... ... ... ... … 17 
4.1.1 Υποχρεωτικά µαθήµατα … ... ... ... ... ... 17 
4.1.2 Επιλεγόµενα µαθήµατα ... ... ... ... ... ... 17 
4.1.3 Εργαστηριακές ασκήσεις … ... ... ... ... ... 18 
4.1.4 Φροντιστηριακές ασκήσεις ... ... ... ... ... ... 18 
4.1.5 Πτυχιακή εργασία ... ... ... ... ... ... ...  19 
4.2 Υποχρεώσεις φοιτητών για την απόκτηση πτυχίου ... ... ... ... 19 
4.3 Υπηρεσίες Γραµµατείας µέσω ∆ιαδικτύου  ... ... ... ... 23 
4.4 Ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωµένης διαχείρισης συγγραµµάτων ... ... 24 
4.5 Ηλεκτρονική υπηρεσία χορήγησης ακαδηµαϊκής ταυτότητας – πάσο … … 25 
4.6 Ακαδηµαϊκός Σύµβουλος ... ... ... ... ... ... 25 
4.6.1 Κατανοµή φοιτητών στους Ακαδηµ. Συµβούλους ... ... ... ... 25 
4.6.2 Καθήκοντα Ακαδηµαϊκού Συµβούλου ... ... ... ... ... 25 
4.7 Αναγνώριση µαθηµάτων για τους εκ µετεγγραφής φοιτητές ... ... ... 26 
4.8 Τρόπος υπολογισµού του βαθµού του πτυχίου … ... ... ... 26 
4.9 Πρόγραµµα Οινολογικής Εκπαίδευσης … ... ... ... ... 27 
4.10 Αίθουσα διδασκαλίας ηλεκτρονικών υπολογιστών … ... ... ... 27 



 vi

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
5.1 Ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών  ... ... ... ... ... 28  
5.2        Περιεχόµενο µαθηµάτων και εργαστηρίων  ... ... ... ... 32 
5.2.1 Μαθήµατα - Εργαστήρια του Τοµέα Ι … ... ... ... ... 33 
5.2.2 Μαθήµατα - Εργαστήρια του Τοµέα ΙΙ … ... ... ... ... 39 
5.2.3 Μαθήµατα - Εργαστήρια του Τοµέα ΙΙΙ … ... ... ... ... 47 
5.2.4 Μαθήµατα που διδάσκονται από άλλα Τµήµατα ... ... ... ... 53 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ... ... ... ... ... ... 57 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
7.1 Εισαγωγή - Ορισµός - Σκοπός ... ... ... ... ... ... 58 
7.2 Προϋποθέσεις ανάθεσης θέµατος ... ... ... ... ... 58 
7.3 Ανακοίνωση Θεµάτων ΠΕ … ... ... ... ... ... 60 
7.4 Τρόπος επιλογής φοιτητών για την ΠΕ ... ... ... ... ... 60 
7.5 Εκπόνηση ΠΕ … ... ... ... ... ... ... 60 
7.6 Εξέταση - Βαθµολόγηση ΠΕ ... ... ... ... ... ... 61 
7.7 Γενικές ∆ιατάξεις ... ... ... ... ... ... ... 61 
7.8   Πρακτική Άσκηση ... ... ... ... ... ... ... 62 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
8.1 Βασικές ηµεροµηνίες χειµερινού και εαρινού εξαµήνου ... ... ... 63 
8.2  Ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων και εργαστηρίων ... ... ... ... 65     
8.3  Προγράµµατα εξετάσεων ... ... ... ... ... ...             69 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ... ... ...             70 
1. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ... ... ... 70 
2.  ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ … … 72 
3.         ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ... ... ... ... ... ... ... 73 
4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ  ... ... ... ... ... 74 
5. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ... 76 
6. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΑ ... ... ... ... ... 76 
7. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΑ ... ... ... ... ... 77 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 78  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 vii

Συντοµογραφίες που χρησιµοποιούνται στον παρόντα Οδηγό 
 

ΑΕΙ : Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 
ΑΝΑΧ : Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας (ή αίθουσα διδασκαλίας του εργαστηρίου) 
ΑΝΟΧ : Εργαστήριο Ανόργανης Χηµείας (ή αίθουσα διδασκαλίας του εργαστηρίου) 
ΑΣ : Ακαδηµαϊκός Σύµβουλος 
ΒΙΟΜΧ : Εργαστήριο Βιοµηχανικής Χηµείας 
ΒΙΟΧ : Εργαστήριο Βιοχηµείας 
ΓΣ : Γενική Συνέλευση (Τµήµατος) 
ΓΣΕΣ : Γενική Συνέλευση (Τµήµατος) Ειδικής Σύνθεσης 
∆∆ : ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα 
ΠΕ : Πτυχιακή Εργασία 
∆ΕΠ : ∆ιδακτικό - Ερευνητικό Προσωπικό 
δ.µ. : διδακτικές µονάδες 
∆Σ : ∆ιοικητικό Συµβούλιο (Τµήµατος) 
Ε∆ΤΠ : Ειδικό ∆ιοικητικό - Τεχνικό Προσωπικό 
ΕΕΠ : Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
ΕΠΕΑΕΚ: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής  

Κατάρτισης 
Ι∆ΑΧ      : Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου 
Μ∆Ε : Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης 
ΟΡΓΧ : Εργαστήριο Οργανικής Χηµείας (ή αίθουσα διδασκαλίας του εργαστηρίου) 
Π.Ε. : Πτυχιακή Εργασία 
π.µ.  Πιστωτικές µονάδες 
Π.M.Σ : Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ΣΑΠ : Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας 
ΣΕ : Συντονιστική Επιτροπή (Μεταπτυχιακών Σπουδών) 
ΤΥΠΑ : Τεχνική Υπηρεσία Πανεπιστηµίου Αθηνών 
ΦΕΠΑ : Φοιτητική Εστία Πανεπιστηµίου Αθηνών 
ΦΧ : Εργαστήριο Φυσικοχηµείας (ή αίθουσα διδασκαλίας του εργαστηρίου) 
ΧΠΕΡ : Εργαστήριο Χηµείας Περιβάλλοντος  
ΧΤΡ : Εργαστήριο Χηµείας Τροφίµων 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
  
1.1 Ίδρυση - Ονοµασία  
Το "Ελληνικόν Πανεπιστήµιον Όθωνος" µε τέσσερις Σχολές ιδρύθηκε το 1837. Πρώτος πρύτανης διορί-
σθηκε ο καθηγητής της Ιστορίας Κ. ∆. Σχινάς. "Σηµάντορες", δηλαδή κοσµήτορες, οι: Μιχαήλ 
Απόστολίδης της Θεολογικής, Αναστάσιος Λευκίας της Ιατρικής, Γεώργιος Ράλλης της Νοµικής και 
Νεόφυτος Βάµβας της Φιλοσοφικής Σχολής. Αργότερα, το 1862, το ίδρυµα µετονοµάσθηκε σε "Εθνι-
κόν Πανεπιστήµιον".  
Το 1911, για να εκπληρωθεί όρος της διαθήκης του µεγάλου ευεργέτη του Πανεπιστηµίου Ιωάννου 
∆όµπολη, ιδρύθηκε το "Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον", στο οποίο υπήχθησαν οι Σχολές Θεολογική, 
Νοµική και Φιλοσοφική. Οι υπόλοιπες Σχολές, δηλαδή η Ιατρική και η Φυσικοµαθηµατική αποτε-
λούσαν το "Εθνικόν Πανεπιστήµιο". Τα δύο αυτά Ιδρύµατα µε ξεχωριστή το καθένα νοµική προσωπι-
κότητα, περιουσία, σφραγίδα και σηµασία, είχαν κοινή διοίκηση. Με τον Οργανισµό του 1932 (Νόµος 
5343) ορίσθηκε ότι, τα δύο Ιδρύµατα συναποτελούν το "Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον 
Αθηνών" µε κοινή διοίκηση. Με το Σύνταγµα της 9ης Ιουνίου 1975 (άρθρο 16, παρ. 5), κατοχυρώ-
νεται η πλήρης αυτοδιοίκηση του Πανεπιστηµίου ως Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος. Σήµερα η 
οργάνωση και λειτουργία του Πανεπιστηµίου διέπεται από το Ν. 1268/1982 που αναµόρφωσε πλήρως 
το προηγούµενο καθεστώς. 
  
1.2 Στέγαση  
Το Πανεπιστήµιο στεγάστηκε αρχικά κάτω από την Ακρόπολη, στην ιδιωτική οικία του αρχιτέκτονα 
Κλεάνθη, που ήδη αναστηλώθηκε και αποκαταστάθηκε στην αρχική της µορφή. Το σηµερινό κεντρικό 
κτήριο (επί της οδού Πανεπιστηµίου) σχεδιάστηκε από τον ∆ανό αρχιτέκτονα Hansen, θεµελιώθηκε 
το 1839 και κτίστηκε και εξωραΐστηκε σταδιακά. Στο κτήριο αυτό στεγάζονται οι Πρυτανικές Αρχές 
και ∆ιοικητικές Υπηρεσίες του, εκτός από την Τεχνική Υπηρεσία, που στεγάζεται στην Πανεπιστη-
µιούπολη (Ζωγράφου) και από τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού, τις Οικονοµικές Υπηρεσίες, τη ∆ιεύθυνση 
των Γραφείων των Σχολών και τη ∆ιεύθυνση Κληροδοτηµάτων, που στεγάζονται στο κτήριο της οδού 
Χρήστου Λαδά 6.  
Η Θεολογική Σχολή στεγάζεται στο δικό της κτήριο στην Πανεπιστηµιούπολη. Η Σχολή Νοµικών, Οικο-
νοµικών και Πολιτικών Επιστηµών στεγάζεται κυρίως στο Μέγαρο Θεωρητικών Επιστηµών, των 
οδών Σίνα, Σόλωνος και Μασσαλίας. Το Τµήµα Ιατρικής στεγάζεται στις δικές του εγκαταστάσεις στο 
Γουδί και σε διάφορα Νοσοκοµεία, Κλινικές κ.λπ. Η Φιλοσοφική Σχολή στεγάζεται κυρίως στο δικό 
της κτήριο στην Πανεπιστηµιούπολη. Η Σχολή Θετικών Επιστηµών και το Τµήµα Φαρµακευτικής 
στεγάζονται στα δικά τους κτήρια στην Πανεπιστηµιούπολη. Το Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισµού στεγάζεται στα κτήρια της παλιάς ΕΑΣΑ στη ∆άφνη, το Τµήµα Οδοντιατρικής και το 
Τµήµα Νοσηλευτικής στα δικά τους κτήρια στο Γουδί, το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαί-
δευσης στην οδό Χερσώνος 8 και Σόλωνος 57, το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών στην οδό Ιππο-
κράτους 33, το Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης στην οδό Σταδίου 5, το Τµήµα 
Θεατρικών Σπουδών, το Τµήµα Μουσικών Σπουδών και το Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεω-
ρίας της Επιστήµης στην Πανεπιστηµιούπολη.  
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1.3 Πανεπιστηµιούπολη  
Το 1963 εκχωρήθηκε δασική έκταση των δήµων Ζωγράφου και Καισαριανής, 1.550 περίπου στρεµµά-
των, από το ∆ηµόσιο προς το Πανεπιστήµιο, για την ανέγερση της Πανεπιστηµιούπολης. Αρχικά λειτούρ-
γησαν ο µεγάλος Οίκος Φοιτητού, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, το κτήριο Τεχνικών Υπηρεσιών και η 
Θεολογική Σχολή.  
Τον Ιούλιο του 1981 εγκαινιάσθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία τα νέα κτήρια των Τµηµάτων Βιο-
λογίας και Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστηµών. Το 1988 εγκαινιάσθηκε και τέθηκε σε λειτουργία 
το κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής και το 1989 ολοκληρώθηκε η ανέγερση των χώρων των τµηµάτων 
Χηµείας και Φαρµακευτικής.  
Σήµερα έχουν ολοκληρωθεί πολλά έργα υποδοµής (οδοποιία, φωτισµός, υδροδότηση, χώροι στάθµευ-
σης αυτοκινήτων, εστιατόριο, ιατρείο, αναγνωστήρια). Έχει εξασφαλισθεί η διακίνηση του προσωπι-
κού και των φοιτητών στους εσωτερικούς χώρους µε λεωφορείο. Ωστόσο εκκρεµεί η πραγµατοποίηση 
ακόµη πολλών έργων για την ολοκλήρωση της Πανεπιστηµιούπολης σύµφωνα µε τα αρχικά σχέδια. 
 
1.4 ∆ιοίκηση 

 
Ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα το Πανεπιστήµιο είναι, κατά το Σύνταγµα, Νοµικό Πρόσωπο ∆η-
µοσίου ∆ικαίου πλήρως αυτοδιοικούµενο, εποπτεύεται δε και επιχορηγείται από το Κράτος δια του 
Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστηµίου 
είναι η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συµβούλιο και ο Πρύτανης.  
Η Σύγκλητος αποτελείται: (α) από τον Πρύτανη, τους τρεις Αντιπρυτάνεις, τους Κοσµήτορες των Σχο-
λών και τους Προέδρους των Τµηµάτων, που δεν ανήκουν σε Σχολή, (β) από έναν εκπρόσωπο του 
∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού κάθε Τµήµατος, (γ) από έναν εκπρόσωπο των Φοιτητών κάθε 
Τµήµατος, (δ) από πέντε εκπροσώπους των µεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψηφίων διδακτόρων, (ε) 
από έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, (στ) από έναν εκπρόσωπο του Ειδικού 
∆ιοικητικού Τεχνικού Προσωπικού και (ζ) από έναν εκπρόσωπο του ∆ιοικητικού Προσωπικού. Στη 
Σύγκλητο συµµετέχει και ο Προϊστάµενος Γραµµατείας του Πανεπιστηµίου, χωρίς δικαίωµα ψήφου.  
Το Πρυτανικό Συµβούλιο αποτελείται από τον Πρύτανη, τους τρεις Αντιπρυτάνεις, έναν εκπρόσωπο 
των Φοιτητών και ένα εκπρόσωπο του ∆ιοικητικού Προσωπικού ως εισηγητή. 
  
1.5 Ακαδηµαϊκές µονάδες και τίτλοι σπουδών  
Η βασική λειτουργική ακαδηµαϊκή µονάδα είναι το Τµήµα, που καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο 
µιας επιστήµης και χορηγεί ενιαίο πτυχίο, το οποίο όµως µπορεί να έχει κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις. 
Τα Τµήµατα διαιρούνται σε Τοµείς. Ο Τοµέας συντονίζει τη διδασκαλία µέρους του γνωστικού αντι-
κειµένου του Τµήµατος, που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο πεδίο της επιστήµης. Τµήµατα, που αντι-
στοιχούν σε συγγενείς επιστήµες συγκροτούν µία Σχολή.   
Τα όργανα διοίκησης α) της Σχολής είναι: η Γενική Συνέλευση, η Κοσµητεία και ο Κοσµήτορας β) 
του Τµήµατος είναι: η Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και ο Πρόεδρος και γ) του Τοµέα 
είναι: η Γενική Συνέλευση και ο ∆ιευθυντής.  
Εκτός από τα πτυχία, το Πανεπιστήµιο χορηγεί επίσης µεταπτυχιακά διπλώµατα, διδακτορικά διπλώ-
µατα και, προσωρινά, επαγγελµατικά ενδεικτικά µεταπτυχιακής εξειδίκευσης. 
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1.6 Προσωπικό  
Το προσωπικό του Πανεπιστηµίου αποτελείται από το ∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (∆ΕΠ), το 
Ειδικό Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό (ΕΕ∆ΙΠ) το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 
(ΕΤΕΠ) και το ∆ιοικητικό Προσωπικό. Το ∆ΕΠ διακρίνεται σε 4 βαθµίδες: Καθηγητής, Αναπληρωτής 
Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής και Λέκτορας. Στο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου περι-
λαµβάνονται, εκτός από τα µέλη του ∆ΕΠ και του ΕΕ∆ΙΠ και οι µη διδάκτορες βοηθοί, που έχουν παρα-
µείνει στο Πανεπιστήµιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, καθώς και οι επιστηµονικοί συνεργά-
τες και διδάσκαλοι ξένων γλωσσών,  
 
1.7 Φοιτητές 

 
Οι φοιτητές του Πανεπιστηµίου διακρίνονται σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς. Οι µεταπτυχια-
κοί φοιτητές διακρίνονται: α) στους υποψήφιους διδάκτορες και β) στους ενταχθέντες στο Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
  
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ XHMEIAΣ 
 
2.1  Το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών - Ιστορική  

αναδροµή 
 

Η Χηµεία άρχισε να διδάσκεται αµέσως µετά την ίδρυση του Πανεπιστηµίου Αθηνών, δηλαδή από το 
1837, µαζί µε τη Φυσική και τα Μαθηµατικά, στην τότε Φιλοσοφική Σχολή.  
Πρώτος καθηγητής υπήρξε ο Ξαβέριος Λάνδερερ ο οποίος συνέγραψε και το πρώτο πανεπιστηµιακό 
σύγγραµµα Χηµείας στα ελληνικά και οργάνωσε το πρώτο εργαστήριο. Στις παραδόσεις και τις επι-
δείξεις πρωτόγνωρων τότε για την Ελλάδα πειραµάτων, προσερχόταν πέραν των φοιτητών και πλήθος 
ακροατών από όλη την πόλη, γεγονός που συχνά έκανε τους κανονικούς φοιτητές να δυσανασχετούν.  
Αυτός που θεωρείται θεµελιωτής της νεότερης Χηµείας στην Ελλάδα, είναι ο Αναστάσιος Χρηστο-
µάνος, που ανέλαβε ως Υφηγητής το 1863 και δίδαξε ως καθηγητής από το 1866 µέχρι το 1906. Κατά 
τη µακρά και γόνιµη θητεία του στο Παν/µιο Αθηνών, ο νεοσύστατος τότε για την Ελλάδα κλάδος της 
Χηµείας έτυχε διεθνών αναγνωρίσεων. Ο ίδιος φρόντισε και προσωπικά επέβλεψε την κατασκευή και 
εγκατάσταση των Εργαστηρίων του Χηµείου στην οδό Σόλωνος. Κατά τη διάρκεια της Πρυτανείας του 
(το 1896), ελήφθη η απόφαση του χωρισµού της Σχολής των Θετικών Επιστηµών από τη Φιλοσοφική 
Σχολή. Ο πόλεµος του 1897, εµπόδισε την υλοποίηση αυτής της απόφασης µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 
1903-1904. Τον Αναστάσιο Χριστοµάνο διεδέχθη στη Γενική Χηµεία ο Κωνσταντίνος Ζέγγελης, ο 
οποίος για ένα διάστηµα κατείχε την έδρα της Φυσικής Χηµείας. Αργότερα η Φυσική Χηµεία χω-
ρίστηκε σε Ανόργανη και Οργανική Χηµεία. Την Ανόργανη Χηµεία ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Ζέγγελης 
(1912-38), ενώ την Οργανική Χηµεία ο Γεώργιος Ματθαιόπουλος (1912-39).  
Το 1919 το Τµήµα Χηµείας έγινε ανεξάρτητο τµήµα και επανιδρύθηκε η έδρα της Φυσικής Χηµείας 
µε καθηγητή τον ∆. Τσακαλώτο (1918-19). Το 1922 ιδρύθηκαν δύο ακόµη ανεξάρτητες έδρες: της 
Ιστορίας των Φυσικών Επιστηµών µε καθηγητή το Μιχαήλ Στεφανίδη (από το 1924), η οποία καταργή-
θηκε το 1939 και της Χηµείας Τροφίµων µε καθηγητή τον Σπυρίδωνα Γαλανό (από το 1925). Περί τα 
τέλη της δεκαετίας του ’30 τη διεύθυνση του εργαστηρίου της Οργανικής Χηµείας ανέλαβε ο 
Λεωνίδας Ζέρβας, ερευνητής διεθνούς κύρους και αναγνώρισης στη Χηµεία των Πεπτιδίων. Η Βιο-
µηχανική Χηµεία άρχισε να διδάσκεται το 1949 από τον Ιωάννη Ζαγανιάρη. Το 1966 ιδρύθηκε η έδρα 
της Αναλυτικής Χηµείας την οποία ανέλαβε ο καθηγητής Θεµιστοκλής Χατζηιωάννου.  
Από το 1982 το Τµήµα Χηµείας χωρίστηκε και λειτουργεί µε τρεις τοµείς, οι οποίοι περιλαµβάνουν 
τα εξής εργαστήρια: Ο Τοµέας Ι τα εργαστήρια Αναλυτικής Χηµείας και Φυσικοχηµείας, ο Τοµέας ΙΙ 
τα εργαστήρια Οργανικής Χηµείας, Χηµείας Τροφίµων, Βιοχηµείας, και Βιοµηχανικής Χηµείας και ο 
Τοµέας ΙΙΙ τα Εργαστήρια Ανόργανης Χηµείας και Χηµείας Περιβάλλοντος. 
  
2.2 Περιεχόµενο της Επιστήµης της Χηµείας  

 
Η Χηµεία είναι η επιστήµη που ασχολείται µε τη µελέτη της θεµελιώδους δοµής της ύλης, τη σύσταση, 
τις µεταβολές, την ανάλυση, τη σύνθεση και την παραγωγή των διαφόρων ουσιών.  
Η πρόοδος της επιστήµης της Χηµείας συνδέεται αναπόσπαστα µε τη γενική βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου του ανθρώπου. Η αξιοποίηση φυσικών προϊόντων και διεργασιών που γίνονται στη φύση, η 
µελέτη και ανίχνευση χηµικών ουσιών και η σύνθεση νέων υλικών, ο έλεγχος και η διερεύνηση ορι-
σµένων χηµικών στοιχείων και ενώσεων που υπάρχουν στο περιβάλλον κ.λπ., είναι το αποτέλεσµα 
των συντονισµένων προσπαθειών των χηµικών διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και της συνεργασίας τους 
µε επιστήµονες συγγενών κλάδων (π.χ. φυσικών, ιατρών, φαρµακοποιών, γεωπόνων, βιολόγων, γεω-
λόγων και µηχανικών). 
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Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ο φοιτητής της Χηµείας αποκτά ένα σηµαντικό υπόβαθρο γνώσε-
ων, που αποτελεί συγκερασµό των απαραίτητων θεωρητικών δεδοµένων της επιστήµης της Χηµείας 
(δοµή της ύλης, ανάλυση, σύνθεση, παραγωγή) µε εργαστηριακές τεχνικές, γενικές και εξειδικευ-
µένες, καθώς και µε πολλά στοιχεία τεχνολογικών γνώσεων. Με βάση αυτές τις γνώσεις, ο χηµικός θα 
µπορέσει, µετά την αποφοίτησή του, να εξειδικευθεί στον τοµέα που θα συνδέεται άµεσα µε τη 
µελλοντική επαγγελµατική του ενασχόληση ή µε τα προσωπικά του ενδιαφέροντα.  
  
2.3  Επαγγελµατικές δυνατότητες πτυχιούχων Χηµείας  

 
Ο πτυχιούχος χηµικός µπορεί να απασχοληθεί επαγγελµατικά τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
τοµέα. Οι κυριότεροι επιµέρους τοµείς επαγγελµατικής απασχόλησης των χηµικών είναι οι παρακάτω:  
α) ∆ηµόσιος τοµέας. Τα διάφορα υπουργεία και οι οργανισµοί που εποπτεύονται απ' αυτά. Στις θέσεις 
αυτές ο χηµικός ασχολείται κυρίως µε τον ποιοτικό έλεγχο των διαφόρων εισαγόµενων και εξαγόµενων 
προϊόντων (πρώτες ύλες βιοµηχανίας, καύσιµα, τρόφιµα, φάρµακα) και τον περιβαλλοντικό έλεγχο. 
Επιπλέον, ο χηµικός µπορεί να εργαστεί ως ερευνητής στα διάφορα δηµόσια ερευνητικά ιδρύµατα 
και ινστιτούτα.  
β) Βιοµηχανικός τοµέας. Ο χηµικός αναλαµβάνει ευθύνες στην παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο των 
πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων, καθώς και στην έρευνα για την παραγωγή και διάθεση νέων 
προϊόντων.  
γ) Τοµέας Υγείας. Ο χηµικός ασχολείται µε βιοχηµικούς προσδιορισµούς σε νοσηλευτικά ιδρύ-
µατα και οργανισµούς.  
δ) Εκπαιδευτικός τοµέας. Ο χηµικός µπορεί να εργασθεί ως καθηγητής στη δευτεροβάθµια εκπαί-
δευση (Γυµνάσια, Λύκεια) και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (Τεχνολογικά Ιδρύµατα, Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα).  
ε) Ιδιωτικός εµπορικός τοµέας. Σηµαντικός αριθµός ασχολείται µε τις εισαγωγές και εξαγωγές χηµι-
κών προϊόντων, πρώτων υλών, ειδών χηµικής βιοµηχανίας και οργάνων χηµικών αναλύσεων και ελέγχου.  
στ) Ο χηµικός µπορεί να ιδρύσει ιδιωτικά εργαστήρια για αναλύσεις κάθε τύπου, όπως π.χ. εργαστη-
ρια ελέγχου οίνων και τροφίµων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ  
 
3.1 Όργανα ∆ιοίκησης του Τµήµατος Χηµείας 

 
Η βασική λειτουργική ακαδηµαϊκή µονάδα είναι το Τµήµα. Το Τµήµα Χηµείας καλύπτει το γνωστικό 
αντικείµενο της επιστήµης της Χηµείας και χορηγεί ενιαίο πτυχίο, που όµως µπορεί να έχει κατευ-
θύνσεις ή ειδικεύσεις. Τµήµατα τα οποία αντιστοιχούν σε συγγενείς επιστήµες συγκροτούν µία Σχολή. 
Το Τµήµα Χηµείας, µαζί µε τα Τµήµατα Φυσικής, Μαθηµατικών, Βιολογίας, Γεωλογίας και Πληρο-
φορικής συγκροτούν τη Σχολή Θετικών Επιστηµών.  
Τα όργανα διοίκησης του Τµήµατος Χηµείας, όπως και όλων των Τµηµάτων των Ανωτάτων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυµάτων (ΑΕΙ) της χώρας είναι: Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ), το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ) 
και ο Πρόεδρος µε τον Αναπληρωτή του. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν 
αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.  
Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) αποτελείται από 30 µέλη του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ), 
όλων (αναλογικά) των βαθµίδων (δηλ. Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές και 
Λέκτορες), 15 φοιτητές και αριθµό εκπροσώπων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (από τους ενταχθέντες 
στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών) ίσο µε το 15% του αριθµού των µελών ∆ΕΠ.   
Η ΓΣ του Τµήµατος έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:  
α) Γενική εποπτεία της λειτουργίας του Τµήµατος, της τήρησης των νόµων και του εσωτερικού κανο-
νισµού. 
β) Καθορισµό της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του Τµήµατος, προγραµµατισµό 
και στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής του, καθώς και τακτικό απολογισµό των σχετικών 
δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο των γενικότερων αποφάσεων της Συγκλήτου. 
γ) ∆ιατύπωση γνώµης για συγκρότηση σχολής, µετονοµασία, συγχώνευση, κατάτµηση ή κατάργηση 
του Τµήµατος καθώς και για σύσταση, κατάργηση, κατάτµηση, µετονοµασία ή συγχώνευση 
τοµέων, εργαστηρίων ή κλινικών. 
δ) Κατανοµή, ύστερα από γνώµη των ΓΣ τοµέων, των εργαστηρίων, κλινικών, εξοπλισµού και προσω-
πικού στους τοµείς. 
ε) Κατανοµή πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Τµήµατος. 
στ) Προγραµµατισµό και προκήρυξη θέσεων µελών ∆ΕΠ, καθώς και συγκρότηση των οικείων εκλε-
κτορικών σωµάτων. 
ζ) Πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών και προκήρυξη θέσεων εντεταλµένων επικούρων καθηγητών 
και ειδικών επιστηµόνων. 
η) Κατάρτιση και αναθεώρηση του προγράµµατος σπουδών και διατύπωση γνώµης για κατευθύνσεις 
ή ειδικεύσεις του πτυχίου του Τµήµατος. 
θ) Συγκρότηση επιτροπής µεταπτυχιακών σπουδών. 
ι) Άσκηση αρµοδιοτήτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Τµήµατος, όπου τούτο δεν λειτουργεί. 
ια) Σύνταξη εσωτερικού κανονισµού του Τµήµατος, που δε µπορεί να βρίσκεται σε αντίθεση µε τον 
κανονισµό λειτουργίας των ΑΕΙ. 
ιβ) Συγκέντρωση και διαβίβαση στη Σύγκλητο των ετήσιων δραστηριοτήτων του Τµήµατος. 
ιγ) Απονοµή του τίτλου του επίτιµου διδάκτορα. 
ιδ) ∆ιορισµό διευθυντή τοµέα, όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες και 
ιε) Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων της στο διοικητικό συµβούλιο ή σε άλλα όργανα του Τµήµατος και στην 
επιτροπή σπουδών. 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ) αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τµή-
µατος, τους ∆ιευθυντές των Τοµέων, δύο προπτυχιακούς και έναν εκπρόσωπο των µεταπτυχιακών 
φοιτητών. Όταν συζητούνται θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του κλάδου τους συµµετέχει, ανάλογα 
µε το συζητούµενο θέµα, ένας εκπρόσωπος του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ή του Ειδι-
κού ∆ιοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε∆ΤΠ) ή των βοηθών - επιµελητών - επιστηµονικών 
συνεργατών.  
Για κάθε άλλο θέµα πλην των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο, για το οποίο η κείµενη 
νοµοθεσία προβλέπει τη λήψη απόφασης ή την παροχή γνώµης ή την υποβολή πρότασης ή εισήγησης 
σε επίπεδο Τµήµατος, η σχετική αρµοδιότητα ανήκει στο ∆Σ Τµήµατος, το οποίο έχει και την ευθύνη 
της εκτέλεσης και την εποπτεία εφαρµογής των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και την 
ευθύνη της τρέχουσας και διαρκούς εποπτείας για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος και την τήρη-
ση των νόµων και του εσωτερικού κανονισµού του ΑΕΙ.  
Ο Πρόεδρος του Τµήµατος και ο Αναπληρωτής του, εκλέγονται από ειδικό σώµα εκλεκτόρων, που 
απαρτίζεται από το σύνολο α) των µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος, β) των προπτυχιακών και µετα-
πτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος και γ) των βοηθών, επιστηµονικών συνεργατών και επιµελητών, 
των µελών του ειδικού και εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού (ΕΕ∆ΙΠ) και των µελών του 
ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού ΕΤΕΠ του Τµήµατος. (3549/07 αρθρ. 8 παρ. 2).  
Σε περίπτωση αδυναµίας εκλογής προέδρου για οποιονδήποτε λόγο, διορίζεται προσωρινός πρόεδρος 
µέχρι ένα (1) ακαδηµαϊκό έτος µε απόφαση της Συγκλήτου, οπότε και επαναλαµβάνεται η εκλογή. 
(Ν.2083/92). 
 
3.2 Τοµείς του Τµήµατος Χηµείας 

 
Το κάθε Τµήµα διαιρείται σε Τοµείς. Ο Τοµέας συντονίζει τη διδασκαλία µέρους του γνωστικού αντι-
κειµένου του Τµήµατος που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο πεδίο της επιστήµης. Όργανα του Τοµέα 
είναι η Γενική Συνέλευση και ο ∆ιευθυντής.  
Η Γενική Συνέλευση του Τοµέα απαρτίζεται από το ∆ΕΠ του Τοµέα, πέντε (5) εκπροσώπους των φοι-
τητών και ένα (1) εκπρόσωπο των µεταπτυχιακών φοιτητών. Η ΓΣ του Τοµέα εκλέγει το ∆ιευθυντή 
του Τοµέα, συντονίζει το έργο του Τοµέα στα πλαίσια των αποφάσεων της ΓΣ του Τµήµατος, υποβάλ-
λει προτάσεις προς τη ΓΣ του Τµήµατος σχετικά µε το πρόγραµµα σπουδών, κατανέµει τα κονδύλια 
του Τοµέα στις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, εκλέγει ∆ιευθυντές των Εργα-
στηρίων του Τοµέα, αποφασίζει για την κατανοµή του διδακτικού έργου στα µέλη ∆ΕΠ του Τοµέα και 
γενικά επεξεργάζεται κάθε θέµα που µπορεί να ενδιαφέρει τον Τοµέα.  
Ο ∆ιευθυντής του Τοµέα συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τοµέα, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, 
προεδρεύει των εργασιών της και µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεών της.  
Με απόφαση της ΓΣ του Τµήµατος Χηµείας (συνεδρίες 21-4-83, 25-4-83, 28-4-83 και 9-6-83), το 
Τµήµα διαιρέθηκε στους εξής τρεις τοµείς (ΦΕΚ 316 τ.Β'/21-5-84):  
Τοµέας Ι: Θεωρητική Χηµεία - Φυσικοχηµεία - Ανόργανη Ανάλυση - Ενόργανη Ανάλυση - Οργα-

νολογία - Χηµική Μηχανική (Εφαρµοσµένη Φυσικοχηµεία).   
Τοµέας ΙΙ: Οργανική Χηµεία - Οργανική Χηµική Τεχνολογία - Χηµεία Τροφίµων - Βιοχηµεία - 

Κλινική Χηµεία.   
Τοµέας ΙΙΙ: Ανόργανη Χηµεία - Ανόργανη Χηµική Τεχνολογία - Περιβαλλοντική Χηµεία. 
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3.3 Χώροι του Τµήµατος Χηµείας 
 

Το Τµήµα Χηµείας στεγάζεται στο κτηριακό συγκρότηµα των Θετικών Επιστηµών στην Πανεπιστη-
µιούπολη. Στο ίδιο συγκρότηµα συστεγάζονται τα Τµήµατα Βιολογίας, Γεωλογίας και Φαρµακευ-
τικής. Οι χώροι του Τµήµατος Χηµείας καταλαµβάνουν το βορειοδυτικό τµήµα του συγκροτήµατος. Οι 
κτηριακές εγκαταστάσεις της Πανεπιστηµιούπολης και συνοπτικό αρχιτεκτονικό σχεδιάγραµµα των χώρων 
του Τµήµατος Χηµείας, περιλαµβάνονται στις επόµενες σελίδες.  
Η κεντρική είσοδος του Τµήµατος Χηµείας βρίσκεται στη βορεινή πλευρά του κτηρίου. Μια δεύτερη 
είσοδος βρίσκεται στη δυτική πλευρά σε στάθµη που αντιστοιχεί στο 2ο όροφο. Το Τµήµα επι-
κοινωνεί εσωτερικά µε τα υπόλοιπα Τµήµατα του συγκροτήµατος µέσω ενός πλέγµατος διαδρόµων.  
Η Γραµµατεία του Τµήµατος Χηµείας βρίσκεται στο ίδιο κτηριακό συγκρότηµα (χώροι Γραµµατειών 
Τµηµάτων, 4ος όροφος).  
Τα Εργαστήρια του Τµήµατος βρίσκονται στις παρακάτω πτέρυγες και ορόφους:   
1.  Εργ. Ανόργανης Χηµείας: Πτέρυγες Α, Β, Γ και ∆, 2ος όροφος (τηλ. 210 7274348) 
2.  Εργ. Οργανικής Χηµείας: Πτέρυγες Α, Β, Γ και ∆, 3ος όροφος (τηλ. 210 7274473) 
3.  Εργ. Φυσικοχηµείας: Πτέρυγες ∆ και Ε, 5ος όροφος (τηλ. 210 7274535) 
4.  Εργ. Χηµείας Τροφίµων: Πτέρυγες Α, Β και Γ, Ισόγειο (τηλ. 210 7274476) 
5.  Εργ. Βιοµηχανικής Χηµείας: Πτέρυγες Α, Β και Γ, 1ος όροφος (τηλ. 210 7274328) 
6.  Εργ. Αναλυτικής Χηµείας: Πτέρυγες Γ, ∆ και Ε, 4ος όροφος (τηλ. 210 7274557) 
7.  Εργ. Βιοχηµείας: Πτέρυγες Β, ∆, Ισόγειο (τηλ. 210 7274265) 
8.  Εργ. Χηµείας Περιβάλλοντος: Πτέρυγα Ε, 3ος όροφος (τηλ. 210 7274274) 

 
Η διδασκαλία και οι εξετάσεις των µαθηµάτων του Τµήµατος Χηµείας γίνονται στους εξής χώρους:  
1.  Αµφιθέατρο Α15 336 θέσεων (είσοδος: 2ος όροφος) 
2.  Αµφιθέατρο ΦΜ3 384 θέσεων (είσοδος: 3ος όροφος) 
3.  Αίθουσα Α1 100 θέσεων (πτέρυγα Ε, 2ος όροφος) 
4.  Αίθουσα Α2 100 θέσεων (πτέρυγα Ε, 2ος όροφος) 
5.  Αίθουσα Ανόργανης Χηµείας 120 θέσεων (ΑΝΟΧ, πτέρυγα ∆, 2ος όροφος) 
6.  Αίθουσα Οργανικής Χηµείας 76 θέσεων (ΟΡΓΧ, πτέρυγα Γ, 3ος όροφος) 
7.  Αίθουσα Αναλυτικής Χηµείας 136 θέσεων (ΑΝΑΧ, πτέρυγα ∆, 4ος όροφος) 
8.  Αίθουσα Φυσικοχηµείας “Θ. Γιαννακοπούλου” 72 θέσεων (ΦΧ, πτέρυγα ∆, 5ος όροφος) 
9.  Αίθουσα Χηµείας Περιβάλλοντος 48 θέσεων (ΧΠΕΡ, πτέρυγα Ε, 3ος όροφος) 
 

 
Άλλοι χώροι:  Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο της Σχολής Θετικών Επιστηµών (Αναφ. σελ. 70) 

Κυλικείο (3ος όροφος). 
Εστιατόριο (Φιλοσοφική Σχολή) 
Ιατρείο (Φιλοσοφική Σχολή και στο Κτήριο Θετικών Επιστηµών, απέναντι από τα Γρα-
φεία της Κοσµητείας, 4ος όροφος). 
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3.4 Σύνδεση του Τµήµατος Χηµείας µε το ∆ιαδίκτυο (Internet)  
Το Τµήµα Χηµείας είναι συνδεδεµένο µε το διαδίκτυο (Internet) και διαθέτει “ηλεκτρονικές σελίδες” 
(homepage) µε ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.chem.uoa.gr. Μέσω των ιστοσελίδων του το 
Τµήµα Χηµείας και οι δραστηριότητές του γίνονται γνωστά σε κάθε ενδιαφερόµενο σε όλο τον 
κόσµο. Στις ιστοσελίδες του Τµήµατος υπάρχει πληροφοριακό υλικό (κείµενα στην Ελληνική και Αγγλι-
κή, χάρτες, σχεδιαγράµµατα και φωτογραφικό υλικό) για θέµατα όπως:  
Η Ιστορία του Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Τµήµατος Χηµείας, τα κτήρια της Πανεπιστηµιούπολης 
και οι χώροι του Τµήµατος Χηµείας, η ∆ιοικητική και Εργαστηριακή Οργάνωση του Τµήµατος, το 
Ακαδηµαϊκό Προσωπικό και Ερευνητική υποδοµή κάθε Εργαστηρίου, σύντοµα βιογραφικά σηµειώ-
µατά τους ως και τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντά τους και το Πρόγραµµα των Προπτυχιακών 
και Μεταπτυχιακών Σπουδών  
Ακόµη στις ιστοσελίδες του Τµήµατος υπάρχουν:  
Πίνακας εκτάκτων ανακοινώσεων του Τµήµατος. Εκπαιδευτικό υλικό για διάφορα µαθήµατα και 
ηλεκτρονικούς συνδέσµους προς τις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους. Πληροφοριακό υλικό Χηµείας, 
ηλεκτρονικούς συνδέσµους µε τη Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστηµών, τράπεζες Χηµικών Πληροφο-
ριών και µε αντίστοιχες ιστοσελίδες άλλων Τµηµάτων Χηµείας Πανεπιστηµίων και Ερευνητικών 
Κέντρων σε όλο τον κόσµο και ανακοινώσεις (συνέδρια, ερευνητικά αποτελέσµατα, θέµατα σχετικά 
µε τον χώρο της Χηµείας κ.λπ.) 
  
 
3.5 Άλλες χρήσιµες πληροφορίες  
Πρόσβαση στο Τµήµα Χηµείας – Λεωφοριακές γραµµές.   
Η πρόσβαση στην Πανεπιστηµιούπολη γίνεται µε τα λεωφορεία της ΕΘΕΛ Νο 220 (Ακαδηµία - Άνω 
Ιλίσια), 221 (Ακαδηµία - Πανεπιστηµιούπολη - Άνω Ιλίσια), 224 (Καισαριανή - Ελ. Βενιζέλου), 230 
(Ακρόπολη - Ζωγράφου), 235 (Ακαδηµία - Ζωγράφου), 250 (Σταθµός Ευαγγελισµός - Πανεπιστηµι-
ούπολη), 608 (Γαλάτσι - Νεκροταφείο Ζωγράφου) και Ε90 (Πειραιάς - Πανεπιστηµιούπολη express). 
Πλησιέστερα στο Τµήµα Χηµείας φτάνει το 608, αλλά τα 250 και Ε90 κινούνται µέσα στην Πανεπι-
στηµιούπολη µε στάση ακριβώς έξω από την κύρια είσοδο του κτηρίου Χηµείας. Περισσότερες πλη-
ροφορίες παρέχονται από τον τηλεφωνικό αριθµό 185 και την ιστοσελίδα του Οργανισµού Αστικών 
Συγκοινωνιών Αθηνών (http://www.oasa.gr). Επίσης, µερικοί δήµοι της Αττικής εκτελούν δύο ή 
περισσότερα δροµολόγια ανά ηµέρα προς την Πανεπιστηµιούπολη.  
Το πανεπιστήµιο λειτουργεί εσωτερική λεωφορειακή γραµµή µεταξύ της κεντρικής πύλης επί της 
οδού Ούλαφ. Πάλµε και των κτηρίων της Σχολής Θετικών Επιστηµών µεταξύ 7:30 και 20:00. Οι 
στάσεις του σηµειώνονται στο σχηµατικό διάγραµµα. 
 
Γραµµατεία Τµήµατος  
Η Γραµµατεία του Τµήµατος Χηµείας δέχεται τους φοιτητές ∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11-2 
µ.µ. Συνιστάται στους φοιτητές να παρακολουθούν τακτικά µέσω της ηλεκτρονικής Γραµµατείας (βλ. 
σελ. 23) την αναλυτική βαθµολογία τους. 
 
Προσέλευση στα µαθήµατα  
Για την προσέλευση στα µαθήµατα και τα εργαστήρια πρέπει να τηρείται το αναγραφόµενο ωράριο. 
 
Ανακοινώσεις προς τους φοιτητές  
Οι ανακοινώσεις προς τους φοιτητές τοιχοκολλούνται σε ειδικούς πίνακες που υπάρχουν στον χώρο 
των επιµέρους εργαστηρίων καθώς και σε πίνακες που προβλέπονται για κάθε εργαστήριο κοντά στην 
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είσοδο του Αµφιθεάτρου Α15. Επίσης ανακοινώσεις των διαφόρων µαθηµάτων αναρτώνται και στις 
αντίστοιχες ιστοσελίδες τους. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους αναφέρονται στο υποκεφ. 5.2 (Περι-
εχόµενο Μαθηµάτων και Εργαστηρίων). 
 
Επιστηµονικές διαλέξεις  
Με συχνότητα περίπου µία διάλεξη ανά δύο εβδοµάδες πραγµατοποιούνται διαλέξεις στην Αίθουσα 
Α2 (2ος όροφος). Οι διαλέξεις απευθύνονται και είναι ανοιχτές σε όλα τα µέλη του Τµήµατος Χηµείας 
(προσωπικό, µεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές) και σε επιστήµονες συγγενών πεδίων. Οι 
οµιλητές είναι µέλη τµηµάτων Χηµείας ή άλλων συναφών αντικειµένων ή αντίστοιχων ερευνητικών 
κέντρων. Η ώρα των διαλέξεων είναι: Χειµερινό εξάµηνο: Τετάρτη 13:00 - 14:00 Εαρινό εξάµη-
νο: Πέµπτη 11:00 - 12:00.   
Το πρόγραµµα των διαλέξεων ανακοινώνεται µέσω των ιστοσελίδων του τµήµατος 
(http://www.chem.uoa.gr,  Συνέδρια-∆ιαλέξεις → ∆ιαλέξεις). 
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Κτηριακές εγκαταστάσεις Πανεπιστηµιούπολης: Με Σ σηµειώνονται οι στάσεις του εσωτερικού λεωφορείου και των 
γραµµών 250, Ε90 της ΕΘΕΛ. Σε ελλείψεις σηµειώνονται οι αφετηρίες των λεωφορείων 220, 221, 224, 230, 235, 
250, 608 και Ε90. 
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Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράµµατα των κατόψεων των 6 ορόφων του Τµήµατος Χηµείας (Βορειοδυτικό τµήµα του 
κτηριακού συγκροτήµατος της Σχολής Θετικών Επιστηµών). Ισόγειο: Εργ. Χηµ. Τροφίµων (ΧΤΡ), Εργ. Βιοχηµείας 
(ΒΙΟΧ). 1ος όροφος: Εργ. Βιοµηχανικής Χηµείας (ΒΙΟΜΧ). 2ος όροφος: Εργ. Ανόργανης Χηµείας (ΑΝΟΧ), 
Αµφιθέατρο Α15 (Α15), Αίθουσες διδασκαλίας (Α1,Α2), Αίθουσες υπολογιστών ΣΣΑΤΕΣ και ∆ΙΧΗΝΕΤ (ΥΠΟΛ). 3ος 
όροφος: Εργ. Οργανικής Χηµείας (ΟΡΓΧ), Εργ. Χηµείας Περιβάλλοντος (ΧΠΕΡ), Αµφιθέατρο Α15 (Α15), Αµφιθέατρο 
ΦΜ3 (ΦΜ3), Κυλικείο (ΚΥΛ), Καταστήµατα (ΚΑΤ). 4ος όροφος: Εργ. Αναλυτικής Χηµείας (ΑΝΑΧ), Αµφιθέατρο 
ΦΜ3 (ΦΜ3), Γραµµατεία Τµήµατος Χηµείας. 5ος όροφος: Εργ. Φυσικοχηµείας (ΦΧ) 
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3.6 Προσωπικό του Τµήµατος Χηµείας 
 
3.6.1 Εκλεγµένη ∆ιοίκηση  

 
Πρόεδρος: Καλοκαιρινός Α. Κ., Καθηγητής (τηλ. 210 7274316) 
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Π. Μουτεβελή-Μηνακάκη Π., Αναπλ. Καθηγήτρια  
 (τηλ. 210 7274484)  
 
∆ιευθυντής Τοµέα Ι:  
∆ιευθυντής Τοµέα ΙΙ:  
∆ιευθυντής Τοµέα ΙΙΙ:  
       

 
Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών στο ∆Σ:  Σιώκος Ι. 
Εκπρόσωποι φοιτητών στο ∆Σ:  
Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ στο ∆Σ: 

   
∆ιευθυντές Εργαστηρίων: 
Εργαστήριο Ανόργανης Χηµείας: Μητσοπούλου Χ., Καθηγήτρια (τηλ. 210 7274 452) 
Εργαστήριο Οργανικής Χηµείας: Κόκοτος Γ., Καθηγητής (τηλ. 210 7274462) 
Εργαστήριο Φυσικοχηµείας: Σάµιος Ι., Καθηγητής (τηλ. 210 7274534) 
Εργαστήριο Βιοµηχανικής Χηµείας:  Πιτσικάλης Μ., Αναπλ. Καθηγητής (τηλ. 210 7274440) 
Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας: Ευσταθίου Κ., Καθηγητής (τηλ. 210 7274312) 
Εργαστήριο Χηµείας Τροφίµων:  Μαρκάκη Π., Αναπλ. Καθηγήτρια (τηλ. 219 7274489) 
Εργαστήριο Βιοχηµείας: Σιαφάκα Αθ., Καθηγήτρια (τηλ. 210 72742493) 
Εργαστήριο Χηµείας Περιβάλλοντος:  Σκούλλος Μ., Καθηγητής (τηλ. 210 7274274) 
  
 
3.6.2  Προσωπικό Γραµµατείας  

 
Γραµµατέας του Τµήµατος: Σατρατζέµη Γ. (τηλ. 210 7274947) 
∆ιοικητικοί υπάλληλοι Γραµµατείας: Κατσούλη Μ. (τηλ. 210 7274386) 
 Νικολάου Γ. (τηλ. 210 7274088) 
 Σπεντζάρη Ειρ. (τηλ. 210 7274098) 
 Φιλίππου Α. (τηλ. 210 7274767) 
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3.6.3  Προσωπικό κατά Τοµείς 
 

ΤΟΜΕΑΣ Ι: [Θεωρητική Χηµεία – Φυσικοχηµεία – Ανόργανη Ανάλυση – 
 Ενόργανη Ανάλυση −Οργανολογία – Χηµική Μηχανική (Εφαρµ. Φυσικοχηµεία)] 
 
Καθηγητές Λέκτορες 
Ευσταθίου Κ. Αθανασίου Ε.-Μ 
Ιωάννου-Αµαραντίδου Π. Καλέµος Α 
Καλοκαιρινός Α. Ξεξάκης Ι. 
Κουππάρης Μ.  
Λιανίδου Ε. ΕΕ∆ΙΠ 
Σάµιος Ι. Ντούσικου Μ. 
  
 ΕΤΕΠ 
Αναπληρωτές Καθηγητές Μελιγκώνης Β. 
Αττά-Πολίτου Τ. Χαραλάµπους Π.  
Κούτσελος Α.  
Παπαϊωάννου Ι. Γκίκα Α., ∆ιοικητικός 
Τιµοθέου-Ποταµιά Μ. Πολυδώρου Χ., Τεχνολόγος Εργ. 
  Καψάλης Αθ., Ι∆ΑΧ Πληροφορικής 
Επίκουροι Καθηγητές  
Αρχοντάκη Ε.  
Θωµαΐδης Ν.  
Μητσανά-Παπάζογλου Α.  
Μπακέας Ευ.  
Οικονόµου Α.  
Παπακονδύλης Α.  
Σουλιώτης Γ.  
Τσεκούρας Α.  

 
ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: [Οργανική Χηµεία – Οργανική Χηµική Τεχνολογία – Χηµεία Τροφίµων –  
Βιοχηµεία – Κλινική Χηµεία] 
 
Καθηγητές Αναπληρωτές Καθηγητές (συνέχεια) 
∆ηµόπουλος Κ. Πιτσικάλης Μ. 
Κόκοτος Γ. Φρούσιος Κ. 
Μαυροµούστακος Θ.  
Σιαφάκα-Καπάδαη Α. Επίκουροι Καθηγητές 
 Γεωργιάδης ∆. 
 Ζαµπετάκης Ι. 
Αναπληρωτές Καθηγητές Ζουρίδου-Λιάπη Μ. 
Γαλανοπούλου Κ.  
Γκιµήσης Α. Λέκτορες 
Ιατρού Ε. Κωνσταντινίδης ∆. 
Λιούνη Μ. Μαγκριώτη Β. 
Μαρκάκη Π. Προεστός Χ. 
Μαυρή – Βαβαγιάννη Μ. Σακελλαρίου Γ. 
Μουτεβελή – Μηνακάκη Π. Χατζηχρηστίδη Μ. 
Παπαδογιαννάκης Γ.  
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Επιστηµονικοί Συνεργάτες ΕΤΕΠ 
Χατζηγιαννακού Α. Βραϊµάκης Σ. 
 Λεβέντη Κ. 
ΕΕ∆ΙΠ Παπαθανασίου Κ. 
Βασιλοπούλου Φ.  
 Στάϊν Τζ.-Κ., Τεχνολόγος Εργαστηρίων 
  
Υπάλληλοι Εργαστηριακών Εφαρµογών  
Βασιλείου Σ.  
Ματζιάρη Μ.  
Μορές Α.  
Πασχαλίδου Α  
Σακκή Ε.  

   
 
ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: [Ανόργανη Χηµεία – Ανόργανη Χηµική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χηµεία]  
Καθηγητές Υπάλληλοι Εργαστηριακών Εφαρµογών 
∆ασενάκης Ε. Παρασκευοπούλου  Β. 
Μητσοπούλου Χ. Ρούλια Μ-Ε. 
Νικολέλης ∆. Σακελλάρη Α. 
Σκούλλος Μ. Σταθοπούλου  Ε. 
  
Αναπληρωτές Καθηγητές Τεχνολόγοι Εργαστηρίων 
Μεθενίτης Κ. Καραβόλτσος Σ. 
Πέτρου Α. Μαντζάρα Β. 
Χασάπης Κ. Φουντής Ι. 
  
Επίκουροι Καθηγητές Μπότσου Φ., Μηχανικός Περιβάλλοντος 
Κοΐνης Σ.  
Κυρίτσης Π. Μαριολάκου Π., ∆ιοικητικός 
Παπαευσταθίου Ι.  
Φιλιππόπουλος Α.  
Ψαρουδάκης Ν.  
  
Λέκτορες  
Παρασκευοπούλου Π.  
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3.7. ∆ιατελέσαντες Πρόεδροι και Αναπληρωτές Πρόεδροι του Τµήµατος Χηµείας 
 
Ακαδηµαϊκό έτος Πρόεδρος Αναπληρωτής Πρόεδρος 

1982-1983 ∆ηλάρη Ειρήνη  
1983-1985 Πνευµατικάκης Γεώργιος  
1985-1986 Πνευµατικάκης Γεώργιος  
1986-1987 Γαλανός ∆ηµήτρης Στελακάτος Γεράσιµος 
1987-1989 Γαλανός ∆ηµήτρης Χατζηχρηστίδης Νικόλαος 
1989-1991 Γαλανός ∆ηµήτρης Χατζηχρηστίδης Νικόλαος 
1991-1993 Χατζηχρηστίδης Νικόλαος Ευσταθίου Κωνσταντίνος 
1993-1995 Χατζηχρηστίδης Νικόλαος Ευσταθίου Κωνσταντίνος 
1995-1997 Ευσταθίου Κωνσταντίνος Τζουγκράκη Χρύσα 
1997-1999 Ευσταθίου Κωνσταντίνος Τζουγκράκη Χρύσα 
1999-2001 Χατζηχρηστίδης Νικόλαος Κουππάρης Μιχαήλ 
2001-2003 Χατζηχρηστίδης Νικόλαος Σίσκος Παναγιώτης 
2003-2005 Μερτής Κωνσταντίνος Καλοκαιρινός Αντώνης 
2005-2007 Χατζηχρηστίδης Νικόλαος Σκούλλος Μιχαήλ 
2007-2009 Χατζηχρηστίδης Νικόλαος Καλοκαιρινός Αντώνης 
2009-2011 Καλοκαιρινός Αντώνης Μουτεβελή-Μηνακάκη Παναγιώτα 
2011-2013 Καλοκαιρινός Αντώνης Μουτεβελή-Μηνακάκη Παναγιώτα 

  
3.8. Οµότιµοι Καθηγητές Τµήµατος Χηµείας 
 
Ονοµατεπώνυµο Γνωστικό Αντικείµενο 
Πνευµατικάκης Γεώργιος Καθηγητής Ανοργάνου Χηµείας 
Χατζηχρηστίδης Νικόλαος Καθηγητής Βιοµηχανικής Χηµείας 
Μερτής Κωνσταντίνος Καθηγητής Ανοργάνου Χηµείας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
  
ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ  
 
4.1 Οργάνωση Σπουδών 

 
Κάθε ακαδηµαϊκό έτος χωρίζεται σε διδακτικές περιόδους που ονοµάζονται εξάµηνα, το χειµερινό και 
το εαρινό εξάµηνο. Τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Χηµείας του Πανεπιστη-
µίου Αθηνών διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόµενα και κατανέµονται σε οκτώ (8) εξάµηνα. 
Κατά τη διάρκεια του χειµερινού εξαµήνου διδάσκονται τα µαθήµατα που υπάγονται το 1ο, 3ο, 5ο και 
7ο εξάµηνο του ενδεικτικού προγράµµατος σπουδών. Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξάµηνου διδάσκο-
νται τα µαθήµατα που υπάγονται στο 2ο, 4ο, 6ο, 8ο εξάµηνο του ενδεικτικού προγράµµατος σπουδών.  
Η εκπαίδευση των φοιτητών του Τµήµατος Χηµείας γίνεται µε τις παραδόσεις των µαθηµάτων, τις 
φροντιστηριακές ασκήσεις, τις εργαστηριακές ασκήσεις και µε εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. 
 
4.1.1 Υποχρεωτικά Μαθήµατα  
Ως υποχρεωτικά µαθήµατα χαρακτηρίζονται τα µαθήµατα των οποίων η παρακολούθηση και η επι-
τυχής εξέταση θεωρείται απαραίτητη για το σύνολο των φοιτητών του Τµήµατος Χηµείας.  
Η παρακολούθηση των παραδόσεων της θεωρίας των µαθηµάτων αποτελεί ακαδηµαϊκή µόνο υποχρέ-
ωση του φοιτητή, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτική και δεν τηρείται σύστηµα καταχωρισµού απουσιών. 
Παρ’ όλα αυτά, η συστηµατική παρακολούθηση των παραδόσεων είναι απόλυτα ενδεδειγµενη για τη 
σωστή θεωρητική κατάρτιση του φοιτητή. Μόνο η άµεση επαφή µε το διδάσκοντα µπορεί να οδηγήσει 
στην ακριβή γνώση του αντικειµένου κάθε µαθήµατος.  
Οι εξετάσεις γίνονται από τον διδάσκοντα (ή τους διδάσκοντας) στο τέλος του εξαµήνου σε καθορι-
σµένη ύλη. Οι εξετάσεις µπορεί να είναι γραπτές ή προφορικές. Η βαθµολογία των µαθηµάτων εκφρά-
ζεται µε την κλίµακα µηδέν-δέκα (0-10), µε βάση επιτυχίας το πέντε (5) και χωρίς τη χρήση κλασµατι-
κού µέρους. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα µιας συµπληρωµατικής εξέ-
τασης. Εάν ο φοιτητής αποτύχει και στη συµπληρωµατική εξέταση, τότε θα πρέπει να επανεγγραφεί 
στο µάθηµα και να το παρακολουθήσει σε επόµενο εξάµηνο.  
Ο αριθµός των διδακτικών µονάδων (δ.µ.) που αντιστοιχούν σε κάθε υποχρεωτικό µάθηµα, ισούται 
µε το άθροισµα των ωρών παραδόσεων θεωρίας και φροντιστηριακών ασκήσεων την εβδοµάδα.  
Το πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνει είκοσι τρία (23) υποχρεωτικά µαθήµατα, για  τους εγγεγραµ-
µένους φοιτητές µέχρι το ακαδ. έτος 2011-2012. 
 
4.1.2  Επιλεγόµενα Μαθήµατα  
Ως επιλεγόµενα µαθήµατα (ή µαθήµατα επιλογής) χαρακτηρίζονται ένα σύνολο µαθηµάτων από τα 
οποία πρέπει να επιλέξει ορισµένα, ώστε να συµπληρώσει τον απαραίτητο αριθµό µαθηµάτων και 
ελάχιστο αριθµό δ.µ., που απαιτούνται για απόκτηση πτυχίου Χηµείας. Ο φοιτητής είναι ελεύθερος να 
επιλέξει µαθήµατα αυτού του τύπου, ανάλογα µε τα προσωπικά του ενδιαφέροντα.   
Αναφορικά µε τις εξετάσεις, τη βαθµολογία και τον αριθµό δ.µ. κάθε µαθήµατος επιλογής, ισχύει ό,τι 
και στα υποχρεωτικά µαθήµατα. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής µπορεί να επανεγγραφεί στο 
µάθηµα και να το παρακολουθήσει σε επόµενο εξάµηνο ή να εγγραφεί σε άλλο επιλεγόµενο µάθηµα.  
Το πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνει 34 επιλεγόµενα µαθήµατα, από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να 
επιλέξει εννέα (9). 
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4.1.3 Εργαστηριακές Ασκήσεις 
 

Πολλά από τα υποχρεωτικά ή επιλεγόµενα µαθήµατα συνοδεύονται από πρακτική εξάσκηση των φοι-
τητών, σε χώρους ειδικά εξοπλισµένους µε όργανα και συσκευές (Εργαστήρια). Το περιεχόµενο των 
εργαστηριακών ασκήσεων σχετίζεται µε την ύλη του ίδιου µαθήµατος ή συναφούς µαθήµατος προη-
γούµενου εξαµήνου. Σχετικά µε την άσκηση των φοιτητών στα εργαστήρια ισχύουν τα εξής:   
α) Η εξάσκηση είναι υποχρεωτική και για πρακτικούς λόγους (περιορισµένος αριθµός θέσεων ή οργά-
νων σε σχέση µε τον αριθµό των φοιτητών που είναι υποχρεωµένοι να ασκηθούν) η συµµετοχή στα 
εργαστήρια γίνεται σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο.   
β) Οι υποχρεώσεις του φοιτητή στο εργαστήριο τελειώνουν, όταν έχει εκτελέσει επιτυχώς το σύνολο 
των ασκήσεων που προβλέπεται από το πρόγραµµα κάθε εργαστηρίου. Σε περίπτωση απουσίας ή από-
τυχίας του φοιτητή σε κάποιες ασκήσεις, οι ασκήσεις πραγµατοποιούνται ή επαναλαµβάνονται, µετά 
από συνεννόηση µε τον υπεύθυνο του εργαστηρίου, σε επόµενη εργαστηριακή περίοδο ή την ίδια, 
εφόσον όµως υπάρχει αυτή η δυνατότητα.  
γ) Τελειώνοντας το εργαστήριο, κάθε φοιτητής βαθµολογείται µε τον εργαστηριακό βαθµό ο οποίος 
"συµµετέχει" στη διαµόρφωση του ενιαίου βαθµού του µαθήµατος. Κάθε εργαστήριο, ανάλογα µε τις 
ιδιαιτερότητές του, καθορίζει τον ακριβή τρόπο υπολογισµού του αντίστοιχου εργαστηριακού βαθµού, 
που σε γενικές γραµµές καθορίζεται µε βάση ένα ή περιςσότερα από τα παρακάτω δεδοµένα:   

ι. Την επίδοση, ενεργό συµµετοχή και επιδεξιότητα του φοιτητή, την επιτυχή εκτέλεση των ασκή-
σεων, όπως και την ποιότητα και πληρότητα των εργαστηριακών εκθέσεων.  
ιι. Το αποτέλεσµα πρόχειρων γραπτών ή προφορικών εξετάσεων σε θέµατα, που συνήθως αφο-
ρούν την άσκηση της ηµέρας ή το περιεχόµενο των ασκήσεων που πραγµατοποιήθηκαν.  
ιιι. Το αποτέλεσµα ενδιαµέσων εξετάσεων (“προόδων”) στις οποίες συµµετέχει ο φοιτητής µόνο 
µετά την επιτυχή εκτέλεση του συνόλου των προβλεπόµενων εργαστηριακών ασκήσεων. Σε περί-
πτωση αποτυχίας, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα συµπληρωµατικής εξέτασης, όπως καθορίζεται 
από το κάθε Εργαστήριο.  

Ο "ενιαίος βαθµός" που αποστέλλεται στη Γραµµατεία διαµορφώνεται µε τον τρόπο ο οποίος περι-
γράφεται ξεχωριστά για κάθε µάθηµα στο Κεφ. 5.  
Οι φοιτητές που οφείλουν το ένα µέρος του µαθήµατος (έχουν εξεταστεί κατά τα προηγούµενα έτη 
µε επιτυχία στη θεωρία ή στο εργαστήριο) συνεχίζουν να εξετάζονται στο οφειλόµενο µέρος. Σε περί-
πτωση ενιαίας εξέτασης (π.χ. µε µικτά θέµατα) κατά την ίδια ηµέρα και ώρα οι φοιτητές θα εξετα-
σθούν σε ξεχωριστή σειρά θεµάτων, που θα αφορούν µόνο το οφειλόµενο µέρος.  
Οι διδάσκοντες, λαµβάνοντας υπόψη και τον τελευταίο προβιβάσιµο βαθµό, θα υπολογίζουν και θα 
αναγράφουν τον ενιαίο πλέον βαθµό στις αντίστοιχες καταστάσεις µαθηµάτων.   
δ) Ο αριθµός των δ.µ. που αντιστοιχούν στις εργαστηριακές ασκήσεις, ισούται µε το ήµισυ του αριθµού 
των ωρών άσκησης την εβδοµάδα. 
 
4.1.4 Φροντιστηριακές Ασκήσεις  
Οι φροντιστηριακές ασκήσεις ή φροντιστήρια, δεν είναι αυτοτελή µαθήµατα, αλλά αναπόσπαστο µέρος 
πολλών υποχρεωτικών και επιλεγόµενων µαθηµάτων. Φροντιστήρια µπορούν να γίνονται και στα 
πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων (εργαστηριακά φροντιστήρια) σε ώρες που καθορίζει το κάθε 
εργαστήριο, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητές του.  
Ο σκοπός των φροντιστηριακών ασκήσεων είναι η κατανόηση και εµπέδωση της ύλης που έχει διδα-
χθεί, µε πρόσθετες επεξηγήσεις και κατάλληλες ασκήσεις. Η παρακολούθηση των φροντιστηρίων 
είναι ιδιαίτερα χρήσιµη και απαραίτητη, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί ακαδηµαϊκή υποχρέωση του 
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κάθε φοιτητή. Αντίθετα, η παρακολούθηση των εργαστηριακών φροντιστηρίων είναι υποχρεωτική, 
γιατί συνδέεται άµεσα µε θέµατα πρακτικών χειρισµών και εργαστηριακής ασφάλειας.  
 
4.1.5 Πτυχιακή Εργασία   
Ο κανονισµός εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας αποτελεί αντικείµενο του Κεφ. 7 του παρόντος 
οδηγού σπουδών. 
  
 
4.2 Υποχρεώσεις φοιτητών για την απόκτηση πτυχίου 

 
Ο φοιτητής για να αποκτήσει το πτυχίο της Χηµείας, πρέπει να ικανοποιήσει τις παρακάτω 4 προϋπο-
θέσεις: 

 
1. Να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξετασθεί µε επιτυχία σε όλα (συνολικά 23) τα υποχρεω-

τικά µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών και να ασκηθεί µε επιτυχία στα αντίστοιχα εργαστή-
ρια (όπου υπάρχουν). Ο πλήρης κατάλογος των 23 υποχρεωτικών µαθηµάτων µε τις αντίστοιχες 
διδακτικές (δ.µ.) και πιστωτικές µονάδες (π.µ.) σε παρένθεση είναι ο παρακάτω: 

  
1. Φυσική Ι (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
2. Φυσική ΙΙ (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
3. Μαθηµατικά Ι (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
4. Μαθηµατικά ΙΙ (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
5. Μαθηµατικά ΙΙΙ (3 δ.µ., 4 π.µ.) 
6. Γενική και Ανόργανη Χηµεία Ι (+ εργαστήριο) (7 δ.µ., 10 π.µ.) 
7. Ανόργανη Χηµεία ΙΙ (+ εργαστήριο) (6 δ.µ., 9 π.µ.) 
8. Ανόργανη Χηµεία ΙΙΙ (+ εργαστήριο) (6 δ.µ., 9 π.µ.) 
9. Αναλυτική Χηµεία (+ εργαστήριο) (9 δ.µ., 13 π.µ.) 
10. Ενόργανη Ανάλυση Ι (+ εργαστήριο) (5 δ.µ., 7 π.µ.) 
11. Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ (+ εργαστήριο) (5 δ.µ., 7 π.µ.) 
12. Φυσικοχηµεία Ι (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
13. Φυσικοχηµεία ΙΙ (+ εργαστήριο) (6,5 δ.µ., 10 π.µ.) 
14. Φυσικοχηµεία ΙΙΙ (+ εργαστήριο) (6,5 δ.µ., 10 π.µ.) 
15. Χηµεία Περιβάλλοντος (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
16. Οργανική Χηµεία Ι (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
17. Οργανική Χηµεία ΙΙ (+ εργαστήριο) (10 δ.µ., 15 π.µ.)  
18. Οργανική Χηµεία ΙΙΙ (+ εργαστήριο) (9 δ.µ., 13 π.µ.) 
19. Βιοµηχανική Χηµεία (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
20. Φασµατοσκοπία (+ εργαστήριο) (5 δ.µ., 7 π.µ.) 
21. Χηµεία Τροφίµων Ι (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
22. Βιοχηµεία Ι (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
23. Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό (5 δ.µ., 7 π.µ.)*  
 

* Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση στο µάθηµα της Εισαγωγής στον Προγραµµατισµό (του 3ου εξαµήνου), 
είναι η επιτυχία στο εργαστηριακό µάθηµα (του 1ου εξαµήνου) «Εκµάθηση Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών». 

 
Για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδ. έτος 2012-2013 θα πρέπει: 
 
Να εγγραφούν, να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν µε επιτυχία σε όλα (συνολικά 23 θεωρητικά 
και 6 πρακτικά) τα υποχρεωτικά µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών και να ασκηθούν µε επιτυχία 
στα αντίστοιχα εργαστήρια (όπου υπάρχουν). Ο πλήρης κατάλογος των 29 υποχρεωτικών µαθηµάτων 
µε τις αντίστοιχες διδακτικές (δ.µ.) και πιστωτικές µονάδες (π.µ.) σε παρένθεση είναι ο παρακάτω: 
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1. Φυσική Ι (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
2. Φυσική ΙΙ (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
3. Μαθηµατικά Ι (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
4. Μαθηµατικά ΙΙ (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
5. Μαθηµατικά ΙΙΙ (3 δ.µ., 4 π.µ.) 
6. Γενική και Ανόργανη Χηµεία Ι (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
7. Πρακτικά Γενικής και Ανόργανης Χηµείας Ι (3 δ.µ., 4 π.µ.) 
8. Ανόργανη Χηµεία ΙΙ  (4 δ.µ., 5 π.µ.) 
9. Πρακτικά Ανόργανης Χηµείας ΙΙ  (2δ.µ., 4 π.µ.) 
10. Ανόργανη Χηµεία ΙΙΙ  (4 δ.µ., 5 π.µ.) 
11. Πρακτικά Ανόργανης Χηµείας ΙΙΙ  (2 δ.µ., 4 π.µ.) 
12. Αναλυτική Χηµεία (+ εργαστήριο) (9 δ.µ., 13 π.µ.) 
13. Ενόργανη Ανάλυση Ι (+ εργαστήριο) (5 δ.µ., 7 π.µ.) 
14. Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ (+ εργαστήριο) (5 δ.µ., 7 π.µ.) 
15. Φυσικοχηµεία Ι (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
16. Φυσικοχηµεία ΙΙ (+ εργαστήριο) (6,5 δ.µ., 10 π.µ.) 
17. Φυσικοχηµεία ΙΙΙ (+ εργαστήριο) (6,5 δ.µ., 10 π.µ.) 
18. Χηµεία Περιβάλλοντος (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
19. Οργανική Χηµεία Ι (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
20. Οργανική Χηµεία ΙΙ  (5 δ.µ., 8 π.µ.)  
21. Πρακτικά Οργανικής Χηµείας  ΙΙ  (5 δ.µ., 7 π.µ.) 
22. Οργανική Χηµεία ΙΙΙ   (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
23. Πρακτικά Οργανικής Χηµείας  ΙΙΙ   (5 δ.µ., 7 π.µ.) 
24. Βιοµηχανική Χηµεία (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
25. Φασµατοσκοπία (3 δ.µ., 4 π.µ.) 
26. Πρακτικά Φασµατοσκοπίας (2 δ.µ., 3 π.µ.) 
27. Χηµεία Τροφίµων Ι (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
28. Βιοχηµεία Ι (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
29. Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό (5 δ.µ., 7 π.µ.)*  

 
* Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση στο µάθηµα της Εισαγωγής στον Προγραµµατισµό (του 3ου εξαµήνου), 
είναι η επιτυχία στο εργαστηριακό µάθηµα (του 1ου εξαµήνου) «Εκµάθηση Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών». 
 
2. Να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξετασθεί µε επιτυχία σε 9 από τα 33 επιλεγόµενα µαθή-

µατα του προγράµµατος σπουδών και να ασκηθεί µε επιτυχία στα αντίστοιχα εργαστήρια (όπου 
υπάρχουν). Ο πλήρης κατάλογος των επιλεγόµενων µαθηµάτων τα οποία είναι σε θεµατικούς κύ-
κλους (µε τις αντίστοιχες διδακτικές και πιστωτικές µονάδες σε παρένθεση) είναι ο παρακάτω: 

 
Θεµατικός κύκλος: Αναλυτική Χηµεία   
Χηµική Οργανολογία – Μικροϋπολογιστές (+ εργαστήριο) (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές (3 δ.µ., 4 π.µ.) 
Έλεγχος και ∆ιασφάλιση Ποιότητας – ∆ιαπίστευση (3 δ.µ., 4 π.µ.) 
 
Θεµατικός κύκλος: Ανόργανη Χηµεία  
Οργανοµεταλλική Χηµεία (+ εργαστήριο) (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Ανόργανη Χηµική Τεχνολογία (3 δ.µ., 4 π.µ.) 
Θεωρία Οµάδων (3 δ.µ., 4 π.µ.) 
Ειδικά Κεφάλαια Ανόργανης Χηµείας (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
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Θεµατικός κύκλος: Βιοµηχανική Χηµεία  
Φυσικές Βιοµηχανικές ∆ιεργασίες (+ εργαστήριο) (4,5 δ.µ., 7 π.µ.) 
Χηµεία και Τεχνολογία Οίνου και άλλων Αλκοολούχων Ποτών (+ εργαστήριο) (4,5 δ.µ., 7 π.µ.) 
Οικονοµοµηχανική, Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (3 δ.µ., 4 π.µ.) 
Χηµικές Βιοµηχανικές ∆ιεργασίες (+ εργαστήριο) (4,5 δ.µ., 7 π.µ.) 
Χηµεία και Τεχνολογία Πετρελαίου και Πετροχηµικών (+ εργαστήριο) (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
* Αµπελουργία 
 
Θεµατικός κύκλος: Βιοχηµεία  
Βιοχηµεία ΙΙ (+ εργαστήριο) (5,5 δ.µ., 8 π.µ.) 
Ειδικά Κεφάλαια Βιοχηµείας (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
 
Θεµατικός κύκλος: Κλινική Χηµεία  
Κλινική Χηµεία (+ εργαστήριο) (4 δ.µ., 6 π.µ.)  
Εισαγωγή στην Τοξικολογία - Οικοτοξικολογία (3 δ.µ., 4 π.µ.)(α) 
 
Θεµατικός κύκλος: Οργανική Χηµεία  
Οργανική Σύνθεση – Στερεοχηµεία – Μηχανισµοί (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Φαρµακοχηµεία (3 δ.µ., 4 π.µ.) 
Θέµατα Βιοοργανικής Χηµείας (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Χηµεία Φυσικών Προϊόντων (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
 
Θεµατικός κύκλος: Πολυµερή  
Επιστήµη Πολυµερών (+ εργαστήριο) (4,5 δ.µ., 7 π.µ.) 
Ειδικά Θέµατα Επιστήµης Πολυµερών (3 δ.µ., 4 π.µ.) 
 
Θεµατικός κύκλος: Φυσικοχηµεία  
Φυσικοχηµεία ΙV (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Ραδιοχηµεία (+ εργαστήριο) (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Χηµεία στερεάς καταστάσεως και κρυσταλλική δοµή (3 δ.µ., 4 π.µ.) 
 
Θεµατικός κύκλος: Χηµεία Περιβάλλοντος  
Χηµεία Ατµόσφαιρας (+ εργαστήριο) (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Χηµική Ωκεανογραφία (+ εργαστήριο) (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Χηµεία - ∆ιαχείριση Υδάτινου Περιβάλλοντος (+ εργαστήριο) (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Εισαγωγή στην Τοξικολογία − Οικοτοξικολογία (3 δ.µ., 4 π.µ.)(α) 
 
Θεµατικός κύκλος: Χηµεία και Εκπαίδευση  
∆ιδακτική της Χηµείας (4 δ.µ., 6 π.µ.) 
* Ψυχολογία της Μάθησης − Γνωστική Ψυχολογία 
* Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 
* Ιστορία των Φυσικών Επιστηµών 

                                                 
(α) Υπάγεται και στον θεµατικό κύκλο: Χηµεία Περιβάλλοντος 
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Θεµατικός κύκλος: Χηµεία Τροφίµων  
Χηµεία Τροφίµων ΙΙ (+ εργαστήριο) (6 δ.µ., 9 π.µ.) 
Μικροβιολογία Τροφίµων (+ εργαστήριο) (6 δ.µ., 9 π.µ.) 
Τεχνολογία Τροφίµων (+ εργαστήριο) (3,5 δ.µ., 5 π.µ.) 
 
3. Να εκτελέσει πτυχιακή εργασία. 
4. Να µάθει τη χρήση Η/Υ (Εργαστηριακό µάθηµα 1ου έτους). 
5. Ο χρόνος σπουδών δεν µπορεί να είναι µικρότερος από 8 εξάµηνα, ακόµη και εάν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις 1-3.  
Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης και εξέτασης µαθηµάτων από άλλα Τµήµατα, (µαθή-
µατα µε *), τα οποία όµως δεν θα προσµετρούνται στα 32 µαθήµατα, που είναι απαραίτητα για τη λήψη 
του πτυχίου και ο βαθµός τους δεν θα συνυπολογίζεται στον τελικό βαθµό αυτού. 
 
Για τους φοιτητές που εισήχθησαν από το ακαδ. έτος 2010-2011, για  την απόκτηση του πτυχίου 
απαιτείται: 
 

α) Η επιτυχής εξέταση σε 23 υποχρεωτικά µαθήµατα που προσφέρουν 181  π.µ.. 
β) Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας µε 12 π.µ.. 
γ) Η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 9 µαθήµατα επιλογής, τα οποία να συνγκεντρώνουν το 
λιγότερο 47 πιστωτικές µονάδες.  
δ) Ο ελάχιστος αριθµός π.µ. να είναι τουλάχιστον ίσος µε 240. 

 
Για τους φοιτητές που εισήχθησαν από το ακαδ. έτος 2012-2013, για  την απόκτηση του πτυχίου 
απαιτείται: 
 

α) Η επιτυχής εξέταση σε 23 υποχρεωτικά θεωρητικά µαθήµατα και 6 υποχρεωτικά πρακτικά 
που προσφέρουν 181  π.µ.. 
β) Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας µε 12 π.µ.. 
γ) Η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 9 µαθήµατα επιλογής, τα οποία να συνγκεντρώνουν το 
λιγότερο 47 πιστωτικές µονάδες.  
δ) Ο ελάχιστος αριθµός π.µ. να είναι τουλάχιστον ίσος µε 240. 

 
Γενικές ∆ιευκρινίσεις  
- Ο φοιτητής επιλέγει όσα µαθήµατα θέλει από κάθε θεµατικό κύκλο. 
- ∆εν χορηγούνται βεβαιώσεις, οι οποίες θα καθορίζουν την κατεύθυνση που ακολούθησε ο φοιτητής.  
- Στην αναλυτική βαθµολογία θα αναφέρονται τα µαθήµατα στα οποία εξετάστηκε ο φοιτητής για τη λή-
ψη του πτυχίου του. 
- Ο φοιτητής έχει την υποχρέωση να εγγράφεται στην αρχή κάθε εξαµήνου στα µαθήµατα που προτί-
θεται να παρακολουθήσει κατά το εξάµηνο αυτό και να εξετασθεί στο τέλος του. Η εγγραφή-δήλωση 
γίνεται µέσω του ∆ιαδικτύου και της ιστοσελίδας: http://my-studies.uoa.gr µέσα σε αυστηρά καθο-
ρισµένες ηµεροµηνίες (βλέπε Κεφ. 8).  
        
(α)     Υπάγεται και στον θεµατικό κύκλο: Κλινική Χηµεία 
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4.3 Υπηρεσίες Γραµµατείας µέσω ∆ιαδικτύου για τους προπτυχιακούς 
  φοιτητές 
 
Η Γραµµατεία προσφέρει µέσω ∆ιαδικτύου τις εξής υπηρεσίες:   
1. ∆ηλώσεις µαθηµάτων 
2. Εµφάνιση βαθµολογιών 
3. Εµφάνιση προγράµµατος σπουδών.  
Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από την ιστοσελίδα: http://my-studies.uoa.gr. Οι φοιτητές πρέπει να 
εγγραφούν στην υπηρεσία my-studies για να αποκτήσουν κωδικό χρήστη (Username) και συνθη-
µατικό (Password) ειδικά για τις υπηρεσίες αυτές [δεν συνδέονται µε τους κωδικούς και συνθηµατικά 
που απαιτούνται για τη χρήση των υπολογιστών της “Ηλεκτρονικής Αίθουσας ∆ιδσκαλίας” (ΣΣΑΤΕΣ, 
βλέπε σελ. 27, 32)]. Αυτό µπορεί να γίνει αφού επισκεφθούν την ιστοσελίδα: http:// webadm.uoa.gr και 
υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, επιλέγοντας τους συνδέσµους: “Αίτηση Νέου Χρήστη” → “Προπτυ-
χιακοί Φοιτητές”. 

 
∆ιευκρινίσεις για τη ∆ιαδικασία Εγγραφής  
1. Κατά τη διαδικασία εγγραφής για αρχική αναγνώριση ζητείται από τον φοιτητή να δώσει: (α) τον 
Πλήρη Αριθµό Μητρώου (13 ψηφία: 1111 ακολουθούµενο από το έτος εισαγωγής και τον 5-ψήφιο 
αριθµό µητρώου) και (β) τον Αριθµό ∆ελτίου Ταυτότητας (o αριθµός ταυτότητας θα πρέπει να απο-
δίδεται χωρίς κενά και µε ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες, όπου αυτό χρειάζεται). 
2. Μετά την αρχική αναγνώριση από το σύστηµα, ζητείται το ονοµατεπώνυµό (µε χρήση ελληνικών 
αλλά και λατινικών χαρακτήρων). Πρέπει να δοθεί επακριβώς το όνοµα και το επώνυµο και όχι κάποιο 
υποκοριστικό.  
3. Μετά την ορθή συµπλήρωση και υποβολή αυτών των στοιχείων, ανακοινώνεται στον φοιτητή ο 
Αριθµός Πρωτοκόλλου της αίτησής του, καθώς και ένας αριθµός PIN που θα του χρησιµεύσει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασµού. 
4. Τα στοιχεία που δίνονται ελέγχονται τις εργάσιµες ώρες από τη Γραµµατεία του Τµήµατος. 
5. Ακολουθώντας τον σύνδεσµο "Ενεργοποίηση Λογαριασµού (µέσω PIN)" στην ιστοσελίδα http:// 
webadm.uoa.gr, µπορεί ο φοιτητής να παρακολουθήσει την εξέλιξη της αίτησής του. Αν τα στοιχεία 
εγκριθούν θα ζητηθεί από τον φοιτητή ο ορισµός ενός αρχικού προσωπικού συνθηµατικού (Pass-
word) και θα του ανακοινωθεί ο κωδικός χρήστη (Username) που θα χρησιµοποιεί για αυτή την 
υπηρεσία. 
6. Μετά την έγκριση των στοιχείων από τη Γραµµατεία και την ενεργοποίηση του λογαριασµού, ο 
φοιτητής µπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα http://my-studies.uoa.gr και να χρησιµοποιεί την υπη-
ρεσία, δίνοντας τον κωδικό χρήστη και το συνθηµατικό.  
Στους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα στο διάστηµα υποβολής δηλώσεων, το οποίο καθορίζεται στο Κε-
φάλαιο 8, να διαφοροποιήσουν τη δήλωσή τους και θα λαµβάνεται υπόψη η δήλωση της τελευταίας ηµε-
ροµηνίας της προθεσµίας. Σε ό,τι αφορά την εµφάνιση βαθµολογίας και προγράµµατος θα είναι άµεση 
µε την εγγραφή σας στην εν λόγω υπηρεσία.  
Οι µη κάτοχοι ηλεκτρονικών υπολογιστών µπορούν να χρησιµοποιήσουν τους υπολογιστές της “Ηλεκ-
τρονικής Αίθουσας ∆ιδασκαλίας” του Τµήµατος Χηµείας (ΣΣΑΤΕΣ), αφού προηγουµένως αποκτή-
σουν συνθηµατικό πρόσβασης στους υπολογιστές της αίθουσας  (βλ. σελ. 27 και 32).   
Στη Γραµµατεία του Τµήµατος διανέµονται εικονογραφηµένες οδηγίες εγγραφής και χρήσης του προ-
γράµµατος.  
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4.4 Ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωµένης διαχείρισης 
 συγγραµµάτων  
Η διαδικασία επιλογής και παραλαβής Συγγραµµάτων µέσω του Προγράµµατος "Εύδοξος" έχει ξεκι-
νήσει από το Ακαδηµαϊκό Έτος 2010-11.  
Οι φοιτητές θα εισέρχονται στον Εύδοξο µέσω της αρχικής του ιστοσελίδας (http://eudoxus.gr/), όπου 
θα γίνεται η πιστοποίηση - εξουσιοδότησή τους µε εισαγωγή:  
1. Όνοµα χρήστη 
2. Κωδικό πρόσβασης, τα οποία έχουν λάβει από τις σχολές τους  
Αφού συνδεθούν θα µπορούν: 
- Να δουν όλα τα µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών της Σχολής τους και τα αντίστοιχα συγγρά-
µµατα.  
- Να επιλέξουν συγγράµµατα για τα µαθήµατα που παρακολουθούν για το τρέχον εξάµηνο. 
- Να κάνουν προεπισκόπηση του εξωφύλλου, του οπισθόφυλλου, του πίνακα περιεχοµένων και ενός 
ενδεικτικού αποσπάσµατος από κάθε σύγγραµµα. 
- Να ενηµερωθούν άµεσα για την τρέχουσα διαθεσιµότητα κάθε συγγράµµατος ανά πόλη καθώς και 
για τα σηµεία παράδοσης στην πόλη τους. 
 
∆ιευκρινίσεις για τη ∆ιαδικασία Επιλογής Συγγραµµάτων από Φοιτητή  
1.  Ο φοιτητής µπαίνει στο portal της δράσης (http://eudoxus.gr/) και επιλέγει την καρτέλα «Φοιτη-

τές» και «Επιλογή Συγγραµµάτων».  
2.  O φοιτητής εισέρχεται στο ΚΠΣ και εισάγει το «Όνοµα χρήστη» και τον «Κωδικό πρόσβασης» 

που έχει λάβει από το οικείο Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα.  
3.  Μέσω της οµοσπονδίας Shibboleth γίνεται η πιστοποίηση του φοιτητή.  
4. Ο φοιτητής βλέπει τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών και τα αντίστοιχα συγγράµµατα. Για 

κάθε σύγγραµµα µπορεί να κάνει προεπισκόπηση του εξωφύλλου, του πίνακα περιεχοµένων και 
ενός ενδεικτικού αποσπάσµατος.  

5.  Επιλέγει ηλεκτρονικά τα συγγράµµατα που δικαιούται* για τα µαθήµατα που έχει εγγραφεί και 
εισάγει τον αριθµό κινητού τηλεφώνου και το e-mail του.  

6.  Επιλέγοντας «Επιβεβαίωση», αποστέλλεται στον αριθµό του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει 
ή/και στο e-mail του ένας µοναδικός προσωπικός κωδικός PIN.  

7.  Με τον προσωπικό κωδικό PIN και την ταυτότητα του, ο φοιτητής µπορεί να επισκέπτεται τα 
Σηµεία ∆ιανοµής των Συγγραµµάτων και να παραλαµβάνει τα Συγγράµµατα που έχει δηλώσει*  

 * Το πλήθος των Συγγραµµάτων υπόκειται στον έλεγχο τόσο για το µέγιστο αριθµό Συγγραµµάτων ανά 
εξάµηνο, όσο και για το µέγιστο συνολικό αριθµό Συγγραµµάτων κατά τη διάρκεια των σπουδών του 
φοιτητή.  
 
Επικοινωνία (Γραφείο Αρωγής)   
Με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών µπορείτε να επικοινωνήσετε υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το ερώτηµά 
σας εδώ: http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx ή τηλεφωνικά στο 210 7722100  
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4.5 Ηλεκτρονική υπηρεσία χορήγησης ακαδηµαϊκής ταυτότητας-
 πάσο  
Aπό τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί φοιτητές µπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο http:// 
academicid.minedu.gov.gr την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδηµαϊκής  ταυτότητας.  
Η νέα ταυτότητα διαθέτει ενισχυµένα χαρακτηριστικά µηχανικής αντοχής, και ασφάλειας έναντι πλα-
στογραφίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα 
και καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Οι ταυτότητες θα 
παραδίδονται στο σηµείo παραλαβής που θα έχει επιλέξει ο κάθε φοιτητής κατά την υποβολή της 
αίτησής του, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.  
Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώµατος του Φοιτητικού Εισιτη-
ρίου. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής 
ταυτότητας. 
 
4.6 Ακαδηµαϊκός Σύµβουλος 

 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος (συνεδρία 30.6.1997) καθιερώθηκε ο θεσµός του 
Ακαδηµαϊκού Συµβούλου για τους φοιτητές. Σκοπός της εισαγωγής του θεσµού του Ακαδηµαϊκού 
Συµβούλου (ΑΣ) είναι η βελτίωση του επιπέδου σπουδών στο Τµήµα Χηµείας, µε προσφορά υπεύ-
θυνου συµβουλευτικού έργου και σε προσωπικό επίπεδο προς τους προπτυχιακούς φοιτητές. Το 
συµβουλευτικό αυτό έργο θα αφορά στη γενική περίπτωση καθοδήγησης ως προς το ρυθµό παρα-
κολούθησης και εγγραφής σε µαθήµατα, καθώς και ειδικότερες περιπτώσεις που τυχόν παρουσιάζονται.   
Τον ρόλο του ακαδηµαϊκού συµβούλου αναλαµβάνει κάθε µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος Χηµείας ανεξαρ-
τήτως βαθµίδας και θέσης. Οι ΑΣ αναλαµβάνουν την καθοδήγηση νέων φοιτητών, εφόσον έχουν υπό-
λοιπο θητείας τουλάχιστον 4 ετών. Οι ΑΣ θα παρακολουθούν τους φοιτητές τους οποίους αναλαµβά-
νουν από την αρχή µέχρι το τέλος των σπουδών τους. 
 
4.6.1 Κατανοµή φοιτητών στους Ακαδηµαϊκούς Συµβούλους  
Η κατανοµή των φοιτητών στους ΑΣ γίνεται ως ακολούθως: ο αριθµός µητρώου του νέου φοιτητή 
διαιρείται µε τον αριθµό των ενεργών ΑΣ και το υπόλοιπο της διαίρεσης προσαυξηµένο κατά µονάδα 
καθορίζει τον αντίστοιχο ΑΣ µε βάση αλφαβητικό κατάλογο των ΑΣ.  
Στον φοιτητή γνωστοποιείται το όνοµα του ακαδηµαϊκού συµβούλου του κατά την εγγραφή του στη 
Γραµµατεία του Τµήµατος και ο φοιτητής πρέπει να έρθει το συντοµότερο δυνατόν σε επαφή µαζί 
του. Η πρώτη συνάντηση ΑΣ και φοιτητή θα πρέπει να γίνει κατά τον πρώτο µήνα (Οκτώβριο) φοίτη-
σης. Σε περίπτωση απουσίας του ΑΣ σε εκπαιδευτική ή άλλη άδεια, το αντίστοιχο αρχείο και τα 
συµβουλευτικά του καθήκοντα αναλαµβάνει προσωρινά ο εκάστοτε αντικαταστάτης του ή ακολουθεί 
τυχαία προσωρινή ανάθεση σε άλλο µέλος ∆ΕΠ.  
Σε περίπτωση που ο ΑΣ δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του µε τον οφειλόµενο για τον θεσµό τρό-
πο, ο φοιτητής ή οι φοιτητές τους οποίους έχει αναλάβει, µπορούν να ζητήσουν µε αιτιολογηµένη αίτησή 
τους προς το Τµήµα την αντικατάστασή του. 
 
4.6.2  Καθήκοντα Ακαδηµαϊκών Συµβούλων  
Άνοιγµα καρτέλας φοιτητή. Ο ΑΣ κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης συµπληρώνει καρτέλα 
µε τα προσωπικά στοιχεία του φοιτητή (ονοµατεπώνυµο, ΑΜ, τόπος καταγωγής, διεύθυνση µόνιµης 
και προσωρινής κατοικίας, τηλέφωνα, λύκειο προέλευσης, τρόπος εισαγωγής) και θα επισυνάπτει 
φωτογραφία του φοιτητή η οποία του παραδίδεται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος. Στην καρτέλα 
µπορούν να προστεθούν και όποια άλλα στοιχεία ο ΑΣ κρίνει κατά περίπτωση απαραίτητα, εφόσον 
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βέβαια ο φοιτητής επιθυµεί να τα αναφέρει (γενικότερη οικογενειακή κατάσταση, ιδιαίτερα ενδιαφέ-
ροντα, µελλοντικές επιδιώξεις, προβλήµατα υγείας κ.λπ.).  
Η καρτέλα κάθε φοιτητή θεωρείται εµπιστευτικό έγγραφο τη φύλαξη και ευθύνη του οποίου έχει 
αποκλειστικά και µόνο ο ΑΣ ή ο οριζόµενος αντικαταστάτης του.  
Γενικό συµβουλευτικό έργο. Ο ΑΣ έρχεται σε επαφή µε κάθε φοιτητή που έχει αναλάβει τουλάχι-
στον 2 φορές κατά τη διάρκεια κάθε εξαµήνου ως εξής: ι) κατά την έναρξη του εξαµήνου και πριν από 
τη διαδικασία δηλώσεως µαθηµάτων, ιι) κατά το τέλος του εξαµήνου και µετά την έκδοση των αποτε-
λεσµάτων των εξετάσεων, τα οποία πρέπει ο φοιτητής να γνωστοποιήσει στον ΑΣ, ώστε να ενηµερω-
θεί ανάλογα η καρτέλα του.  
Ο φοιτητής ενηµερώνει τον ΑΣ ως προς τα µαθήµατα τα οποία προτίθεται να παρακολουθήσει κατά 
την έναρξη κάθε εξαµήνου. Ο ΑΣ συµβουλεύει τον φοιτητή ανάλογα, χωρίς οι υποδείξεις του να 
έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα.   
Ειδικό συµβουλευτικό έργο. Ο φοιτητής µπορεί να ζητήσει τη συµβουλή ή την αρωγή του ΑΣ σε 
κάθε προκύπτον θέµα κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού εξαµήνου. Τυχόν προβλήµατα σχέσεων 
φοιτητή µε άλλα µέλη ∆ΕΠ διευθετούνται µέσω του ΑΣ. Επίσης, ο ΑΣ µπορεί να καλέσει τον φοιτητή 
σε περίπτωση που του ζητηθεί τούτο από κάποιο µέλος ∆ΕΠ, το οποίο διαπιστώνει οποιασδήποτε φύσης 
προβλήµατα (π.χ. συνεχείς απουσίες, συστηµατικά κακή απόδοση σε ασκήσεις, αναιτιολόγητη εγ-
κατάλειψη κύκλου ασκήσεων). 
 
4.7 Αναγνώριση µαθηµάτων   
Η διαδικασία αναγνώρισης µαθηµάτων σε φοιτητές είναι η εξής: Οι εν λόγω φοιτητές θα δηλώνουν το 
µάθηµα κανονικά για να συµπεριλαµβάνεται το όνοµά τους στις καταστάσεις. Οι διδάσκοντες, αφού 
διαπιστώσουν από τα σχετικά δικαιολογητικά που θα προσκοµίσουν οι υποψήφιοι ότι το αντίστοιχο 
µάθηµα του άλλου ΑΕΙ καλύπτει το 80% της ύλης, θα συµπληρώνουν στις καταστάσεις βαθµό, ο 
οποίος µπορεί να είναι το πέντε (5), ανεξάρτητα του βαθµού που έχει πάρει ο φοιτητής στο άλλο ΑΕΙ. 
Στην περίπτωση αυτή οι διδάσκοντες θα ενηµερώνουν τους ενδιαφερόµενους ότι αναγνωρίζουν το 
µάθηµα µε βαθµό πέντε (5), ώστε οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν σε εξετάσεις σε 
περίπτωση µη αποδοχής εκ µέρους τους του βαθµού αυτού. 
 
4.8  Τρόπος υπολογισµού του βαθµού πτυχίου  
Για τον υπολογισµό του βαθµού του πτυχίου των φοιτητών, λαµβάνονται υπόψη οι βαθµοί όλων των µα-
θηµάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, καθώς και του βαθµού της διπλωµατικής εργασίας. 
Ο βαθµός κάθε µαθήµατος πολλαπλασιάζεται επί έναν συντελεστή, ο οποίος ονοµάζεται συντελεστής 
βαρύτητας του µαθήµατος και το άθροισµα των επιµέρους γινοµένων διαιρείται µε το άθροισµα των 
συντελεστών όλων των µαθηµάτων αυτών.  
Οι συντελεστές βαρύτητας κυµαίνονται από 1,0 έως 2,0 και υπολογίζονται ως εξής:  
• Μαθήµατα µε 1 ή 2 διδακτικές µονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1. 
• Μαθήµατα µε 3 ή 4 διδακτικές µονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,5. 
• Μαθήµατα µε περισσότερες από 4 διδακτικές µονάδες, καθώς και η διπλωµατική εργασία έχουν 

συντελεστή βαρύτητας 2. 
• Στα µαθήµατα που έχουν και πρακτική εξέταση υπολογίζεται:  
      Η Θεωρία µε συντελεστή βαρύτητας 1,2 και  
      Τα Πρακτικά µε συντελεστή βαρύτητας 0,8. 
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Εάν ένας φοιτητής έχει βαθµολογηθεί σε περισσότερα µαθήµατα από όσα αντιστοιχούν στον κατά το 
Πρόγραµµα Σπουδών απαιτούµενο ελάχιστο αριθµό διδακτικών µονάδων για τη λήψη του πτυχίου, 
µπορεί αυτός να µη συνυπολογίσει για την εξαγωγή του βαθµού πτυχίου τους βαθµούς ενός αριθµού 
κατ’ επιλογήν µαθηµάτων, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των διδακτικών µονάδων που αντιστοι-
χούν στα εναποµένοντα µαθήµατα είναι τουλάχιστον ίσος µε τον απαιτούµενο για τη λήψη του 
πτυχίου.  
Ο βαθµός του πτυχίου στρογγυλεύεται στα δύο δεκαδικά ψηφία (κλίµακα 5 έως 10) και χαρακτηρίζεται 
η επίδοση ως: “Καλώς” (βαθµός: 5 έως 6,49), “Λίαν Καλώς” (βαθµός: 6,50 – 8,49) και “Άριστα” 
(βαθµός 8,50 – 10,00). 
 
4.9 Πρόγραµµα Οινολογικής Εκπαίδευσης 

 
Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Χηµείας περιλαµβάνει και τα προβλεπόµενα από τις αποφάσεις 
του ∆ιεθνούς Οργανισµού Οίνου και Αµπέλου µαθήµατα της οινολογικής εκπαίδευσης.  
Το πρόγραµµα αυτό οδηγεί στη χορήγηση βεβαίωσης η οποία είναι απαραίτητη για την άσκηση του 
επαγγέλµατος του οινολόγου. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει δε ορισµένα από τα υποχρεωτικά µαθήµατα 
του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Χηµείας και τα εξής µαθήµατα επιλογής:  
• Αµπελουργία *,  
• Χηµεία και Τεχνολογία Οίνου και άλλων Αλκοολούχων Ποτών, 
• Σύγχρονα Θέµατα Κυτταρικής Βιολογίας,  
• Οικονοµοµηχανική, Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων.  
Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται στους φοιτητές µας µε τη λήψη του πτυχίου τους.  
*  ∆ιευκρινίζεται ότι οι διδακτικές µονάδες και οι πιστωτικές µονάδες του µαθήµατος της 

Αµπελουργίας δεν προσµετρούνται για τη λήψη του πτυχίου. 
 
4.10 Αίθουσα ∆ιδασκαλίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

 
Από το Ακαδηµαϊκό έτος 1998-99 άρχισε η εκπαίδευση και η πρακτική άσκηση των προπτυχιακών 
φοιτητών του Τµήµατος Χηµείας σε θέµατα χρήσης υπολογιστών, στα πλαίσια του προγράµµατος 
ΕΠΕΑΕΚ (ενέργεια 3.1, Προγράµµατα Σπουδών – Συγγράµµατα) µε τίτλο “∆ηµιουργία και Πιλοτική 
Λειτουργία Σταθµού Συνεχούς Αναβάθµισης Τεχνολογικών Σπουδών (ΣΣΑΤΕΣ)”.   
Το πρόγραµµα αυτό προέβλεπε τη δηµιουργία αίθουσας ηλεκτρονικής διδασκαλίας εξοπλισµένης µε 
προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκπαιδευτικό λογισµικό, βιντεοπροβολείς κ.λπ., όπου τµή-
µατα των µαθηµάτων του προγράµµατος θα µπορούν να διδαχθούν µε τη βοήθεια πολυµέσων.   
Η αίθουσα αυτή λειτουργεί πλέον κανονικά (αίθουσα ΣΣΑΤΕΣ, 2ος όροφος, πτέρυγα Ε) και οι φοιτητές 
του Τµήµατος Χηµείας µπορούν να αξιοποιούν τους υπολογιστές για αναζήτηση πληροφοριών από 
ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και το ∆ιαδίκτυο (Internet) γενικότερα, για ορισµένες ασκήσεις διαφόρων 
µαθηµάτων, όπως επίσης και για τη συγγραφή εργασιών τους. Επίσης, οι υπολογιστές της αίθουσας 
µπορούν να χρησιµοποιούνται από τους φοιτητές και για τις δηλώσεις των µαθηµάτων τους.  
Για περισσότερες λεπτοµέρειες ως προς τον τρόπο εκµάθησης της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογι-
στών και την προβλεπόµενη από το Πρόγραµµα Σπουδών εξέταση, βλ. σελ. 32. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
 
5.1 Ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών   
Στο ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών προτείνεται µια ορθολογική σειρά παρακολούθησης µαθηµά-
των κατά εξάµηνο. Η ακριβής τήρηση της σειράς των µαθηµάτων δεν είναι υποχρεωτική, αλλά σηµα-
ντικές αποκλίσεις από αυτή, θα έχουν επιπτώσεις στην οµαλή συνέχεια των µαθηµάτων και οι φοι-
τητές θα αντιµετωπίσουν βέβαιες δυσκολίες. Πρέπει να τονισθεί ότι το ωρολόγιο πρόγραµµα µαθη-
µάτων και εργαστηρίων (βλ. Κεφ. 8), καταρτίζεται µε βάση το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών.  
Στους φοιτητές συνιστάται να εγγράφονται στα µαθήµατα σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα 
σπουδών, κυρίως ως προς τα υποχρεωτικά µαθήµατα. Φοιτητές που έχουν καθυστερήσει στις σπουδές 
τους σε σχέση µε το ενδεικτικό πρόγραµµα, προτείνεται να επιλέγουν µαθήµατα που εµφανίζονται σε 
προηγούµενα εξάµηνα στο ενδεικτικό πρόγραµµα.  
Το ενδεικτικό πρόγραµµα µαθηµάτων και των αντίστοιχων εργαστηρίων µπορεί να υφίσταται κάθε 
χρόνο τροποποιήσεις µε απόφαση της ΓΣ. Τις σχετικές προτάσεις εισηγείται η Επιτροπή Προγράµµα-
τος Σπουδών, στην οποία συµµετέχει και ο φοιτητικός φορέας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το ενδει-
κτικό πρόγραµµα σπουδών που ισχύει σήµερα στο Τµήµα Χηµείας. Σε κάθε µάθηµα αναγράφονται:  
Α) Ένας τριψήφιος κωδικός αριθµός του µαθήµατος, ο οποίος µπορεί να γίνει και τετραψήφιος, αν 

ο αριθµός των µαθηµάτων του ιδίου τοµέα και εξαµήνου είναι µεγαλύτερος του 10. Το πρώτο ψη-
φίο του κωδικού αριθµού είναι 1 έως 8 και αντιστοιχεί στο εξάµηνο του ενδεικτικού προγράµ-
µατος, στο οποίο διδάσκεται το µάθηµα. Το δεύτερο ψηφίο υποδηλώνει τον Τοµέα του Τµήµατος 
Χηµείας, στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει το µάθηµα (για µαθήµατα που διδάσκονται από άλλα 
Τµήµατα, χρησιµοποιείται το 0). Το τρίτο, ή τρίτο και τέταρτο ψηφίο διαφοροποιεί το µάθηµα 
από τα άλλα µαθήµατα του ιδίου εξαµήνου που ανήκουν στον ίδιο Tοµέα. 

Β) Ο τίτλος του µαθήµατος. 
Γ) ∆ύο αριθµοί που χωρίζονται µε παύλα (-). Ο πρώτος αριθµός δείχνει τις ώρες παραδόσεων του 

µαθήµατος και ο δεύτερος τις ώρες των εργαστηριακών ασκήσεων, την εβδοµάδα. 
 
Παλαιό Πρόγραµµα  
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ   2ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
Υποχρεωτικά µαθήµατα   Υποχρεωτικά µαθήµατα  
104 Μαθηµατικά Ι   4-0  205 Μαθηµατικά ΙΙ  4-0 
101 Φυσική Ι   4-0  201 Φυσική ΙΙ           4-0 
133 Γενική και Ανόργανη Χηµεία Ι  5-4  232 Ανόργανη Χηµεία ΙΙ         4-4 
112 Εκµάθηση Χρήσης Η/Υ  0-2  213 Αναλυτική Χηµεία            5-8 
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ   4ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
Υποχρεωτικά µαθήµατα   Υποχρεωτικά µαθήµατα  
301 Μαθηµατικά ΙΙΙ     3-0  414 Φυσικοχηµεία Ι               4-0 
323 Οργανική Χηµεία Ι             4-0  422 Οργανική Χηµεία ΙΙ            5-10 
332 Φασµατοσκοπία               3-4  433 Ανόργανη Χηµεία ΙΙΙ           4-4 
313 Ενόργανη Ανάλυση Ι           4-2  415 Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ          4-2 
302 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό        4-2    
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5ο ΕΞΑΜΗΝΟ   6ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
Υποχρεωτικά µαθήµατα   Υποχρεωτικά µαθήµατα  
514 Φυσικοχηµεία ΙΙ               4-5  614 Φυσικοχηµεία ΙΙΙ               4-5 
526 Οργανική Χηµεία ΙΙΙ            4-10  632 Χηµεία Περιβάλλοντος          4-0 
528 Βιοµηχανική Χηµεία 4-0  626 Χηµεία Τροφίµων Ι 4-0 
   627 Βιοχηµεία Ι                   4-0 

Επιλεγόµενα µαθήµατα   Επιλεγόµενα µαθήµατα  

533 Θεωρία Οµάδων     3-0  633 Οργανοµεταλική Χηµεία 4-0 
515 Χηµική Οργανολογία – Μικροϋπο-
λογιστές             

3-2  628 Επιστήµη Πολυµερών 3-3 

529 Οικονοµοµηχανική, Οργάνωση και 
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων              

3-0  629 Οργανική Σύνθεση – 
Στερεοχηµεία – Μηχανισµοί         

4-0 

501 Σύγχρονα Θέµατα Κυτταρικής 
Βιολογίας           

3-0   
602 Ιστορία των Φυσικών Επιστηµών     

 
3-0* 

502 Ψυχολογία της Μάθησης – Γνωστ. 
Ψυχολογία  (∆ιδάσκεται στο εαρινό 
εξάµηνο)                      

3-0*  603 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική  3-0* 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ   8ο ΕΞΑΜΗΝΟ  

Μόνο επιλεγόµενα µαθήµατα   Μόνο επιλεγόµενα µαθήµατα  
739 Ειδικά Κεφάλαια Ανόργανης      4-0  838 Ανόργανη Χηµική Τεχνολογία 3-0 
715 Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές 3-0  816 Έλεγχος και ∆ιασφάλιση 

Ποιότητας – ∆ιαπίστευση     
3-0 

717 Φυσικοχηµεία ΙV 4-0  819 Χηµεία Στερεάς Κατάστασης & 
Κρυσταλλική ∆οµή 

3-0 

718 Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχηµείας 
(∆εν θα διδαχθεί το τρέχον ακαδ. έτος) 

4-0  8213 Θέµατα Βιοργανικής Χηµείας 4-0 

818 Ραδιοχηµεία 3-2  8214 Χηµεία Φυσικών Προϊόντων  4-0 
7216 Φαρµακοχηµεία 3-0  8218 Τεχνολογία Τροφίµων 2-3 
7219 Χηµεία Τροφίµων ΙΙ 3-6  8121 Εισαγωγή στην Τοξικολογία – 

Οικοτοξικολογία 
3-0 

7220 Μικροβιολογία Τροφίµων 3-6  836 Χηµεία-∆ιαχείριση Υδάτινου 
Περιβάλλοντος 

3-2 

738 Χηµική Ωκεανογραφία 3-2  8210 Χηµικές Βιοµηχ.  ∆ιεργασίες 3-3 
737 Χηµεία Ατµόσφαιρας 3-2  8211 Χηµεία και Τεχνολογία 

Πετρελαίου και Πετροχηµικών 
3-2 

729 Φυσικές Βιοµηχανικές ∆ιεργασίες 3-3  8212 Ειδικά Κεφάλαια Βιοχηµείας 4-0 
7211 Χηµεία και Τεχνολογία Οίνου & 
άλλων Αλκοολούχων Ποτών 

3-3  803 Αµπελουργία 3-0* 

7221 Ειδικά Θέµατα Επιστ. Πολυµερών 3-0  701 ∆ιδακτική της Χηµείας 4-0 
7213 Βιοχηµεία ΙΙ 3-5    
7214 Κλινική Χηµεία 3-2    
 
* ∆εν προσµετρούνται στον αριθµό µαθηµάτων για το πτυχίο 
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Νέο Πρόγραµµα (για τους εγγραφέντες από το ακαδ. έτος 2012-13 και µετά φοιτητές) 
 
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ    2ο ΕΞΑΜΗΝΟ   
Υποχρεωτικά µαθήµατα  π.µ.  Υποχρεωτικά µαθήµατα  π.µ. 
104 Μαθηµατικά Ι   4-0 6  205 Μαθηµατικά ΙΙ  4-0 6 
101 Φυσική Ι   4-0 6  201 Φυσική ΙΙ 4-0 6 
133Θ Γενική και Ανόργανη 

Χηµεία Ι  
5 6  232Θ Ανόργανη Χηµεία ΙΙ 4 5 

133Π Πρακτικά Γενικής και 
Ανόργανης Χηµείας Ι 

4 4  232Π Πρακτικά Ανόργανης  
          Χηµεία ς ΙΙ         

4 4 

112 Εκµάθηση Χρήσης Η/Υ  0-2 *(1)  213    Αναλυτική Χηµεία            5-8 13 
 
* Ισοδύναµο µε 1 π.µ., η επιτυχής εξέταση είναι απαραίτητη για τη λήψη πτυχίου αλλά δεν προσµε-
τρείται στον βαθµό του πτυχίου.  
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ    4ο ΕΞΑΜΗΝΟ   
Υποχρεωτικά µαθήµατα  π.µ.  Υποχρεωτικά µαθήµατα  π.µ. 
301 Μαθηµατικά ΙΙΙ     3-0 4  414 Φυσικοχηµεία Ι               4-0 6 
323 Οργανική Χηµεία Ι             4-0 6  422Θ Οργανική Χηµεία ΙΙ            5 8 
332Θ Φασµατοσκοπία               3 4  422Π Πρακτικά Οργανικής  

           Χηµείας ΙΙ            
10 7 

332Π Πρακτικά  
Φασµατοσκοπίας               

4 3  433Θ Ανόργανη Χηµεία ΙΙΙ           4 5 

313 Ενόργανη Ανάλυση Ι           4-2 7  433Π Πρακτικά Ανόργανης  
           Χηµείας  ΙΙΙ           

4 4 

302 Εισαγωγή στον 
Προγραµµατισµό                 

4-2 7  415 Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ          4-2 7 

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
   6ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

  

Υποχρεωτικά µαθήµατα   π.µ.  Υποχρεωτικά µαθήµατα  π.µ. 
514 Φυσικοχηµεία ΙΙ               4-5 10  614 Φυσικοχηµεία ΙΙΙ               4-5 10 
526Θ Οργανική Χηµεία ΙΙΙ            4 6  632 Χηµεία Περιβάλλοντος          4-0 6 
526Π Πρακτικά Οργανικής  
          Χηµείας ΙΙΙ            

10 7  626 Χηµεία Τροφίµων Ι 4-0 6 

528 Βιοµηχανική Χηµεία 4-0 6  627 Βιοχηµεία Ι                   4-0 6 

Επιλεγόµενα µαθήµατα    Επιλεγόµενα µαθήµατα   
533 Θεωρία Οµάδων     3-0 4  633 Οργανοµεταλική Χηµεία 4-0 6 
515 Χηµική Οργανολογία –  
       Μικροϋπολογιστές             

3-2 6  628 Επιστήµη Πολυµερών 3-3 7 

529 Οικονοµοµηχανική,  
       Οργάνωση και ∆ιοίκηση 
       Επιχειρήσεων              

3-0 4  629 Οργανική Σύνθεση –  
       Στερεοχηµεία – Μηχανισµοί    

4-0 6 

501 Σύγχρονα Θέµατα 
       Κυτταρικής Βιολογίας           

3-0 4  602 Ιστορία των Φυσικών    
       Επιστηµών        

3-0* *(4) 
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502 Ψυχολογία της Μάθησης 
       Γνωστ. Ψυχολογία 
       (∆ιδάσκεται στο εαρινό 
        εξάµηνο)                      

3-0* *(4)  603 Εισαγωγή στην 
       Παιδαγωγική  

3-0* *(4) 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ    8ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
  

Μόνο επιλεγόµενα µαθήµατα   π.µ.  Μόνο επιλεγόµενα µαθήµατα   π.µ. 
739 Ειδικά Κεφάλαια 
       Ανόργανης      

4-0 6  838 Ανόργανη Χηµική 
Τεχνολογία 

3-0 4 

715 Σύγχρονες Αναλυτικές 
       Τεχνικές 

3-0 4  816 Έλεγχος και ∆ιασφάλιση 
       Ποιότητας – ∆ιαπίστευση     

3-0 4 

717 Φυσικοχηµεία ΙV 4-0 6  819 Χηµεία Στερεάς 
       Κατάστασης & 
       Κρυσταλλική ∆οµή 

3-0 4 

718 Ειδικά Κεφάλαια 
       Φυσικοχηµείας (∆εν θα 
        διδαχθεί το τρέχον ακαδ. έτος) 

4-0 6  8213 Θέµατα Βιοργανικής 
         Χηµείας 

4-0 6 

818 Ραδιοχηµεία 3-2 6  8214 Χηµεία Φυσικών 
         Προϊόντων  

4-0 6 

7216 Φαρµακοχηµεία 3-0 4  8218 Τεχνολογία Τροφίµων 2-3 5 
7219 Χηµεία Τροφίµων ΙΙ 3-6 9  8121 Εισαγωγή στην 

         Τοξικολογία – 
         Οικοτοξικολογία 

3-0 4 

7220 Μικροβιολογία Τροφίµων 3-6 9  836 Χηµεία-∆ιαχείρις 
       Υδάτινου Περιβάλλοντος 

3-2 6 

738 Χηµική Ωκεανογραφία 3-2 6  8210 Χηµικές Βιοµηχανικές 
         ∆ιεργασίες 

3-3 7 

737 Χηµεία Ατµόσφαιρας 3-2 6  8211 Χηµεία και Τεχνολογία 
         Πετρελαίου και 
         Πετροχηµικών 

3-2 6 

729 Φυσικές Βιοµηχανικές 
       ∆ιεργασίες 

3-3 7  8212 Ειδικά Κεφάλαια 
         Βιοχηµείας 

4-0 6 

7211 Χηµεία και Τεχνολογία 
         Οίνου & άλλων 
         Αλκοολούχων Ποτών 

3-3 7  803 Αµπελουργία 3-0* *(4) 

7221 Ειδικά Θέµατα Επιστ. 
         Πολυµερών 

3-0 4  701 ∆ιδακτική της Χηµείας 4-0 6 

7213 Βιοχηµεία ΙΙ 3-5 8     
7214 Κλινική Χηµεία 3-2 6     
 
* ∆εν προσµετρούνται στον αριθµό µαθηµάτων για τη λήψη του πτυχίου. 
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5.2 Περιεχόµενο Μαθηµάτων και Εργαστηρίων  
 
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
Σκοπός του µαθήµατος: Σκοπός αυτού του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ). Σε πολλά µαθήµατα του προγράµµατος του Τµήµατος Χηµείας που 
θα ακολουθήσουν θα πραγµατοποιούνται ασκήσεις µε Η/Υ, γεγονός που επιβάλλει την έγκαιρη εκµά-
θηση στοιχειώδους χρήσης των Η/Υ. Το µάθηµα αυτό επιβάλλεται να το παρακολουθήσουν όσοι φοι-
τητές δεν έχουν γνώσεις χρήσης των Η/Υ ή δεν γνωρίζουν τη χρήση ορισµένων κοινών προγραµµάτων 
(επεξεργασία κειµένου, λογιστικά φύλλα, σχεδιασµός χηµικών τύπων κ.λπ.).   
Το µάθηµα πραγµατοποιείται κατά οµάδες φοιτητών στην αίθουσα Η/Υ του Τµήµατος Χηµείας (αίθου-
σα ΣΣΑΤΕΣ) και πραγµατοποιείται από προσωπικό του Τµήµατος Χηµείας µε τη συνεπικουρία µετα-
πτυχιακών φοιτητών µε εµπειρία σε θέµατα Η/Υ.  
Τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος: Με την εγγραφή τους όλοι οι νέοι φοιτητές του Τµήµατος Χη-
µείας συµπληρώνουν ένα έντυπο-ερωτηµατολόγιο, στο οποίο δηλώνουν το επίπεδο γνώσεων χρήσης 
Η/Υ. Η συµπλήρωση του εντύπου είναι υποχρεωτική και ανεξάρτητα από το αρχικό επίπεδο γνώσεών 
τους, για να τους δοθεί κωδικός και συνθηµατικό πρόσβασης στους Η/Υ από τον υπεύθυνο της αίθου-
σας ΣΣΑΤΕΣ. Συγχρόνως θα αποκτήσουν προσωπική "µερίδα σκληρού δίσκου", όπου θα µπορούν να 
αποθηκεύουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των εργασιών που θα πραγµατοποιούν κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους. Μόνο όσοι έχουν κωδικό πρόσβασης θα µπορούν να κάνουν χρήση των Η/Υ και του 
∆ιαδικτύου για αναζήτηση πληροφοριών, όπως και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  
Τα µαθήµατα κλιµακώνονται σε βαθµό δυσκολίας. ∆ιακρίνουµε τα ακόλουθα επίπεδα διδασκαλίας: 
• 1ο επίπεδο: Ασφαλής χρήση, σύνδεση-αποσύνδεση στους Η/Υ. Χρήση πληκτρολογίου και ποντικιού. 

∆ηµιουργία, αποθήκευση, αντιγραφή, µεταφορά αρχείων. Εκτέλεση εγκατεστηµένων προγραµµάτων. 
Χρήση εκτυπωτή. 

• 2ο επίπεδο: Στοιχεία χρήσης προγραµµάτων:  
(α) επεξεργασίας κειµένου (γραφή και διαµόρφωση κειµένου, δηµιουργία πινάκων και µαθηµα-
τικών εξισώσεων), (β) λογιστικού φύλλου (εισαγωγή-δηµιουργία µαθηµατικών δεδοµένων, γραφι-
κές παραστάσεις), (γ) αναζήτησης πληροφοριών από το ∆ιαδίκτυο (Internet). 

• 3ο επίπεδο: Χρήση προγραµµάτων σχεδίασης χηµικών τύπων και εξισώσεων. ∆ηµιουργία κειµένου 
στο οποίο θα µεταφέρουν εικόνες (γραφικά) από προγράµµατα λογιστικών φύλλων και χηµικών 
τύπων.   

Οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν από ποιο επίπεδο και µετά επιθυµούν να εκπαιδευθούν στα 
πλαίσια του µαθήµατος αυτού (π.χ.: 1+2+3, 2+3, 3, κανένα), ώστε έγκαιρα να δηµιουργηθούν οι αντί-
στοιχες οµάδες. Μετά τη δήλωση αυτή η άσκηση θα είναι πλέον υποχρεωτική και θα γίνεται σε τακτι-
κές ώρες που θα καθορισθούν από τον υπεύθυνο της αίθουσας ΣΣΑΤΕΣ.  
Εξέταση µαθήµατος: Η εξέταση του µαθήµατος είναι υποχρεωτική για το σύνολο των φοιτητών και 
προϋπόθεση για την εξέταση του µαθήµατος «Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό». ∆εν χορηγείται 
βαθµός, αλλά "υπογραφή" επιτυχούς εξάσκησης και επάρκειας γνώσεων. Η εξέταση του µαθήµατος 
πραγµατοποιείται στο σύνολο των φοιτητών (κατά οµάδες) και είναι πρακτική. Από τους εξεταζόµενους 
φοιτητές ζητείται να γραφεί ένα σύντοµο κείµενο µε πίνακες και µαθηµατικές εξισώσεις, στο οποίο θα 
πρέπει να περιλαµβάνονται γραφικές παραστάσεις εξισώσεων (που θα πρέπει οι ίδιοι να δηµιουρ-
γήσουν µε το πρόγραµµα λογιστικού φύλλου), όπως και χηµικές αντιδράσεις στις οποίες θα φαίνονται 
οι συντακτικοί τύποι χηµικών ενώσεων.   
Υπεύθυνος ∆ιδασκαλίας: Χ. Πολυδώρου (τηλ. 210 7274313)  
Τυπικά θέµατα εξετάσεων έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Τµήµατος Χηµείας 
(http://www.chem.uoa.gr/courses/ Undergraduate/ssates/und_ssates_Anakoin.htm). 
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5.2.1 Μαθήµατα – Εργαστήρια του Τοµέα Ι  
 
Μαθήµατα Εργαστηρίου Αναλυτικής Χηµείας 
 
213. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (υποχρεωτικό 5-8, 9 δ.µ., 13 π.µ.) 
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 9 -10 πµ (Α15), Τρίτη 9 -11 πµ (Α15) και Παρασκευή 9 πµ -12 µ (ΦΜ3) 
Εργαστήριο: Τρίτη 11 πµ - 3 µµ και Παρασκευή 12 πµ - 4 µµ (ΑΝΑΧ)  
∆ιδάσκοντες: Α. Καλοκαιρινός, Α. Μητσανά - Παπάζογλου, Μ. Τιµοθέου - Ποταµιά 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM164/ 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στην Αναλυτική Χηµεία, ∆ιαλύµατα, συγκέντρωση διαλυµάτων, 
µονάδες συγκέντρωσης. Στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδοµένων. Ισορροπίες ασθενών οξέων 
και βάσεων. Ιοντισµός ύδατος, pH. Ογκοµετρική ανάλυση, στοιχειοµετρία, σφάλµατα ογκοµέτρησης. 
Ογκοµετρήσεις εξουδετέρωσης, οξυµετρία και αλκαλιµετρία. Ισορροπίες οξειδοαναγωγικών συστη-
µάτων. Οξειδοαναγωγικές ογκοµετρήσεις. Ισορροπίες που περιλαµβάνουν δυσδιάλυτες ενώσεις και τα 
ιόντα τους, γινόµενο διαλυτότητας. Σταθµική ανάλυση, εφαρµογές. Ογκοµετρήσεις καθίζησης. Ισορρο-
πίες συµπλόκων ιόντων. Συµπλοκοµετρικές ογκοµετρήσεις. Ογκοµετρήσεις σε µη υδατικούς διαλύτες. 
Εφαρµογές ογκοµετρικής ανάλυσης. Οργανική ανάλυση. 
Υπεύθυνοι εργ. Ασκήσεων: Μ. Τιµοθέου-Ποταµιά, Ε. Αθανασίου. Συµµετέχουν: Ε. Αρχοντάκη, Α. 
Καλοκαιρινός, Α. Οικονόµου, Α. Μητσανά-Παπάζογλου, Ε. Μπιζάνη, Μ. Ντούσικου, 
 Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων: Εισαγωγή στην ποιοτική ανάλυση ανιόντων και κατιόντων. Χαρακτη-
ριστικές αντιδράσεις επιλεγµένων κατιόντων και ανιόντων. Ποιοτική ανάλυση κραµάτων και µειγµά-
των αλάτων. Εισαγωγή στην ποσοτική ανάλυση, ογκοµετρικές αναλύσεις (οξυµετρία, αλκαλιµετρία, 
αργυροµετρία, συµπλοκοµετρία, µαγγανιοµετρία, ιωδοµετρία). Οργανική ανάλυση. 
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Η ύλη των εργαστηριακών ασκήσεων εξετάζεται γραπτώς στη διάρ-
κεια της εκτέλεσης των ασκήσεων και στις γραπτές εξετάσεις του µαθήµατος. Ο τελικός βαθµός του 
µαθήµατος θα προκύπτει κατά 25% από τις εργ. Ασκήσεις και κατά 75% από τον βαθµό του µαθή-
µατος. Οι επιµέρους αυτοί βαθµοί πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσοι µε πέντε (5). 
 
313. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι (υποχρεωτικό 4-2, 5 δ.µ., 7 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τετάρτη 9 - 11 πµ (ΦΜ3) και Πέµπτη 10 πµ - 12 µ (ΑΝΑΧ) 
Εργαστήριο: ∆ευτέρα 12 πµ - 4 µµ, Τρίτη 12 πµ - 4 µµ και Παρασκευή 12 µ - 4 µµ (ΑΝΑΧ). Οι φοι-
τητές χωρίζονται σε 6 οµάδες ασκήσεων, κάθε φοιτητής εκτελεί µία 4ωρη άσκηση κάθε 2 εβδοµάδες.  
∆ιδάσκοντες: Κ. Ευσταθίου, Ε. Μπακέας, Α. Οικονόµου 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://www.chem.uoa.gr/courses/instrumental/instrumental.htm 
Προϋποθέσεις εγγραφής στο µάθηµα: Προϋπόθεση εγγραφής στο Εργαστήριο του µαθήµατος είναι 
η επιτυχής περάτωση των Εργαστηριακών Ασκήσεων του µαθήµατος «Αναλυτική Χηµεία » (213). 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στις ενόργανες τεχνικές. Τεχνικές ποσοτικοποίησης µετρή-
σεων (άµεση τεχνική, τεχνική καµπύλη αναφοράς, τεχνική γνωστής προσθήκης, τεχνική εσωτερικού 
προτύπου). Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Ηλεκτροχηµικά στοιχεία (γαλβανικά, ηλεκτρολυτικά). 
Ποτενσιοµετρία (ηλεκτρόδια αναφοράς, µεταλλικά ενδεικτικά ηλεκτρόδια, ηλεκτρόδια µεµβράνης). 
Εκλεκτικά ηλεκτρόδια. Μέτρηση pH διαλυµάτων. Εφαρµογές στη ανόργανη και οργανική ανάλυση. 
Ηλεκτρολυτικές τεχνικές. Πόλωση ηλεκτροδίων. Ηλεκτροσταθµική ανάλυση. Κουλοµετρικές τεχνι-
κές. Βολταµµετρικές τεχνικές (πολαρογραφία, αναδιαλυτικές τεχνικές, κυκλική βολταµµετρία). Αµπε-
ροµετρία (αµπεροµετρικές τιτλοδοτήσεις, αµπεροµετρικοί ανιχνευτές συνεχούς ροής). Εισαγωγή 
στους διαχωρισµούς. Σφάλµα διαχωρισµού. ∆ιφασικές ισορροπίες. Εκχύλιση. Εκχύλιση κατ’αντιρροή 
- Συσκευή Craig. Ειδικά αντιδραστήρια για διαχωρισµούς µε εκχύλιση. Εκχύλιση στερεάς φάσης. Ιοναντ-
αλλακτικές ρητίνες. Εισαγωγή στις χρωµατογραφικές µεθόδους. Βασικές αρχές και ορισµοί χρωµατο-
γραφικών µεθόδων. Αεριοχρωµατογραφία. Αρχή µεθόδου, οργανολογία και εφαρµογές.  
Υπεύθυνος εργ. Ασκήσεων: Ε. Μπακέας. Συµµετέχουν: Μ. Αθανασίου, Ν. Θωµαΐδης, Α. Μητσανά-
Παπάζογλου, Α. Οικονόµου. 
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Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων: Ηλεκτροσταθµικοί και κουλοµετρικοί προσδιορισµοί, εφαρµογές εκλε-
κτικών ηλεκτροδίων ιόντων (άµεση ποτενσιοµετρία), ποτενσιοµετρικές ογκοµετρήσεις, πολαρογρα-
φική ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, αναδιαλυτική βολταµµετρία, εκχύλιση, αεριοχρωµατογραφικός 
προσδιορισµός οργανικών ενώσεων. 
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Μία εξέταση (µικτά θέµατα θεωρητικού και πρακτικού χαρακτήρα). Ο 
βαθµός της επίδοσης στο Εργαστήριο συµµετέχει στον ενιαίο βαθµό κατά 30%. 
 
415. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ (υποχρεωτικό 4-2, 5 δ.µ., 7 π.µ.) 
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 9 -11 πµ, Τετάρτη 11 πµ - 1 µµ και Πέµπτη 11 πµ - 12 µ (ΦΜ3) 
Εργαστήριο: ∆ευτέρα 11 πµ -3 µµ, Τρίτη 1 - 5 µµ και Παρασκευή 1 - 5 µµ (ΑΝΑΧ). Οι φοιτητές 
χωρίζονται σε 6 οµάδες ασκήσεων, κάθε φοιτητής εκτελεί µία 4ωρη άσκηση κάθε 2 εβδοµάδες.  
∆ιδάσκοντες: Ν. Θωµαΐδης 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://www.chem.uoa.gr/courses/instrumental2/instrumental2.htm 
Προϋποθέσεις εγγραφής στο µάθηµα: Προϋπόθεση εγγραφής στο Εργαστήριο του µαθήµατος είναι 
η επιτυχής περάτωση των Εργαστηριακών Ασκήσεων του µαθήµατος «Αναλυτική Χηµεία » (213). 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Φασµατοµετρικές τεχνικές. Εισαγωγή στις οπτικές µεθόδους ανάλυσης. 
Μοριακή φασµατοµετρία απορροφήσεως (υπεριώδους και ορατού) και εφαρµογές της. Τεχνικές 
φασµατοµετρίας: Νόµος Lambert-Beer, Φωτοµετρικό σφάλµα, Άµεση (απόλυτη) φασµατοµετρία. 
Φασµατοµετρικές ογκοµετρήσεις. Φασµατοµετρία µοριακής φωταύγειας (φωταύγεια, φθορισµός, 
χηµειοφωταύγεια, βιοφωταύγεια). Φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης. Φασµατοµετρία ατοµικής 
εκποµπής (φλογοφωτοµετρία, εκποµπή σε πηγές πλάσµατος). Φασµατοµετρία ατοµικών και µοριακών 
µαζών. Υγροχρωµατογραφία. Οργανολογία (στήλες, ανιχνευτές). Τεχνικές υγροχρωµατογραφίας. Ιοντική 
χρωµατογραφία. Χρωµατογραφία µοριακού απoκλεισµού. Ειδικές χρωµατογραφικές τεχνικές (χρωµα-
τογραφία υπερκρίσιµου ρευστού). Κινητικές και ενζυµατικές µέθοδοι ανάλυσης. 
Υπεύθυνος εργ. Ασκήσεων: Ν. Θωµαΐδης. Συµµετέχουν: Ε. Μπακέας, Χ. Πολυδώρου. 
Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων: Φασµατοφωτοµετρικός προσδιορισµός µαγγανίου σε χάλυβα. Φλογο- 
φωτοµετρικός προσδιορισµός αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Προσδιορισµός ψευδαργύρου σε σκευά-
σµατα ινσουλίνης µε φασµατοφωτοµετρία ατοµικής απορρόφησης. Φθορισµοµετρικός προσδιορισµός 
κινίνης σε τονωτικά νερά. Προσδιορισµός αναλγητικών ουσιών σε φαρµακευτικά σκευάσµατα µε υγρο-
χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης. Κινητικός προσδιορισµός ενεργότητας γαλακτικής αφυδρογονασης. 
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Όπως στην Ενόργανη Ανάλυση Ι. 
 
515. ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ – ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (επιλογή 3-2, 4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 9 -10 πµ, Τρίτη 8 -10 πµ (ΑΝΑΧ)  
Εργαστήριο: Τρίτη 10 πµ -12 µ (ΑΝΑΧ) 
∆ιδάσκοντες: Κ. Ευσταθίου, Α. Οικονόµου 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://www.chem.uoa.gr/courses/organologia/organologia.htm 
Προϋποθέσεις εγγραφής στο µάθηµα: Επιτυχής εξέταση τουλάχιστον σε ένα από τα µαθήµατα 
«Ενόργανη Ανάλυση Ι» και «Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ».  
Υπεύθυνοι εργ. Ασκήσεων: Κ. Ευσταθίου, Α. Οικονόµου, Χ. Πολυδώρου 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Χώροι µετρήσεων. Συστήµατα, διατάξεις, µονάδες. Γενικά χαρακτηριστι-
κά ποιότητας µονάδων (χαρακτηριστικά εισόδου, εξόδου, µεταφοράς). Μεταλλάκτες. Ηµιαγωγοί 
(δίοδοι, τρανζίστορ, βασικά κυκλώµατά τους). Ανιχνευτές οπτικής ακτινοβολίας στερεάς κατάστα-
σης (φωτοαντιστάσεις, φωτοβολταϊκά στοιχεία, φωτοδίοδοι, πολυδιαυλικοί ανιχνευτές, CCD). Ανα-
λογικά κυκλώµατα. Τελεστικοί ενισχυτές. Ποτενσιοστάτες/Γαλβανοστάτες. Κυκλώµατα τελεστικών 
ενισχυτών µε διάφορους τύπους µεταλλακτών (θερµοκρασίας, πίεσης, οπτικής ακτινοβολίας) – Πιεζο-
ηλεκτρικοί µεταλλάκτες. Στοιχεία ψηφιακών κυκλωµάτων (βασικά θεωρήµατα άλγεβρας Bool, πύλες, 
αποκωδικοποιητές, χρονοκυκλώµατα, απαριθµητές). Αναλογικοψηφιακοί και ψηφιακοαναλογικοί 
µετατροπείς. Περιγραφή λειτουργίας τυπικών ψηφιακών οργάνων µετρήσεων. Σήµατα και θόρυβος. 
Τύποι και µέτρα θορύβου. Φασµατική (κατά Fourier) απεικόνιση σηµάτων. Φίλτρα βαθυπερατά, υψι-
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περατά, διέλευσης ζώνης συχνοτήτων. Ενισχυτής lock-in και ολοκληρωτής boxcar. Μέθοδοι λογι-
σµικού (software) για τον χειρισµό θορυβωδών σηµάτων. ∆οµή και λειτουργία µικροϋπολογιστών. 
Στοιχεία γλώσσας µηχανής. Περιφερειακά υπολογιστών. ∆ιασύνδεση µικροϋπολογιστών µε συστήµατα 
µετρήσεων και αυτοµατισµού. Παραδείγµατα προγραµµάτων ελέγχου.  
Υπεύθυνοι εργ. Ασκήσεων: Κ. Ευσταθίου, Α. Οικονόµου. 
Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων: Μέτρηση εµπέδησης εισόδου και εξόδου µονάδων. Κατασκευές κυ-
κλωµάτων τελεστικών ενισχυτών (ακολουθητές, αντιστροφείς και αθροιστές ενισχυτές), ποτενσιοστάτης, 
γαλβανοστάτης. Ιδιότητες R-C φίλτρων. Μελέτη και εφαρµογές θερµίστορ. Κατασκευή και εφαρµο-
γές λογαριθµικού ενισχυτή. Στοιχειώδεις µέθοδοι διασύνδεσης (interface) µικροϋπολογιστή µε συστή-
µατα χηµικών µετρήσεων. 
 
715. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (επιλογή 3-0, 4 δ.µ., 4 π.µ.) 
Παραδόσεις: Παρασκευή 9 πµ -12 µ (ΑΝΑΧ) 
∆ιδάσκοντες: Α. Καλοκαιρινός, Μ. Κουππάρης, Ε. Αρχοντάκη, Ν. Θωµαΐδης, Ε. Μπακέας, Α. Οικο-
νόµου 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM165/ 
Προϋποθέσεις εγγραφής στο µάθηµα: Επιτυχής εξέταση στο µάθηµα «Αναλυτική Χηµεία» και 
τουλάχιστον σε ένα από τα µαθήµατα «Ενόργανη Ανάλυση Ι» και «Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ». 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Σύγχρονες χρωµατογραφικές τεχνικές. Ειδικές φασµατοσκοπικές τεχνικές 
(ICP, XRF, κ.λπ.). Τεχνικές συνδυασµού (hyphenated techniques). Μη καταστρεπτική ανάλυση (χαρα-
κτηρισµός επιφανειών, ειδικές µικροσκοπίες). Θερµικές µέθοδοι χαρακτηρισµού. Αυτοµατοποιηµένη 
ανάλυση. 
 
816. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ (επιλογή 3-0, 3 δ.µ., 4 
π.µ.) 
Παραδόσεις: Τρίτη 9 πµ -12 µ (ΑΝΑΧ) 
∆ιδάσκοντες: Μ. Κουππάρης, Ν. Θωµαΐδης 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://www.chem.uoa.gr/courses/diapisteysh/diapisteysh.htm 
Προϋποθέσεις εγγραφής στο µάθηµα: Επιτυχής εξέταση στο µάθηµα «Αναλυτική Χηµεία» και 
τουλάχιστον σε ένα από τα µαθήµατα «Ενόργανη Ανάλυση Ι» και «Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ».  
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στα συστήµατα ποιότητας (ISO, EN). ∆ιασφάλιση ποιότητας 
εργαστηρίων δοκιµών. Κανονισµοί και κριτήρια διαπίστευσης εργαστηρίων (Πρότυπα EN 45001, ISO 
17025). Βαθµονόµηση, διακρίβωση και έλεγχος καταλληλότητας αναλυτικών οργάνων και συσκευών. 
Επικύρωση και επαλήθευση αναλυτικών µεθόδων. Υπολογισµός αβεβαιότητας. ∆ειγµατοληψία και εφαρ-
µογή δοκιµών. ∆ιαδικασία διαπίστευσης. Μελέτη παραδειγµάτων. 
Συγγράµµατα – Βοηθήµατα: Σηµειώσεις ∆ιασφάλισης Ποιότητας. 
 
7214. KΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (επιλογή 3-2, 4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Παραδόσεις: Πέµπτη 3 - 6 µµ (ΑΝΑΧ) 
Εργαστήριο: Πέµπτη 10 πµ - 1 µµ (ΑΝΑΧ) 
Προϋποθέσεις εγγραφής στο µάθηµα: Επιτυχής εξέταση σε δύο τουλάχιστον από τα εξής µαθήµατα: 
(α) Ενόργανη Ανάλυση Ι, (β) Ενόργανη Ανάλυση 2, (γ) Βιοχηµεία 1, (δ) Βιοχηµεία 2 (επιλογής). 
∆ιδάσκοντες: Ε. Λιανίδου 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM118/ 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Βασικές αρχές εργαστηριακής µελέτης. ∆ειγµατοληψία βιολογικών δειγµά-
των. Οι µονάδες στην Κλινική Χηµεία, εύρος τιµών αναφοράς, στατιστική στην Κλινική Χηµεία, δια-
σφάλιση ποιότητας. Αυτοµατοποίηση στην Κλινική Χηµεία. Βιοχηµικοί αναλυτές. Ενδοκρινολογία, 
θυροειδής αδένας, τα επινεφρίδια, οι γονάδες. Ο σακχαρώδης διαβήτης. Ο νεφρός. Τα ένζυµα στην 
Κλινική Χηµεία. Πορφυρίνες, χολερυθρίνη, ίκτερος. ∆ιαταραχές ηπατοχολικού συστήµατος, γαστρεν-
τερικός σωλήνας, πάγκρεας. Καρδιακή λειτουργία, καρδιακοί δείκτες. Ηλεκτροφορητικές τεχνικές. Πρω-
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τεΐνες του ορού. Λιπίδια, λιποπρωτεΐνες. ∆ιαταραχές ύδατος και ηλεκτρολυτών, οξεοβασική ισορροπία, 
αέρια αίµατος. Ανοσοπροσδιορισµοί. Καρκίνος-δείκτες καρκίνου. Εισαγωγή στη Μοριακή ∆ιαγνωστική. 
Αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR), προσδιορισµός αλληλουχίας DNA (DNA Sequencing), 
τεχνικές ανάλυσης µεταλλάξεων.  
Υπεύθυνος Εργ. Ασκήσεων: Ε. Λιανίδου 
Εργαστηριακές Ασκήσεις: Αποµόνωση ορού και πλάσµατος από ολικό αίµα. Aποπρωτείνωση ορού. 
Προσδιορισµός γλυκόζης σε βιολογικά υγρά. Προσδιορισµός ενεργότητας ηπατικών ενζύµων στον 
ορό. Ενζυµικός προσδιορισµός ουρίας. Ηλεκτροφορητικές τεχνικές. Βιοχηµικοί αναλυτές (Επίσκεψη 
σε Κλινικό Εργαστήριο Νοσοκοµείου). Ανοσοενζυµικoί προσδιορισµοί (τύπου ELISA). Αποµόνωση 
DNA από ολικό αίµα. Κλινικές Εφαρµογές της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυµεράσης (PCR).  
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Μία εξέταση από τις παραδόσεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις. Ο 
βαθµός της επιδόσεως στο εργαστήριο συµµετέχει στον ενιαίο βαθµό κατά 25%. 
 
8121. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (επιλογή, 3-0, 3 δ.µ., 4 
π.µ.) 
Παραδόσεις: Πέµπτη 11 πµ - 2 µµ (ΑΝΑΧ) 
∆ιδάσκοντες: Τ. Αττά - Πολίτου, Π. Μαρκάκη, Ε. Μπακέας 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: (α) http//www.chem.uoa.gr/courses/toxickologia/toxikologia.htm 
(β) http://www.chem.uoa.gr/courses/organiki_1/val_oikotox.htm 
Προϋποθέσεις εγγραφής στο µάθηµα: Να έχουν επιτυχή εξέταση στα επόµενα µαθήµατα: 1) Αναλυ-
τική Χηµεία (2ο εξάµηνο) ή Ενόργανη Ανάλυση Ι (3ο εξαµηνο) ή Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ (4ο εξαµηνο). 
2) Βιοχηµεία Ι (6ο εξάµηνο). 3) Χηµεία Περιβάλλοντος (6ο εξάµηνο). 
Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆ιακίνηση τοξικών ουσιών και φαρµάκων στον οργανισµό (απορροφηση, 
κατανοµή, βιοµετατροπή, απέκκριση). Θεραπευτική αντιµετώπιση δηλητηρίασεων, αντίδοτα αποτοξι-
νωτικοί µηχανισµοί. Τοξικοκινητική, δοκιµασίες τοξικότητας, σχέσεις ασφάλειας – κινδύνου. Πηγές 
έκθεσης, µηχανισµός τοξικής δράσης, κλινική εικόνα, θεραπευτική αντιµετώπιση δηλητηριάσεων, τοξι-
κολογική ανάλυση για ποικίλες κατηγορίες τοξικών ουσιών όπως: τοξικά αέρια, αλκοόλες, φάρµακα, 
τοξικές ουσίες οι οποίες συναντώνται στο βιοµηχανικό, γεωργικό, οικιακό και εργασιακό περιβάλλον. 
Τοξικολογική ανάλυση για ειδικές κατηγορίες ουσιών όπως ναρκωτικά, οινόπνευµα, ουσίες dopping. 
Τοξικολογική ανάλυση προσανατολισµένη στη διάγνωση οξείων δηλητηριάσεων και στη διαλεύκανση 
δικαστικών υποθέσεων. Οι σηµαντικότεροι παράγοντες πρόκλησης προβληµάτων υγείας και ασφάλειας 
των εργαζοµένων στο εργασιακό περιβάλλον. Επαγγελµατικός καρκίνος. Επικίνδυνες ουσίες στα τρό-
φιµα, δηλητηριάσεις από φυσικά συστατικά τροφίµων, ρυπαντές, βιολογικές τοξίνες κ.λπ. Αρχές 
Περιβαλλοντικής Τοξικολογίας - οικοτοξικολογίας. Παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα και είδη 
ρύπανσης. Μεθοδολογία, οικοτοξικολογικές δοκιµασίες, µικρόκοσµοι, µεσόκοσµοι, µελέτες πεδίου. 
∆οκιµασίες και πειράµατα οικοτοξικολογίας για τοξικές και επικίνδυνες χηµικές ουσίες. Εκτίµηση 
περιβαλλοντικού κινδύνου από χηµικούς ρύπους. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. ∆ιαχείριση 
οικοσυστηµάτων και νοµοθεσία προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης. 
Συγγράµµατα: 1) Κ. Χουρδάκης «Τοξικολογία του Ανθρώπου», 2η έκδοση, University Studio Press, 
Θεσσαλονίκη, 2004. 2) Αθ. Βαλαβανίδης «Οικοτοξικολογία και Περιβαλλοντική Τοξικολογία», ΄Εκδο-
ση Σύγχρονα Θέµατα, Μη κερδοσκοπική εκδοτική εταιρεία, Αθήνα, 2008 (το βιβλίο βρίσκεται σε 
ηλεκτρονική µορφή στις ιστοσελίδες του Τµήµατος Χηµείας (http//www.chem.uoa.gr, βλ. ιστοσελίδες 
µαθηµάτων). 3) Αθ. Βαλαβανίδης «Χηµικοί Παράγοντες στο Εργασιακό Περιβάλλον. Προβλήµατα 
υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων. Σύγχρονα Θέµατα (µη κερδοσκοπική εκδοτική εταιρεία), Αθήνα, 
1995. 4) Σηµειώσεις διδασκόντων.  
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Μαθήµατα Εργαστηρίου Φυσικοχηµείας 
 
414. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι (υποχρεωτικό, 4-0, 4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τρίτη και Πέµπτη 9 - 11 πµ (ΦΜ3) 
∆ιδάσκοντες: Α. Τσεκούρας  
Ιστοσελίδες µαθήµατος: (α) http://jupiter.chem.uoa.gr/pchem/courses/414/ 
(β) http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM105 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Θερµοδυναµικά συστήµατα. Εσωτερική ενέργεια. Έργο. Θερµότητα. Αξιω-
µατική θεµελίωση Θερµοδυναµικής. Αξίωµα µεγίστης εντροπίας. Συνθήκες ισορροπίας. Μετασχηµατι-
σµοί Legendre και νέες θερµοδυναµικές συναρτήσεις. Θεµελιώδεις εξισώσεις. Καταστατικές εξισώ-
σεις. Εξισώσεις Maxwell και εφαρµογές. Εξαγωγή διαφόρων σχέσεων µεταξύ θερµοδυναµικών µεγεθών. 
Ισορροπία φάσεων. Εξίσωση Clausius-Clapeyron. Εξάρτηση του χηµικού δυναµικού από την πίεση και 
τη θερµοκρασία σε διάφορες φάσεις ενός συστατικού. Ισορροπία φάσεων σε συστήµατα πολλών συστα-
τικών. 
Συγγράµµατα: 1) Κατσάνου, Φυσικοχηµεία. Βασική Θεώρηση, Εκδ. Παπαζήση. 2) P. W. Atkins, Φυσι-
κοχηµεία, τόµος Ι, Πανεπιστηµιακές Εκδ. Κρήτης. 
 
514. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (υποχρεωτικό, 4-5, 6,5 δ.µ., 10 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τετάρτη 1 - 3 µµ και Παρασκευή 12 µ - 2 µµ (ΦΜ3) 
Εργαστήριο: Τρίτη 8 πµ - 12 µ, Πέµπτη 2 - 6 µµ και Παρασκευή 9πµ - 1µµ, (ΦΧ, οι φοιτητές χωρί-
ζονται σε 4 οµάδες). Φροντιστήριο εργαστηρίου: Πέµπτη 1 µµ - 2 µµ (ΦΜ3) 
∆ιδάσκοντες: Ι. Σάµιος,  Α. Κούτσελος 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: - 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Τυχούσα κίνηση. Στατιστική περιγραφή του µηχανικού προβλήµατος, στα-
τιστικά ensembles. Θερµική αλληλεπίδραση µεταξύ µακροσκοπικών συστηµάτων. Σύνδεση µε την 
κλασική θερµοδυναµική. Συναρτήσεις κατανοµής. Θεώρηµα ισοκατανοµής. Κινητική θεωρία αραιών 
αερίων. Κβαντική στατιστική, στατιστικές Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein και Fermi-Dirac. Μέ-
λαν σώµα. Συστήµατα αλληλεπιδρώντων σωµατιδίων. ∆ιακυµάνσεις. Χηµική Κινητική. 
Υπεύθυνοι εργ. Ασκήσεων: Α. Τσεκούρας, Γ. Σουλιώτης  Συµµετέχουν: Α. Καλέµος, Α. Κούτσελος, 
Ι. Ξεξάκης, Ι. Παπαϊωάννου, Α. Παπακονδύλης, Ι. Σάµιος. 
Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων: Θερµοδυναµικές ιδιότητες αερίων (συντελεστές Joule-Thomson). Ισορρο-
πία φάσεων (αµοιβαία διαλυτότητα υγρών, ευτηκτικά µίγµατα, συντελεστής κατανοµής, θερµότητα εξάτ-
µισης). Μεσεπιφανειακή ισορροπία φάσεων (επιφανειακή τάση υγρών, φυσική προσρόφηση). ∆ιαλύ-
µατα (µερικός µοριακός όγκος, ιοντική ισχύς διαλυµάτων, συντελεστής ενεργότητος, προσδιορισµός 
ΜΒ από ανύψωση σηµείου ζέσεως), διαγράµµατα σηµείου ζέσεως-συνθέσεως (αζεοτροπικά µίγµατα), 
θερµοχηµεία (θερµότητα εξουδετερώσεως). Ταλαντούµενα συστήµατα και συναρτήσεις κατανοµής. 
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Χωριστή εξέταση της θεωρίας των εργαστηριακών ασκήσεων. Χωρι-
στή εξέταση µαθήµατος και εφόσον και οι δυό βαθµοί είναι προβιβάσιµοι (τουλάχιστον 5): Βαθµός 
µαθήµατος × 0,65, βαθµός εργαστηρίου × 0,35. 
 
614. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ (υποχρεωτικό, 4-5, 6,5 δ.µ., 10 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τρίτη 11 πµ - 1 µµ και Πέµπτη 12 µ - 3 µµ (ΦΜ3) 
Εργαστήριο: ∆ευτέρα 8 πµ - 12 µ, Τετάρτη 2 - 6 µµ, Πέµπτη 3 - 7 µµ και Παρασκευή 8 πµ - 12 µ, 
(ΦΧ, Οι φοιτητές χωρίζονται σε 4 οµάδες). Φροντιστήριο εργαστηρίου: Πέµπτη 2 - 3 µµ (ΦΜ3) 
∆ιδάσκοντες:  Α. Παπακονδύλης 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://jupiter.chem.uoa.gr/pchem/courses/614/ 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Αναγκαιότητα της κβαντικής ερµηνείας της ύλης. Εξίσωση Schrödinger 
και εφαρµογή σε συστήµατα που λύνονται ακριβώς. Μαθηµατική θεµελίωση της κβαντικής θεωρίας. 
τελεστές. Στροφορµή, spin, αρχή Pauli. Σύζευξη στροφορµών. Άτοµο Η. Προσεγγιστικές µέθοδοι. 
Πολυηλεκτρονιακά άτοµα. Χηµικός δεσµός.  
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Υπεύθυνοι εργ. Ασκήσεων: Α. Καλέµος, Α. Παπακονδύλης. Συµµετέχουν: Α. Κούτσελος, Ι. Ξεξάκης, 
Ι. Παπαϊωάννου, Ι. Σάµιος, Γ. Σουλιώτης, Α. Τσεκούρας. 
Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων: Ηλεκτροχηµική ισορροπία (γαλβανικά στοιχεία, κανονικό δυναµικό, 
συντελεστής ενεργότητας, θερµοδυναµική γαλβανικών στοιχείων. Γινόµενο διαλυτότητας, οξειδοανα-
γωγικές τιτλοδοτήσεις). Μεταφορά ιόντων (αγωγιµότητα ηλεκτρολυτών, αριθµοί µεταφοράς). ∆υναµική 
ηλεκτροχηµεία (δυναµικά αποθέσεως, υπέρταση, ρεύµα διαχύσεως, διαδοχικές ηλεκτρολυτικές αντι-
δράσεις). Χηµική κινητική (ταχύτητα αντίδρασης, ενέργεια ενεργοποίησης). ∆οµή µορίων και διαµορια-
κά φαινόµενα (φασµατοσκοπία, διπολική ροπή µορίων, µελέτη µακροµορίων µε ιξωδοµετρική µέθοδο). 
Ραδιοχηµεία (ρυθµός αποδιέγερσης ραδιενεργού πυρήνα, χαρακτηριστικά και χρόνος νέκρωσης απαριθ-
µητή GM, στατιστική µετρήσεων, απορρόφηση ακτινοβολίας β−). Υπολογισµός µοριακής δοµής και φά-
σµατος. Το πρόγραµµα συµπεριλαµβάνει δύο ασκήσεις γιά εξάσκηση στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπο-
λογιστών (Η/Υ) στη Χηµεία. Α) Εκµάθηση λειτρουργίας προγράµµατος Η/Υ ChemOffice, και εξά-
σκηση στον προσδιορισµό της δοµής και ιδιοτήτων µορίων, µέσω υπολογισµών κβαντικής µηχανικής. 
∆υνατότητα επέκτασης υπολογισµών µέσω προγραµµατών MOLPRO, GAUSSIAN, GAMESS. Β) 
Εκµάθηση Η/Υ προγράµµατος VMDL γιά τον υπολογισµό µακροσκοπικών ιδιοτήτων χηµικών ουσιών 
µέσω µοριακών προσοµοιώσεων και στατιστικών υπολογισµών. Εξάσκηση στον υπολογισµό φυσικών 
µεγεθών καταστάσεων της ύλης. Ενηµέρωση χρήσης προγράµµατων TINKER, CPMD, βιβλιοθήκης CCP5. 
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Όπως και στη Φυσικοχηµεία ΙΙ. 
 
717. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙV (επιλογή 4-0, 4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τετάρτη 11 πµ - 1 µµ και Παρασκευή 2 µµ - 4 µµ (ΦΧ) 
∆ιδάσκοντες: Α. Καλέµος 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: - 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Στοιχεία φορµαλισµού. Συµµετρίες στην κβαντική µηχανική. Θεωρία 
τροχιακής στροφορµής και στροφορµής σπιν. Προσεγγιστικές µέθοδοι δεσµίων καταστάσεων. 
. 
718. ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ (επιλογή 4-0, 4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Παραδόσεις:  
∆ιδάσκοντες: ∆εν θα διδαχθεί. 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: - 
Περιεχόµενο µαθήµατος:  
  
818. ΡΑ∆ΙΟΧΗΜΕΙΑ (επιλογή 3-2, 4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τρίτη και Πέµπτη 11πµ -1 µµ (ΦΧ) 
Εργαστήριο: Τετάρτη 4-6 µµ (ΦΧ) 
∆ιδάσκοντες: Γ. Α. Σουλιώτης 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: - 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή. Ιστορική Ανασκόπηση. Πίνακας Νουκλιδίων. Ραδιενεργές δια-
σπάσεις (α,β,γ). ∆υνάµεις στη φύση. Ταξινόµηση σωµατιδίων (λεπτόνια, αδρόνια, φορείς αλληλεπι-
δράσεων). Fermions/Bosons. Ακτίνα του πυρήνα, κατανοµή πυκνότητος, µάζα, ενέργεια συνδέσεως. 
Εξίσωση Bethe-Weizsacker. Πυρηνική σταθερότης. Q-value πυρηνικών διεργασιών. Αυθόρµητες και 
µη αυθόρµητες διεργασίες. Πρότυπο αερίου Fermi. Προσέγγιση ανεξαρτήτου σωµατιδίου. Εισαγωγή 
στο πυρηνικό πρότυπο των στιβάδων. Μαγνητική ροπή πυρήνα. Αρχές NMR, ESR. Νόµος ραδιενερ-
γού διασπάσεως. Χρόνος υποδιπλασιασµού. Αλληλεπίδραση (πυρηνικής) ακτινοβολίας – ύλης. Βαρέα 
ιόντα: εξίσωση Bethe-Bloch. Αλληλεπίδραση ταχέων ηλεκτρονίων – ύλης. Αλληλεπίδραση ακτινο-
βολίας γ − ύλης. Σκέδαση Compton. Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο. ∆ίδυµη γένεση. Ανιχνευτές φορτισµένων 
σωµατιδίων. Ανιχνευτές φωτονίων. Πηγές φυσικής ραδιενέργειας. Μονάδες ραδιενέργειας. Πυρηνική 
Σχάση. Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Επιταχυντές. Πυρηνικές αντιδράσεις. Πυρηνοσύνθεση στο σύµπαν 
και τους αστέρες. Ιατρικές και αναλυτικές εφαρµογές Ραδιοχηµείας/Πυρηνικής Χηµείας. 
Υπεύθυνος εργ. Ασκήσεων:  Γ. Α. Σουλιώτης 
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Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων: Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων: Είδη ανιχνευτών και χαρακτηριστικά 
των παλµών αυτών. Ανιχνευτές ιοντισµού αερίων. Ανιχνευτές σπινθηρισµών (ανόργανοι κρύσταλλοι, 
πλαστικοί σπινθηριστές). Ανιχνευτές ηµιαγωγών (πυριτίου, γερµανίου). Ηλεκτρονικές διατάξεις:  
Παλµογράφος. Προενισχυτής. Ενισχυτής. Συστήµατα χρονισµού παλµών και λογικής. Συστήµατα 
συµπτώσεως. Συστήµατα µετρήσεως χρόνου. Συστήµατα συλλογής δεδοµένων. Απαριθµητής Geiger-
Müller. Ανιχνευτής NaI(Tl). Χαρακτηριστικά φάσµατος ακτίνων γ. Φασµατοσκοπία γ. Ανιχνευτής  
πυριτίου επιφανειακού φραγµού. Φασµατοσκοπία α. Προσδιορισµός χρόνου υποδιπλασιασµού t1/2. 
Φασµατοσκοπία NMR. Στατιστική µετρήσεων πυρηνικών φαινοµένων. 
 
819. ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ∆ΟΜΗ (επιλογή 3-0, 3 δ.µ., 
4 π.µ.) 
Παραδόσεις: Παρασκευή 9 πµ -12 µ (ΦΧ) 
∆ιδάσκοντες: Ι. Παπαϊωάννου 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: - 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Γεωµετρία, συµµετρία των κρυστάλλων. Περίθλαση ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας (ακτίνων Χ), περίθλαση ηλεκτρονίων, νετρονίων υπό του κρυσταλλικού πλέγµατος. 
Προσδιορισµός κρυσταλλικής δοµής. Ταξινόµηση κρυσταλλικών στερεών βάσει του χηµικού δεσµού. 
Θεωρία ζωνών. Μέταλλα. Ηµιαγωγοί. Άµορφα στερεά. Πλεγµατικές ατέλειες κρυστάλλων. Υπεραγω-
γιµότητα. ∆ιηλεκτρική φασµατοσκοπία. 
 
 
5.2.2  Μαθήµατα – Εργαστήρια του Τοµέα ΙΙ 
 
Μαθήµατα Εργαστηρίου Οργανικής Χηµείας 
 
323. ΟΡΓΑΝΙΚΗ Ι (υποχρεωτικό 4-0, 4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τετάρτη 11 πµ - 1 µµ (ΦΜ3) και Παρασκευή 10 πµ - 12 µ (Α15) 
∆ιδάσκοντες: Π. Μηνακάκη, Α. Γκιµήσης 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM108/ 
Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆οµή και δεσµοί. ∆εσµοί και µοριακές ιδιότητες. Η φύση των οργανικών 
ενώσεων: αλκάνια και κυκλοαλκάνια. Στερεοχηµεία αλκανίων και κυκλοαλκανίων. Επισκόπηση των 
οργανικών αντιδράσεων. Αλκένια: δοµή και δραστικότητα. Αλκένια: αντιδράσεις και σύνθεση. Αλκύ-
νια. Στερεοχηµεία. Αλκυλαλογονίδια. Αντιδράσεις αλκυλαλογονιδίων. 
 
422. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΙΙ (υποχρεωτικό 5-10, 10 δ.µ., 15 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τρίτη και Παρασκευή 11 πµ - 1 µµ (Α15) και Τετάρτη 1 - 2 µµ (ΦΜ3). 
Εργαστήριο: Τα εργαστήρια του µαθήµατος αυτού θα γίνονται στο πέµπτο εξάµηνο, κάθε ∆ευτέρα 
10 πµ - 3 µµ και Τρίτη 2 - 7 µµ (ΟΡΓΧ). 
∆ιδάσκοντες:  Γ. Κόκοτος, Π. Μηνακάκη 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM123/ 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Προσδιορισµός της δοµής: φασµατοµετρία µαζών και φασµατοσκοπία 
υπερύθρου. Προσδιορισµός της δοµής: φασµατοσκοπία NMR. Συζυγιακά διένια και φασµατοσκοπία 
υπεριώδους. Βενζόλιο και αρωµατικότητα. Χηµεία του βενζολίου: Ηλεκτρονιόφιλη αρωµατική υπο-
κατάσταση. Αλκοόλες και θειόλες. Αιθέρες, εποξείδια και σουλφίδια. Αλδεΰδες και κετόνες: Αντι-
δράσεις πυρηνόφιλης προσθήκης. Καρβοξυλικά οξέα. Παράγωγα καρβοξυλικών οξέων και αντιδρά-
σεις πυρηνόφιλης ακυλοϋποκατάστασης.  
Υπεύθυνοι εργ. Ασκήσεων: Γ. Κόκοτος, Μ. Ζουρίδου-Λιάπη, Π. Μηνακάκη, Α. Γκιµήσης, ∆. Γεωργια-
δης, Α. Χατζηγιαννακού, Σ. Βασιλείου, Ε. Σακκή  
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Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων (Πρακτικά): Σύνθεση οργανικών ενώσεων που αντιστοιχούν στο θεω-
ρητικό µέρος των µαθηµάτων Οργανική Χηµεία Ι, ΙΙ. 
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Ο Ενιαίος Βαθµός (ΕΒ) υπολογίζεται ως εξής:   

ΕΒ=(βαθµός µαθήµατος × 0,6) + (Εργαστ. Βαθµός × 0,4)  
Για τον υπολογισµό του Ε.Β. προϋπόθεση είναι οι δύο επιµέρους βαθµοί να είναι τουλάχιστον 5. Οι 
επιµέρους βαθµοί προκύπτουν ως εξής: 
• Βαθµός µαθήµατος: Τµηµατικές εξετάσεις. 
• Εργαστ. Βαθµός: Σε τακτά χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων, 
γίνονται υποχρεωτικές γραπτές εργαστηριακές ασκήσεις (πρόοδοι). Ο εργαστηριακός βαθµός είναι 
ο µέσος όρος που προκύπτει από: α) τις γραπτές εργαστηριακές ασκήσεις και β) το βαθµό από (ι): 
την επιµελή και επιτυχή εκτέλεση των πειραµάτων, (ιι): την κριτική παρουσίαση και αξιολόγηση 
των αποτελεσµάτων τους και (ιιι): τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις του φοιτητή που εξετάζο-
νται προφορικά ή γραπτά κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων.  

• Οι φοιτητές που απορρίπτονται µε µέσο όρο µικρότερο του πέντε (5), έχουν τη δυνατότητα να συµ-
µετέχουν σε εξετάσεις, που καθορίζονται από το εργαστήριο. 

 
526. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΙΙΙ (υποχρεωτικό 4-10, 9 δ.µ., 13 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τρίτη 12 µ – 2 µµ (Α15) και Πέµπτη 11 πµ -1 µµ (ΦΜ3). 
Εργαστήριο: Τα εργαστήρια του µαθήµατος αυτού θα γίνονται στο έκτο εξάµηνο, κάθε ∆ευτέρα και 
Τρίτη 1 - 6 µµ (OΡΓΧ)  
∆ιδάσκοντες: ∆. Γεωργιάδης 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM130/ 
Προϋποθέσεις εγγραφής στο µάθηµα: Προϋπόθεση εγγραφής στο εργαστήριο του µαθήµατος είναι 
η επιτυχής άσκηση των φοιτητών στις εργαστηριακές ασκήσεις του µαθήµατος 422 (Οργανική Χηµεία ΙΙ). 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Αντιδράσεις συµπύκνωσης καρβονυλίου. Αντιδράσεις α-υποκατάστασης 
καρβονυλίου. Αλειφατικές αµίνες. Αρυλαµίνες και φαινόλες. Υδατάνθρακες. Αµινοξέα, πεπτίδια, πρω-
τεΐνες. Λιπίδια. Ετεροκυκλικές ενώσεις και νουκλεϊνικά οξέα. Μοριακά τροχιακά και περικυκλικές 
αντιδράσεις. 
Υπεύθυνοι εργ. Ασκήσεων: Θ. Μαυροµούστακος, Κ. Φρούσιος, Α. Χατζηγιαννακού, Β. Μαγκριώτη, 
Μ. Ματζιάρη, Σ. Βασιλείου. 
Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων (Πρακτικά): Σύνθεση οργανικών παρασκευασµάτων. Ποιοτική ανάλυση 
γνωστών και αγνώστων οργανικών ενώσεων. Χρωµατογραφία στήλης. Βιβλιογραφική άσκηση και πα-
ρουσίαση βιβλιογραφικού παρασκευάσµατος. 
 
629. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ-ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΕΙΑ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (επιλογή 4-0, 4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 10 πµ - 1 µµ και Παρασκευή 11 πµ - 12 µ (ΟΡΓΧ) 
∆ιδάσκοντες: Κ. Φρούσιος 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM104/ 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Πυρηνόφιλη αλειφατική υποκατάσταση και πολικές προσθήκες και απο-
σπάσεις. Στερεοηλεκτρονικά φαινόµενα. Στοιχεία συµµετρίας και χειροµορφία. Απόλυτη και σχετική 
στερεοχηµεία, στερεοχηµικοί συσχετισµοί. Κατοπτρική συµµετρία και χειρικότητα. Όµο- και ετερο-
µορφία. Ρακεµικά µείγµατα και διάσπαση. Εναντιοµερική περίσσεια και οπτική καθαρότητα. Ασύµ-
µετροι µετασχηµατισµοί εναντιοµερών και διαστερεοµερών. Κινητικά ελεγχόµενη στερεοεπιλογή, 
στερεοηλεκτρονικός έλεγχος αντιδράσεων. ∆ιαµορφώσεις και δραστικότητα άκυκλων και κυκλικών 
µορίων. ∆ιαχωρισµοί στερεοϊσοµερών, προσδιορισµός της εναντιοµερικής και της διαστερεοµερικής 
σύστασης µειγµάτων, µε µεθόδους χειροοπτικές πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού και χρωµατο-
γραφικές. ∆ιαστερεο- και εναντιοεκλεκτικές συνθέσεις. Ηµιεµπειρικοί κανόνες για την πρόβλεψη της 
στερεοεκλεκτικότητας συγκεκριµένων κατηγοριών αντιδράσεων. Καρβανιόντα, ενολικά ιόντα και 
εναµίνες ως πυρηνόφιλα.  
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7216. ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ (επιλογή 3-0, 3 δ.µ., 4 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τετάρτη 12 µ - 3 µµ (ΟΡΓΧ) 
∆ιδάσκοντες: Γ. Κόκοτος, Β. Μαγκριώτη 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM138/index.php 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή. Γενικές προσεγγίσεις στην ανακάλυψη φαρµάκων. Σχεδιασµός 
και ανάπτυξη φαρµάκων. Υποδοχείς. Αλληλεπιδράσεις φαρµάκων - υποδοχέων. Ένζυµα και αναστολείς 
ενζύµων. DNA και φάρµακα που αλληλεπιδρούν µε το DNA. Προφάρµακα και συστήµατα διανοµής 
φαρµάκων. Επιλεγµένες κατηγορίες φαρµάκων.  
 
8213. ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επιλογή 4-0, 4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τρίτη 11 πµ - 1 µµ και Τετάρτη 3 µµ - 5 µµ (ΟΡΓΧ) 
∆ιδάσκοντες: Α. Γκιµήσης, Θ. Μαυροµούστακος 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM127/ 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Αµινοξέα, Παρασκευές αµινοξέων. Πεπτίδια-πεπτιδική χηµεία. Πεπτιδική 
σύνθεση (σκοπιµότητα, στάδια, στρατηγική). Σύνθεση πεπτιδίων σε διάλυµα: Προστασία δραστικών 
οµάδων αµινοξέων. Σύνθεση πεπτιδίων της κυστεΐνης. Σχηµατισµός πεπτιδικού δεσµού (µέθοδοι σύ-
ζευξης). Ρακεµίωση. Σύνθεση πεπτιδίων σε στερεή φάση. Ηµισύνθεση πρωτεϊνών. Τριδιάστατη σύντα-
ξη πρωτεϊνών. Προσδιορισµός δοµής πεπτιδίων και πρωτεϊνών (µέθοδος κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ, 
UV, ORD, CD, IR, NMR). Φωσφορικοί εστέρες. Μέθοδοι σύνθεσης φωσφορικών και πυροφωσφορι-
κών εστέρων. Υδρόλυση φωσφορικών εστέρων. Νουκλεοζίτες, νουκλεοτίδια, νουκλεϊνικά οξέα. Χηµι-
κή ανάλυση νουκλεϊνικών οξέων. Ανάλυση αλληλουχίας νουκλεοτιδίων. Χηµική σύνθεση πολυ-
νουκλεοτιδίων (προστατευτικές οµάδες, σχηµατισµοί φωσφορικού διεστερικού δεσµού). Σάκχαρα, 
αµινοσάκχαρα, δεοξυσάκχαρα. Μέθοδοι σύνθεσης γλυκοζιτών. Γλυκοπρωτεΐνες. ∆εσµοί σακχάρου - 
αµινοξέος. Σχηµατισµός γλυκοζιτικού δεσµού µεταξύ σακχάρου/αµινοξέος. Ανάλυση διαµόρφωσης 
σακχάρων (κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ, φασµατοσκοπία NMR). 
Συγγράµµατα: 1) Χ. Τζουγκράκη - Γ. Κόκοτος, Θέµατα Βιοοργανικής Χηµείας. 2) Μ. Λιακοπούλου 
- Κυριακίδου, Βιοοργανική Χηµεία, Εκδόσεις Ζήτη 
 
8214. ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (επιλογή 4-0, 4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τετάρτη 12 µ - 2 µµ και Παρασκευή 9 - 11 πµ (ΟΡΓΧ) 
∆ιδάσκοντες: ∆εν θα διδαχθεί το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013. 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: - 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Φυσικά Προϊόντα: Εισαγωγή. Πηγές. Ταξινόµηση. Αποµόνωση. Μελέτη 
ιδιοτήτων και δοµής µε ανάλυση και σύνθεση. Επιλεγµένες κατηγορίες φυσικών προϊόντων: Φαινόλες 
(φλαβονοειδή, φαινολικά οξέα, ανθοκυάνες, ταννίνες). Ισοπρενοειδή. Στεροειδή. Αλκαλοειδή. Φυσικά 
εντοµοκτόνα. Σηµειοχηµικές ουσίες (φεροµόνες, αλληλοχηµικές ουσίες). 
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Μαθήµατα Εργαστηρίου Βιοµηχανικής Χηµείας 
 
528. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (υποχρεωτικό 4-0, 4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τετάρτη 9 - 11 πµ και Πέµπτη 9 - 11 πµ (Α2) 
∆ιδάσκοντες: Ε. Ιατρού, Μ. Πιτσικάλης  
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM126/ 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Βασικές έννοιες χηµείας Πολυµερών. Οµοπολυµερή και συµπολυµερή. 
∆οµή και µικροδοµή. Μέγεθος και σχήµα. Σταδιακός πολυµερισµός. Ριζικός, ανιοντικός και κατιοντι-
κός πολυµερισµός. Εισαγωγή στις µεθόδους προσδιορισµού µοριακών βαρών. Σύνθεση πολυµερών µε 
καθορισµένο µοριακό βάρος και κατανοµή µοριακών βαρών. Επιδείξεις απλών πειραµάτων για την 
καλύτερη κατανόηση της ύλης. 
 
729. ΦΥΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (επιλογής 3-3, 4,5 δ.µ. 7 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τετάρτη 1 - 3 µµ και Παρασκευή 4 - 5 µµ (Α2) 
Εργαστήριο: Τετάρτη 3 - 6 µµ (ΒΙΟΜΧ) 
∆ιδάσκοντες: Μ. Χατζηχρηστίδη,  Γ. Σακελλαρίου 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM139/ 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στις φυσικές διεργασίες, χηµική κινητική, ισοζύγια µάζας και 
ενέργειας, µετάδοση θερµότητας, απόσταξη, εκχύλιση, κρυστάλλωση, διήθηση, ξήρανση κ.λπ. Εισα-
γωγή στη χηµεία επιφανειών, κινητική επιφανειακών αντιδράσεων και υποδείγµατα συµπεριφοράς τους, 
αντιδράσεις στην ισορροπία, διεργασίες προσρόφησης ειδικού ενδιαφέροντος. 
Υπεύθυνοι εργ. Ασκήσεων: ∆. Κωνσταντινίδης, Γ. Παπαδογιαννάκης, Γ. Σακελλαρίου, Μ. Χατζη-
χρηστίδη 
Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων: Μελέτη της απλής απόσταξης και σύγκριση εργαστηριακών αποτελε-
σµάτων µε βιβλιογραφικά αποτελέσµατα. Προσδιορισµός χαρακτηριστικών καµπυλών φυγοκεντρικής 
αντλίας. Μελέτη στρωτής και τυρβώδους ροής ρευστών, προσδιορισµός αριθµού Reynolds. Μελέτη 
διάδοσης θερµότητας σε εναλλάκτη θερµότητας µε ροή κατ’ αντιρροή. Μελέτη στοµίου. Προσδιορισµός 
σταθεράς του, διαστατική ανάλυση. Μελέτη διήθησης, ρευστοποίηση µε τη βοήθεια στήλης ρητίνης.  
 
7211. ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ  
(επιλογή 3-3, 6 δ.µ., 6 π.µ.) 
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 9 - 11 πµ και Παρασκευή 9 - 10 πµ (ΒΙΟΜΧ) 
Εργαστήριο: Παρασκευή 10 πµ - 1 µµ (ΒΙΟΜΧ) 
∆ιδάσκοντες: Μ. Λιούνη 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM133/ 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Παγκόσµια οικονοµική γεωγραφία του οίνου. Ελληνικές ποικιλίες της αµπέ-
λου. Σύσταση και διόρθωση του γλεύκους. Αλκοολική ζύµωση. Παραγωγή διαφόρων τύπων οίνων. 
Ειδικές κατεργασίες του οίνου. Νοµοθεσία του οίνου. Ζυθοποιία, αποστάγµατα οίνου, αλκοολούχα 
ποτά (ουίσκι, ρούµι, βότκα, µπράντι, ούζο, τζιν κ.λπ.). Μικροβιολογία ζυµών. 
Υπεύθυνοι εργ. Ασκήσεων: Μ. Λιούνη, Γ. Παπαδογιαννάκης, Κ. Παπαθανασίου (ΕΤΕΠ). 
Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων: Αναλύσεις συστατικών του γλεύκους και του οίνου. Αναλύσεις συστα-
τικών ζύθου αποσταγµάτων οίνου και αλκοολούχων ποτών. Μικροσκοπική παρατήρηση ζυµοµυκήτων, 
αποµόνωση και καλλιέργεια αυτών. 
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Γίνεται ξεχωριστή εξέταση στα εργαστηριακά µαθήµατα και ο βαθ-
µός που θα προκύψει λαµβανοµένης υπόψη και της εργαστηριακής επίδοσης θα αντιστοιχεί στο 40% 
του ενιαίου βαθµού.  
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: α) Οινολογία Τόµος Ι, ΙΙ (Ε. Σουφλερός). β) Ποτά. γ) Σηµειώσεις ∆ιδα-
σκόντων. δ) Εργαστηριακές Σηµειώσεις ∆ιδασκόντων 
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529. ΟΙΚΟΝΟΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
(επιλογή 3-0, 3 δ.µ., 4 π.µ.) 
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 3 - 6 µµ (Α15). 
∆ιδάσκοντες: ∆. Κωνσταντινίδης 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: - 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Μηχανισµοί λήψεως αποφάσεων για την επιλογή των προσφορότερων µε-
θόδων δράσεως µε τη χρήση τεχνολογικών και οικονοµικών κριτηρίων. Εφαρµογή στη χηµική βιοµη-
χανία. Οργάνωση, στελέχωση, προγραµµατισµός, ηγεσία, υποκίνηση, παρακίνηση, έλεγχος. 
 
8210. ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (επιλογή 3-3, 4,5 δ.µ., 7 π.µ.) 
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 9 - 11 πµ και Τετάρτη 2 - 3 µµ (Α2)  
Εργαστήριο: ∆ευτέρα 11 πµ - 2 µµ ΒΙΟΜΧ 
∆ιδάσκοντες: Γ. Παπαδογιαννάκης 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM136/index.php 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Πρώτες ύλες για χηµικές βιοµηχανικές διεργασίες: πετρέλαιο, φυσικό αέριο, 
ανανεώσιµη βιοµάζα (υδατάνθρακες, λίπη και έλαια), άνθρακας. Πράσινη χηµεία και βιώσιµη χηµεία. 
Βιοµηχανική Κατάλυση: οµογενής, ετερογενής, ενζυµατική, βασικές έννοιες. Βασικές χηµικές βιοµη-
χανικές διεργασίες (Unit Processes): ∆ιεργασίες διάσπασης και πυρόλυσης. ∆ιεργασίες υδρογόνωσης: 
υδρογονοεπεξεργασία, υδρογονοδιάσπαση, υδρογόνωση αρωµατικών ενώσεων, ολεφινών, ανανεώσι-
µων πρώτων υλών και αζώτου. Αντιδράσεις παρουσία ύδατος ως αντιδραστήριο: παραγωγή υδρογόνου 
και αερίου σύνθεσης, υδροδιµερισµούς του βουταδιενίου. ∆ιεργασίες µε αέριο σύνθεσης: παραγωγή 
µεθανόλης, διεργασία Fischer-Tropsch, Bergius, MTG, καρβονυλίωση της µεθανόλης προς οξικό οξύ, 
υδροφορµυλίωση ολεφινών. ∆ιεργασίες οξείδωσης: οξείδωση ολεφινών, εποξείδωση αιθυλενίου προς 
αιθυλενοξείδιο και οξείδωση αιθυλενίου προς ακεταλδεΰδη. Αµµωνιοξείδωση προπυλενίου προς 
ακρυλονιτρίλιο και διεργασία της οξείδωσης του SO2 προς SΟ3 για την παραγωγή θειϊκού οξέος. 
∆ιεργασίες αλκυλίωσης για τη παραγωγή υγρών καυσίµων και ενδιάµεσων προϊόντων της σύνθεσης 
της βιταµίνης Ε. ∆ιεργασίες ισοµερείωσης: αναµόρφωση της νάφθας και της παλαιότερης ισοµερεί-
ωσης φυτικών ελαίων. ∆ιεργασίες µετεστεροποίησης φυτικών ελαίων για τη παραγωγή βιοντίζελ 1ης 
γενιάς. ∆ιεργασίες µετάθεσης, αφυδρογόνωσης και πολυµερισµού. 
Υπεύθυνοι εργ. Ασκήσεων: ∆. Κωνσταντινίδης, Μ. Λιούνη, Γ. Παπαδογιαννάκης, Γ. Σακελλαρίου, 
Μ. Χατζηχρηστίδη 
Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων: Καταλυτική αφυδρογόνωση του αιθυλοβενζολίου προς στυρένιο υπερά-
νω Fe2O3/Cr2O3/K2CO3. Βελτιστοποίηση των συνθηκών µε τη µέθοδο Simplex. Καταλύτες Ziegler-
Natta: πολυµερισµός του αιθυλενίου µε TiCl4/AlR3. Υδρογόνωση ολεφινών καταλυόµενη από 
RhCl(PPh3)3. Καταλυτική αναµόρφωση της νάφθας - διεργασία Platforming. Υδρογόνωση ολεφινών 
καταλυόµενη από RhCl[P(C6H4-m-SO3Na)3]3. Οξείδωση του αιθυλενίου - διεργασία Wacker.  
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Ο ενιαίος βαθµός διαµορφώνεται από δύο ξεχωριστές εξετάσεις στο 
µάθηµα και το εργαστήριο. Στον τελικό βαθµό συµµετέχει κατά 30% η απόδοση στα εργαστήρια. 
Συγγράµµατα – Βοηθήµατα: 1) α) Γ. Παπαδογιαννάκης «Σηµειώσεις Χηµικών Βιοµηχανικών ∆ιερ-
γασιών (Unit Processes)», β) Γ. Παπαδογιαννάκης «Σηµειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων Χηµικών 
Βιοµηχανικών ∆ιεργασιών». 2) Σ. Πεγιάδου - Κοεµτζοπούλου, Ε. Τσατσαρώνη, Ι. Ελευθεριάδης «Βιο-
µηχανική Οργανική Χηµεία» Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη, 2008.  
 
8211. ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ (επιλογή 3-2, 
4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τρίτη 9 -11 πµ και Πέµπτη 2 - 3 µµ (Α2) 
Εργαστήριο: Πέµπτη 3 - 5 µµ (ΒΙΟΜΧ)  
∆ιδάσκοντες: Γ. Παπαδογιαννάκης, ∆ηµ. Κωνσταντινίδης  
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM137/ 
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Περιεχόµενο µαθήµατος: Εξερεύνηση, γεώτρηση, παραγωγή πετρελαίου. Χηµεία πετρελαίου. Φυσι-
κό αέριο. ∆ιύλιση πετρελαίου: µέθοδοι φυσικού διαχωρισµού (απόσταξη, κρυστάλλωση, εκχύλιση κ.λπ.), 
µέθοδοι χηµικής µετατροπής (πυρόλυση, αναµόρφωση κ.λπ.). Μέθοδοι καθαρισµού (αποθείωση κ.λπ.). 
Πετρελαιοειδή και χρήσεις. Παραγωγή βασικών πρώτων υλών πετροχηµικής βιοµηχανίας (αιθυλένιο, 
προπυλένιο, ακόρεστοι υδρογονάνθρακες µε τέσσερα άτοµα άνθρακα, αέριο συνθέσεως, αρωµατικοί 
υδρογονάνθρακες). Αντιδράσεις παραγωγής ενδιαµέσων προϊόντων πετροχηµικής βιοµηχανίας (οξεί-
δωση, αλογόνωση, αλκυλίωση κ.λπ.). Παραδείγµατα (ακετόνη, φαινόλη, τερεφθαλικό οξύ, βινυλοχλω-
ρίδιο, στυρένιο κ.λπ.). 
Υπεύθυνοι εργ. Ασκήσεων: Ερµ. Ιατρού, ∆ηµ. Κωνσταντινίδης, Μ. Λιούνη, Γ. Παπαδογιαννάκης. 
Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων: Ποιοτικός έλεγχος πετρελαιοειδών (σηµείο ανάφλεξης, τάση ατµών, 
σηµείο ανιλίνης, σηµείο ροής κ.λπ.). 
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Ξεχωριστή εξέταση µαθήµατος και εργαστηρίων. Ο τελικός βαθµός 
προκύπτει κατά 30% από το βαθµό του εργαστηρίου και κατά 70% από το βαθµό του µαθήµατος, υπό 
την προϋπόθεση ότι και οι δύο βαθµοί είναι προβιβάσιµοι. 
 
628. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (επιλογή 3-3, 4,5 δ.µ., 7 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τετάρτη 8 -10 πµ και Πέµπτη 9 - 10 πµ (Α2)  
Εργαστήριο:  
∆ιδάσκοντες: Ε. Ιατρού, Μ. Πιτσικάλης, Γ. Σακελλαρίου 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM128/ 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Ανιοντικός πολυµερισµός. Ζωντανός ριζικός πολυµερισµός. Κατιοντικός 
πολυµερισµός. Καταλυτικός πολυµερισµός. Εισαγωγή στη µακροµοριακή αρχιτεκτονική. ∆ιαµόρφωση 
και ευκαµψία πολυµερικών αλυσίδων. Συνθήκες-θ. Άµορφα και κρυσταλλικά πολυµερή. Θερµικές 
µεταπτώσεις (σηµείο τήξεως/κρυσταλλώσεως, σηµείο υαλώδους µετάπτωσης). 
Υπεύθυνοι εργ. Ασκήσεων: Ε. Ιατρού, Κ. Παπαθανασίου (ΕΤΕΠ), Μ. Πιτσικάλης, Γ. Σακελλαρίου, 
Μ. Χατζηχρηστίδη. 
Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων: Σύνθεση πολυµερών µε ριζικό και ζωντανό ριζικό πολυµερισµό. Κινη-
τική σταδιακού πολυµερισµού. Χαρακτηρισµός πολυµερών µε χρωµατογραφία µεγεθών και ιξωδο-
µετρία σε τριχοειδή σωλήνα. Προσδιορισµός θερµοκρασίας υαλώδους µετάπτωσης και σηµείων τήξεως/ 
κρυσταλλώσεως. 
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Ξεχωριστή εξέταση µαθήµατος και εργαστηρίου. Ο τελικός βαθµός 
προκύπτει κατά 30% από τις εργαστηριακές ασκήσεις και κατά 70% από το βαθµό του µαθήµατος.  
 
7221. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (επιλογή 3-0, 3 δ.µ., 4 π.µ.) 
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 11 πµ - 12 µ και Τρίτη 9 πµ -11 πµ (Α2)  
∆ιδάσκοντες: Μ. Χατζηχρηστίδη,  Γ. Σακελλαρίου 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM132/ 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Μορφολογία συµπολυµερών. Επίδραση σύστασης και αρχιτεκτονικής στη 
µορφολογία. Μικκυλίωση συµπολυµερών σε διάλυµα. Εισαγωγή στα ολοκληρωµένα κυκλώµατα. 
Οπτική λιθογραφία. Λιθογραφικά υλικά. ∆ιεργασίες λιθογραφίας. Λιθογραφία ιόντων. Κατασκευή 
υλικών µε καθορισµένες διαστάσεις και σχήµατα σε νανοµετρικό επίπεδο.  
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Μαθήµατα Εργαστηρίου Χηµείας Τροφίµων 
 
626. ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι (υποχρεωτικό 4-0, 4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τρίτη 9 - 11 πµ και Πέµπτη 10 πµ - 12 µ (Α1) 
∆ιδάσκοντες: Ι. Ζαµπετάκης, Π. Μαρκάκη, Χ. Προεστός 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM150/  
Περιεχόµενο µαθήµατος: Επιστήµη, Χηµεία Τροφίµων γενικά, τροφή γενικά, νερό, υδατάνθρακες, 
πρωτεΐνες, ένζυµα, Λίπη και έλαια και άλλα λιποειδή, βιταµίνες, ανόργανα συστατικά. Επιθυµητά και 
µη συστατικά των τροφίµων, χηµικά πρόσθετα, χρωστικές, γεύση και οσµή. Τρόφιµα φυτικής και 
ζωϊκής προέλευσης, ευφραντικά, πέψη, Τροφικές δηλητηριάσεις, νέα τρόφιµα. 
Συγγράµµατα: 1) Χηµεία Τροφίµων, Belitz Hans - Dieter, Grosch Werner, Schieberle Peter, 3η έκδ./ 
2007 Μετάφραση (εκδόσεις Τζιόλα). 2) Χηµεία Τροφίµων, ∆. Μπόσκου, έκδ. 5/2004. 3) Σηµειώσεις 
διδασκόντων.  
 
7219. ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ (επιλογή 3-6, 6 δ.µ., 9 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τρίτη 1 - 3 µµ και Πέµπτη 9 - 10 πµ (Α1) 
Εργαστήριο: Τρίτη 3 - 6 µµ και Πέµπτη 10 πµ - 1 µµ (ΧΤΡ) 
∆ιδάσκοντες: Ι. Ζαµπετάκης, Χ. Προεστός 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM101/ 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Μέθοδοι ανάλυσης τροφίµων, αρχές ποιοτικού ελέγχου, προδιαγραφές, 
νοµοθεσία, δειγµατοληψία, HACCP, µικροσκοπικός έλεγχος τροφίµων. 
Υπεύθυνοι εργ. Ασκήσεων: Φ. Βασιλοπούλου, Ι. Ζαµπετάκης, Σ. Χ. Προεστός,. 
Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων: Ανάλυση γάλακτος, αλεύρου, µελιού, λαδιού, τυριού, χυµού. Προσ-
διορισµός αρωµατικών ενώσεων µε GC και HPLC. Οργανοληπτικές ιδιότητες χυµού και γιαουρτιού. 
Προσδιορισµός ολικών φαινολικών σε κρασί φασµατοφωτοµετρικά. Προσδιορισµός αντιοξειδωτικών 
σε τρόφιµα. 
 
7220. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (επιλογή 3-6, 6 δ.µ., 9 π.µ.) 
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 11 πµ - 12 µ και Πέµπτη 1 µµ - 3 µµ (Α1) 
Εργαστήριο: ∆ευτέρα 12 µ - 3 µµ και Πέµπτη 3 - 6 µµ (ΧΤΡ) 
∆ιδάσκοντες: Π. Μαρκάκη 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM134/ 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Κατάταξη µικροοργανισµών, παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξή τους, 
χρώσεις, καλλιέργειες µικροοργανισµών, µικροοργανισµοί και ζυµώσεις, αλλοιώσεις. 
Υπεύθυνοι εργ. Ασκήσεων: Φ. Βασιλοπούλου, Π. Μαρκάκη. 
Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων: Μικροβιολογικός έλεγχος γάλακτος. Μικροβιολογία νερού. Χρώσεις 
Μικροοργανισµών. Παρατήρηση µικροοργανισµών στο µικροσκόπιο. Μικροβιακές ζυµώσεις. Ανί-
χνευση και χαρακτηρισµός µικροοργανισµών σε τρόφιµα. Μυκητολογικός έλεγχος σε τρόφιµα 
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Ενιαία εξέταση. Μέσος όρος του βαθµού από επιτυχείς εξετάσεις στη 
θεωρία και στις εργαστηριακές ασκήσεις. 
Συγγράµµατα: 1) «Μικροβιολογία Τροφίµων» Μπαλατσούρας Γ., Εκδόσεις «ΕΜΒΡΥΟ». Στυλιανός 
Βσιλειάδης. 2) Food Microbiology, M.R. Adams, M.O. Moss. Σηµειώσεις διδασκόντων: Α) για το Μά-
θηµα, Β) για το Εργαστήριο.  
 
8218. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (επιλογή 2-3, 3,5 δ.µ., 5 π.µ.) 
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 9 - 11 πµ (Α1) 
Εργαστήριο: ∆ευτέρα 11 πµ - 2 µµ (ΧΤΡ) 
∆ιδάσκοντες: Ι. Ζαµπετάκης 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM115/ 
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Περιεχόµενο µαθήµατος: Βιοµηχανίες τροφίµων. Μέθοδοι συντήρησης τροφίµων. Συσκευασία τρο-
φίµων. Υγιεινή τροφίµων. Στοιχεία Βιοτεχνολογίας. 
Υπεύθυνοι εργ. Ασκήσεων: Φ. Βασιλοπούλου, Ι. Ζαµπετάκης. 
Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων: Ασκήσεις βιοτεχνολογίας. 
 
 
Μαθήµατα Εργαστηρίου Βιοχηµείας  
 
627. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (υποχρεωτικό 4-0, 4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τετάρτη 10 πµ - 12 µ και Παρασκευή 2 - 4 µµ (Α1)  
∆ιδάσκοντες: Κ. ∆ηµόπουλος, Α. Σιαφάκα, Κ. Γαλανοπούλου, Μ. Μαυρή 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://www.chem.uoa.gr/courses/biochemistry/ biochemistryI.htm 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στη Bιοχηµεία. Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, µεµβράνες. 
Ένζυµα και συνένζυµα. Βασικές αρχές του µεταβολισµού. Βιολογικές οξειδώσεις. Μεταβολισµός 
υδατανθράκων, λιπιδίων και αµινοξέων. DNA, RNA, ροή των γενετικών πληροφοριών, ανασυνδυασµένο 
DNA. 
Συγγράµµατα: 1) «Βιοχηµεία» 1ος τόµος Stryer. 2) «Βασική Βιοχηµεία» Κ. Α. ∆ηµόπουλου - Σ. Αντω-
νοπούλου. 
 
7213. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (επιλογή 3-5, 5,5 δ.µ., 8 π.µ.) 
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 3 - 4 µµ και Παρασκευή 9 - 11 µµ (Α1) 
Εργαστήριο: ∆ευτέρα 4 - 6 µµ και Παρασκευή 11 πµ - 2 µµ (ΒΙΟΧ) 
∆ιδάσκοντες: Κ. ∆ηµόπουλος,  Κ. Γαλανοπούλου 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://www.chem.uoa.gr/courses/biochemistry/biochemistryIΙ.htm 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Ένζυµα: κινητική και µηχανισµοί ενζυµικών αντιδράσεων. Γενετικές πλη-
ροφορίες: αποθήκευση, µεταβίβαση, έκφραση. Βιοχηµική µεθοδολογία. 
Υπεύθυνοι εργ. Ασκήσεων: Κ. Γαλανοπούλου, Κ. ∆ηµόπουλος, Μ. Μαυρή, Α. Σιαφάκα..  
Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων: Καλλιέργειες κυττάρων. Οµογενοποίηση κυττάρων ή ιστών. Κλασµά-
τωση υποκυτταρικών σωµατιδίων. Αποµόνωση, διαχωρισµός και ανάλυση βιοµορίων. Ένζυµα (καθα-
ρισµός, ενζυµική δραστικότητα, κινητική µελέτη). Μελέτη µεταβολισµού υδατανθράκων. Χρήση ραδιο-
ϊσοτόπων σε πειράµατα µεταβολισµού. 
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Ο βαθµός στη Βιοχηµεία ΙΙ αποτελεί µέσο όρο των βαθµών του µαθή-
µατος και του εργαστηρίου, που πρέπει να είναι και οι δυο προβιβάσιµοι. 
Συγγράµµατα: 1) «Βιοχηµεία» 2ος  τόµος, Stryer. 2) «Βασική Βιοχηµεία» Κ. Α. ∆ηµόπουλου - Σ. Αντω-
νοπούλου. 3) Πειραµατική Βιοχηµεία» Clark-Switzer, Εκδόσεις Παν. Κρήτης 4) Εργαστηριακές σηµει-
ώσεις. 
 
8212. ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (επιλογή 4-0, 4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τρίτη 1 - 3 µµ (Α1) και Πέµπτη  9-11πµ (A2)  
∆ιδάσκοντες: Α. Σιαφάκα,  Μ. Μαυρή 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://www.chem.uoa.gr/courses/biochemistry/topics_in_biochemistry.htm 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Βιολογικές µεµβράνες - µηχανισµοί µεταφοράς. Ορµόνες και µηχανισµός 
δράσης τους. Κεφάλαια Βιοχηµείας ιστών. 
Συγγράµµατα: 1) «Βιοχηµεία»1ος και  2ος τόµος  Stryer 2) Σηµειώσεις διδασκόντων. 
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5.2.3 Μαθήµατα – Εργαστήρια του Τοµέα ΙΙΙ 
 
Μαθήµατα Εργαστηρίου Ανόργανης Χηµείας 
 
133. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι (υποχρεωτικό, 5-4, 7 δ.µ., 10 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τετάρτη 9 -11 πµ και Πέµπτη 9 πµ - 12 µ (Α15) 
Εργαστήριο: Τρίτη 11 πµ - 3 µµ και Παρασκευή 11 πµ - 3 µµ (ΑΝΟΧ)  
∆ιδάσκοντες: Χ. Μητσοπούλου (συντονίστρια), Κ. Μεθενίτης 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/CHEM109 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Άτοµα. Περιοδικό σύστηµα. Χηµικός δεσµός, µόρια. Επιδράσεις µεταξύ 
των µορίων, καταστάσεις της ύλης. Χηµική θερµοδυναµική, χηµική ισορροπία. Χηµική κινητική, µη-
χανισµοί αντιδράσεων. ∆ιαλύµατα. Οξέα και βάσεις. Σύµπλοκα. Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, δια-
γράµµατα κανονικών δυναµικών (Latimer), καταστάσεων οξείδωσης (Frost), E = f(pH) (Pourbaix).  
Υπεύθυνοι εργ. Ασκήσεων: Κ. Μεθενίτης, Χ. Μητσοπούλου (συντονίστρια), Ι. Παπαευσταθίου 
Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων (Πρακτικά): Βασικές εργαστηριακές τεχνικές. Μελέτη διαλυτότητας αλά-
των. Φαινόµενος βαθµός διαστάσεως. Χηµική ισορροπία ανόργανων συστηµάτων (A). pH – ρυθµιστικά 
διαλύµατα. Προσδιορισµός pKa. Θερµότητα αντιδράσεων. Οξειδοαναγωγή. Αρχές χηµικής κινητικής. 
Σύνθεση συµπλόκων. Νόµος Lambert-Beer. Μέθοδος συνεχών µεταβολών Job. 
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Ο ενιαίος βαθµός υπολογίζεται ως εξής:  

ΕB = (0,6 × Βαθµός Μαθήµατος) + (0,4 × Εργαστηριακός Βαθµός)  
όπου και ο Βαθµός Μαθήµατος και ο Εργαστηριακός Βαθµός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5). 
Οι επιµέρους βαθµοί προκύπτουν ως εξής:  
1) Βαθµός Μαθήµατος: Τµηµατικές Εξετάσεις. 
2) Εργαστηριακός Βαθµός: α) Από επιµελή και επιτυχή εκτέλεση των πειραµάτων.- Εξετάσεις προφο-
ρικές ή γραπτές στην άσκηση της ηµέρας.  β) Από τον τρόπο παρουσίασης και αξιολόγησης των πειρα-
µατικών αποτελεσµάτων στο εργαστηριακό ηµερολόγιο. γ) Από το µέσο όρο των δύο προόδων κατά 
τη διάρκεια του εξαµήνου. Στήν πρώτη πρόοδο εξετάζεται το περιεχόµενο των πέντε πρώτων εργα-
στηριακών ασκήσεων και δίδεται αµέσως µετά την ολοκλήρωσή τους και η δεύτερη το περιεχόµενο 
των υπολοίπων τεσσάρων. Ο βαθµός του εργαστηρίου υπολογίζεται ως εξής:   

{0,3 × βαθµοί [(α)+(β)]:2} + {0,7 × βαθµός (γ)}  
Στην περίπτωση που ο ασκούµενος εχει ολοκληρώσει το εργαστηριακό µέρος των ασκήσεων, αλλά έχει 
εργαστηριακό βαθµό µικρότερο του 5, τότε του παρέχεται η δυνατότητα συµµετοχής σε τµηµατική 
εργαστηριακή εξέταση το Σεπτέµβριο. Σε περίπτωση αποτυχίας και στην τµηµατική εργαστηριακή 
εξέταση, τότε, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος θα δηλώσει το αντίστοιχο µάθηµα, έχει τη 
δυνατοτητα συµµετοχής εκ νέου στις γραπτές προόδους. ∆εν πραγµατοποιείται τµηµατική εξέταση 
κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουάριου-Φεβρουαρίου. 
Συγγράµµατα: 1) «Βασικές Αρχές Ανόργανης Χηµείας» Γ. Πνευµατικάκης, Χ. Μητσοπούλου, Κ. 
Μεθενίτης (εκδ. Σταµούλη ΑΕ) 2006. 2) «Βασική Ανόργανη Χηµεία» Ν. Κλούρας (εκδ. Τραυλός & 
Σια Ο.Ε.) 2002. 3) «Εργαστηριακές Ασκήσεις Γενικής και Ανόργανης Χηµείας» Χ. Μητσοπούλου, Κ. 
Μεθενίτης, Α. Καραλιώτα, Μ. Παπαρηγοπούλου, ∆. Σταµπάκη, Ι. Μαρκόπουλος, Π. Κυρίτσης, Ν. 
Ψαρουδάκης, Γ. Καλατζής (εκδ. Σταµούλη ΑΕ) 2005. 
 
232. ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (υποχρεωτικό, 4-4, 6 δ.µ., 9 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τετάρτη 9 - 11 πµ (ΦΜ3) και Πέµπτη 9 - 11 πµ (Α15) 
Εργαστήριο: Τετάρτη 11 πµ - 5 µµ (ΑΝΟΧ, σε οµάδες)  
∆ιδάσκοντες: Α. Φιλιππόπουλος (συντονιστής), Π. Παρασκευοπούλου 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM110/index.php 
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Προϋποθέσεις εγγραφής στο µάθηµα: Προϋπόθεση για την εγγραφή στα εργαστήρια του µαθήµατος 
είναι η ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων των µαθηµάτων Γενικής και Ανόργανης Χηµείας Ι. 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Χηµεία των στοιχείων των κύριων οµάδων του Περιοδικού Πίνακα. Υδρο-
γόνο. Οµάδα ευγενών αερίων. Οµάδα αλογόνων. Οµάδα οξυγόνου. Οµάδα αζώτου. Οµάδα άνθρακα. 
Οµάδα βορίου. Αλκάλια και αλκαλικές γαίες. Ψευδάργυρος, κάδµιο και υδράργυρος. Λανθανίδες και 
Ακτινίδες. Ιδιότητες των στοιχείων και των ενώσεων τους και µεταβολή τους βάσει γενικών αρχών της 
Χηµείας (∆οµή, υποκατάσταση, κατάλυση, εφαρµογές στην ανόργανη τεχνολογία, ενέργεια, οργανο-
µεταλλική χηµεία, βιοανόργανη). Στα πλαίσια του µαθήµατος, προς το τέλος του εξαµήνου διεξάγεται 
εκπαιδευτική εκδροµή. 
Υπεύθυνοι εργ. Ασκήσεων: Κ. Μεθενίτης (συντονιστής), Π. Παρασκευοπούλου, Α. Φιλιππόπουλος 
Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων (Πρακτικά): Ανεύρεση βιβλιογραφίας σε σχέση µε τη Χηµεία. Οµάδα 
Αλογόνων. Στοιχεία της Οµάδας ΙΙ. Παρασκευή NaHCO3 και NaCO3, µέθοδος Solvay. Βιβλιογραφική 
άσκηση-Παρουσίαση. Η βιβλιογραφική άσκηση ανατίθεται µε την έναρξη του εργαστηρίου και για 
την ολοκλήρωσή της, καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαµήνου, γίνεται ευρεία χρήση του διαδικτύου (inter-
net) και των βάσεων δεδοµένων (ISI-WoS, Scopus κ.α.) του MS-office (word, excell, powerpoint) 
και των σχεδιαστικών προγραµµάτων (ISIS-DRAW, CHEMDRAW, ACD/ChemSketch). Η παρουσίαση 
της βιβλιογραφικής άσκησης είναι υποχρεωτική και λαµβάνει χώρα στο τέλος του εξαµήνου.  
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Η διαµόρφωση του ενιαίου βαθµού και η συµµετοχή στις εξετάσεις 
γίνεται όπως στη Γενική και Ανόργανη Χηµεία Ι. Ο Εργαστηριακός Βαθµός υπολογίζεται ως εξής:   

{0,05 × βαθµοί [(α)+(β)]:2} + {0,25 × βαθµός (γ)} + {0,7 × βαθµός (δ)}  
όπου (α), (β) όπως στη Γενική και Ανόργανη Χηµεία Ι, (γ) ο βαθµός της βιβλιογραφικής άσκησης και 
της παρουσίασης και (δ) ο βαθµός της προόδου. ∆εν πραγµατοποιείται τµηµατική εξέταση κατά την 
εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου. 
Συγγράµµατα: 1) «Ανόργανη χηµεία Β΄: Τα στοιχεία» ∆. Κατάκης, Κ. Μεθενίτης, Χ. Μητσοπούλου, 
Γ. Πνευµατικάκης (εκδ. Παπαζήση ΑΕΒΕ) 2002. 2) «Ειδική Ανόργανη Χηµεία» Π. Π. Καραγιαννίδης 
(εκδ. Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε.) 4η εκδ., 2009. 3) «Εργαστηριακές Ασκήσεις Ανόργανης Χηµείας ΙΙ» 
Χ. Μητσοπούλου, Κ. Μεθενίτης, Α. Λυµπεροπούλου-Καραλιώτα, Π. Παρασκευοπούλου, σηµειώσεις 
διδασκόντων. 
 
332. ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ (υποχρεωτικό, 3-4, 5 δ.µ., 7 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τρίτη 9 - 11 πµ και Παρασκευή 9 - 10 πµ (Α15). 
Εργαστήριο: ∆ευτέρα και Πέµπτη 12 µ - 4 µµ (ΑΝΟΧ). 
∆ιδάσκοντες: Σ. Κοΐνης (συντονιστής), Ν. Ψαρουδάκης 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM171/ 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στη συµµετρία: οµάδες σηµείου, αναπαραστάσεις οµάδων, θεω-
ρία οµάδων. Ηλεκτρονικές δοµές ελευθέρων ατόµων: ηλεκτρονικές απεικονίσεις, φασµατοσκοπικοί 
όροι, ενεργειακές καταστάσεις. Ατοµική Φασµατοσκοπία-Φαινόµενο Zeeman. Φασµατοσκοπία IR και 
Raman. Στοιχειώδης µελέτη αρµονικού ταλαντωτή. Προσδιορισµός πλήθους και συµµετρίας ενεργών 
δονήσεων. Χαρακτηριστικές συχνότητες δονήσεων οµάδων. Εισαγωγή στη φασµατοσκοπία NMR. 
Φάσµατα NMR µίας διαστάσεως. Αποσύζευξη πυρήνων. Φαινόµενα ενδοµοριακής εναλλαγής και 
διαµοριακής ανταλλαγής. 
Υπεύθυνοι εργ. Ασκήσεων: Σ. Κοϊνης (Συντονιστής), Α. Πέτρου, Κ. Χασάπης, Ν. Ψαρουδάκης 
Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων (Πρακτικά): Σύνθεση των συµπλόκων [Co(NH3)6]Cl3 και [Co(NH3)5Cl]Cl2 - 
Αγωγιµοµετρία. Σύνθεση των συµπλόκων (+)- και (−)-[Co(en)3]I3 - Πολωσιµετρία. Σύνθεση των 
συµπλόκων αλάτων [Co(NH3)5 (NO2)]Cl2 και [Co(NH3)5(ONO)]Cl2 - Φασµατοσκοπία ΙR. 
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Όπως στη Γενική και Ανόργανη Χηµεία Ι. 
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433. ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ (υποχρεωτικό, 4-4, 6 δ.µ., 9 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τετάρτη 9 - 11 πµ και Παρασκευή 9 - 11 πµ (Α15) 
Εργαστήριο: ∆ευτέρα 11 πµ - 3 µµ και Πέµπτη 12 µ - 4 µµ (ΑΝΟΧ) 
∆ιδάσκοντες: Χ. Μητσοπούλου (συντονίστρια), Π. Κυρίτσης 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/CHEM129 
Προϋποθέσεις εγγραφής στο µάθηµα: Προϋπόθεση για την εγγραφή στα εργαστήρια του µαθήµατος 
είναι η ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων των µαθηµάτων Γενικής και Ανόργανης Χηµείας Ι 
και Ανόργανης Χηµείας ΙΙ. 
Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆οµή και µαγνητικές ιδιότητες των στοιχείων µεταπτώσεως. Θεωρίες συµ-
πλόκων. Ηλεκτρονικά φάσµατα συµπλόκων. Εισαγωγή στην Οργανοµεταλλική Χηµεία και τις Μεταλ-
λικές Πλειάδες. Εισαγωγή στους Μηχανισµούς Ανοργάνων Αντιδράσεων και τη Βιοανόργανη Χηµεία 
των στοιχείων µεταπτώσεως. Φωτοχηµικές αντιδράσεις των στοιχείων µεταπτώσεως. Κατάλυση. Οι 
τριάδες των στοιχείων µεταπτώσεως. 
Υπεύθυνοι εργ. Ασκήσεων: Π. Κυρίτσης, Χ. Μητσοπούλου (συντονίστρια), Ι. Παπαευσταθίου, Κ. 
Χασάπης. 
Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων (Πρακτικά): Μαγνητοχηµεία: Παρασκευή του συµπλόκου 
Hg[Co(SCN)4]. Προσδιορισµός µαγνητικής επιδεκτικότητας στερεού σώµατος. Σύνθεση των 
συµπλόκων αλάτων trans- και cis-[Co(en)2Cl2]Cl - Φωτοµετρική κινητική µελέτη της αντίδρασης 
ισοµερείωσης cis → trans σε µεθανολικό διάλυµα. Μελέτη των ηλεκτρονικών φασµάτων απορρόφη-
σης των συµπλόκων ιόντων [Cr(H2O)6]3+, [Co(H2O)6]2+ και [Ni(H2O)6]2+ και [Co(ΝH3)6]3+ σε υδατικά 
διαλύµατα. 
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Ο ενιαίος βαθµός υπολογίζεται ως εξής:  

ΕB = (0,6 × Βαθµός Μαθήµατος) + (0,4 × Εργαστηριακός Βαθµός)  
όπου και ο Βαθµός Μαθήµατος και ο Εργαστηριακός Βαθµός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5). 
Οι επιµέρους βαθµοί προκύπτουν ως εξής:  
1) Βαθµός Μαθήµατος: Τµηµατικές Εξετάσεις. 
2) Εργαστηριακός Βαθµός: Α) Από επιµελή και επιτυχή εκτέλεση των πειραµάτων. Β) Από τον τρόπο 
παρουσίασης και αξιολόγησης των πειραµατικών αποτελεσµάτων στο εργαστηριακό ηµερολόγιο. Γ) 
Από το µέσο όρο των τριών προόδων κατά τη διάρκεια του εξαµήνου. Σε κάθε πρόοδο εξετάζεται το 
περιεχόµενο της εργαστηριακής θεµατικής ενότητας µετά την ολοκλήρωσή της. Ο βαθµός του εργα-
στηρίου υπολογίζεται ως εξής:   

{0,3 × βαθµοί [(α)+(β)]:2} + {0,7 × βαθµός (γ)}  
Στην περίπτωση που ο ασκούµενος έχει ολοκληρώσει το εργαστηριακό µέρος των ασκήσεων, αλλά έχει 
εργαστηριακό βαθµό µικρότερο του 5, τότε του παρέχεται η δυνατότητα συµµετοχής σε τµηµατική 
εργαστηριακή εξέταση το Σεπτέµβριο.  
Σε περίπτωση αποτυχίας και στην τµηµατική εργαστηριακή εξέταση, τότε, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
ενδιαφερόµενος θα δηλώσει το αντίστοιχο µάθηµα, έχει τη δυνατότητα συµµετοχής εκ νέου στις 
γραπτές προόδους.  
∆εν πραγµατοποιείται τµηµατική εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουάριου-Φεβρουαρίου. 
 
633. ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (επιλογή, 4-0, 4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τετάρτη 2 - 4 µµ και Πέµπτη 3 - 5 µµ (ΑΝΟΧ) 
∆ιδάσκοντες:  Ν. Ψαρουδάκης (συντονιστής), Α. Φιλιππόπουλος 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: -  
Περιεχόµενο µαθήµατος: Γενικές ιδιότητες οργανοµεταλλικών συµπλόκων. Ο δεσµός µετάλλου-
άνθρακα και µετάλλου-υδρογόνου. Σύµπλοκα µε π-υποκαταστάτες. Οξειδωτική προσθήκη και αναγω-
γική απόσπαση. Αντιδράσεις εισαγωγής και απόσπασης. Πυρηνόφιλη και ηλεκτρονιόφιλη προσθήκη 
και απόσπαση. Οµογενής κατάλυση. Μέταλλο-καρβένια, -καρβίνια, µετάθεση και πολυµερισµός. Οργα-
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νοµεταλλική χηµεία στοιχείων της κύριας οµάδας του περιοδικού πίνακα (Ge, Sn, Pb κλπ) και ενώσεις τους 
µε µέταλλα µεταπτώσεως. Εφαρµογές στην οργανική σύνθεση. Οργανοµεταλλική χηµεία υψηλών 
οξειδωτικών καταστάσεων. Μέθοδοι χαρακτηρισµού οργανοµεταλλικών ενώσεων. Βιβλιογραφική ενη-
µέρωση και παραδείγµατα µορίων επιστηµονικού ενδιαφέροντος από το πεδίο της οργανοµεταλλικής 
χηµείας. 
Υπεύθυνοι εργ. Ασκήσεων: Α. Φιλιππόπουλος, Ν. Ψαρουδάκης (συντονιστής)  
Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων: Τεχνικές αδρανούς ατµόσφαιρας και κενού. Σύνθεση φερροκενίου και 
[1,3,5-C6H3(CH3)3]Mo(CO)3. Καταλυτικός κυκλοτριµερισµός αλκινίων. Οι εργαστηριακές ασκήσεις 
γίνονται προς το τέλος του εξαµήνου.  
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Η ύλη των εργαστηριακών ασκήσεων εξετάζεται κατά την εκτέλεση 
των ασκήσεων. Ο τελικός βαθµός µαθήµατος προκύπτει κατά 20% από τις εργαστηριακές ασκήσεις 
και κατά 80% από το βαθµό του µαθήµατος.  
 
838. ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (επιλογή, 3-0, 3 δ.µ., 4 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τετάρτη 11 πµ - 2 µµ (ΑΝΟΧ) 
∆ιδάσκοντες: Κ. Χασάπης. 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://www.chem.uoa.gr/courses/AnXhmTech/AnXhmTech.htm 
Περιεχόµενο µαθήµατος: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Ορισµοί. Γενική θεώρηση της ανόργανης χηµικής τεχνο-
λογίας. Πρότυπα επιχειρηµατικά σχέδια, µελέτες, τεχνικά δελτία υλικών. Περιβαλλοντικές αλληλεπι-
δράσεις. ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Περιγραφή της Ανόργανης Χηµικής Βιοµηχανίας στην Ελλάδα. Βιοµηχανική 
παραγωγή (πρωτογενής και δευτερογενής) ανόργανων υλικών (Η2Ο, S, NaCl), ορυκτών, ορυκτών 
ανθράκων, λιπασµάτων, δοµικών υλικών, τσιµέντων, γυαλιού, κεραµικών, µετάλλων και των κραµάτων 
τους. ∆ιαδικασίες ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων. Εκπαιδευτική επίσκεψη σε παραγωγική 
µονάδα. 
  
533. ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑ∆ΩΝ (επιλογή, 3-0, 3 δ.µ., 4 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τετάρτη 11 πµ -1 µµ και Παρασκευή 2 - 4 µµ (Α15) 
∆ιδάσκοντες: Σ. Κοΐνης 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM178/ 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Σχέση αναπαραστάσεων και κυµατοσυναρτήσεων. Υβριδικά τροχιακά. Τε-
λεστές προβολής. Γραµµικοί συνδυασµοί προσαρµοσµένοι στη συµµετρία. Θεωρία Μοριακών Τροχι-
ακών. Το απ’ευθείας γινόµενο. ∆ονητικές αναπαραστάσεις γραµµικών µορίων. Συµµετρία των κυµατο-
συναρτήσεων του αρµονικού ταλαντωτή. Υπέρτονες ταινίες και ταινίες συνδυασµού. Το θεώρηµα Jahn-
Teller. Στοιχεία από τη Θεωρία Πεδίου Υποκαταστατών. Εφαρµογή της συµµετρίας στη µελέτη των d-d 
µεταπτώσεων. Η Θεωρία Κρυσταλλικού Πεδίου – Πεδία κυβικής συµµετρίας. 
 
739. ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επιλογή, 4-0, 4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 9 - 11 πµ και Τρίτη 4 - 6 µµ (ΑΝΟΧ) 
∆ιδάσκοντες: Κ. Μεθενίτης (συντονιστής), Ι. Παπαευσταθίου 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM131/index.php 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Χηµεία Πλειάδων. Πλειάδες των p-, d- και f- οµάδων. Πολλαπλοί δεσµοί 
µετάλλου-µετάλλου των στοιχείων µεταπτώσεως. Σύνθεση και χαρακτηρισµός, ερµηνεία δεσµών και 
δοµής, χηµική δραστικότητα και ιδιότητες. Εφαρµογές στη σύνθεση - Προηγµένα υλικά. Μεταλλο-
οργανικά πολύγωνα και πολύεδρα, µεταλλο-οργανικές κατασκευές: σύνθεση, δοµή και ιδιότητες. 
Βιοανόργανη Χηµεία. Ιόντα µετάλλων σε βιολογικά συστήµατα - Βιογεωχηµικοί κύκλοι. Αλληλεπί-
δραση µεταλλικών ιόντων µε πολυνουκλεοτίδια και νουκλεϊνικά οξέα. Σύµπλοκα των µετάλλων ως 
φάρµακα και διαγνωστικά. Κινητική και µηχανισµοί αντιδράσεων σε βιολογικά συστήµατα. Βιοµιµη-
τικά υλικά, βιοκατάλυση και βιοκαταλύτες. 
Συγγράµµατα: 1) «Βιοανόργανη Χηµεία» ∆. Π. Κεσίσογλου, Γ. Ψωµάς (εκδ. Ζήτη Πελαγία & Σια 
Ο.Ε.) 2010. 2) «Βιοανόργανη Χηµεία» R. W. Hay (εκδ. Παπαζήση ΑΕΒΕ) 1992. 
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Μαθήµατα Εργαστηρίου Χηµείας Περιβάλλοντος  
 
632. ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (υποχρεωτικό, 4-0, 4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Παραδόσεις: Τετάρτη 12 µ - 2 µµ (Α15) και Παρασκευή 12 µ - 2 µµ (ΦΜ3) 
∆ιδάσκοντες: Μ. Σκούλλος (συντονιστής), ∆. Νικολέλης, Ε. ∆ασενάκης 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM166/ 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Το αντικείµενο της περιβαλλοντικής χηµείας και οι επί µέρους κλάδοι της. 
Ρύπανση του περιβάλλοντος: αίτια, πηγές, κατηγορίες, µεταφορά ρύπων. Οικολογικές αρχές και περι-
βαλλοντικές (βιοτικές-αβιοτικές) παράµετροι. ∆ιαλυµένο οξυγόνο και ρυπάνσεις από απόβλητα, 
βιοχηµική και χηµικλή απαίτηση οξυγόνου (BOD5, COD), δυναµικό οξειδοαναγωγής στα νερά. 
Οξύτητα, pH και ο κύκλος του διοξειδίου του άνθρακα. Η κυκλοφορία των θρεπτικών συστατικών-
ευτροφισµός. Ο κύκλος του αζώτου. Ο κύκλος του φωσφόρου. Λιπάσµατα. Βαρέα µέταλλα - Τοξικό-
τητα - Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που συνδέονται µε µέταλλα, υδράργυρος - µόλυβδος – κάδµιο –
χρώµιο - νικέλιο. Συνθετικές οργανικές ενώσεις: Απορρυπαντικά, φυτοφάρµακα, πολυχλωριωµένα 
διφαινύλια (PBCs). ∆ιαχείριση χηµικών ουσιών. Κανονισµός REACH. Πετρελαιοειδή στις θάλασσες: 
Παραγωγή και  απώλειες πετρελαιοειδών. Μηχανισµός διασποράς των πετρελαϊκών υδραγονανθράκων 
στη θάλασσα. Επιδράσεις στους οργανισµούς. Απορρίµµατα Ραδιενεργός ρύπανση: Πηγές-Βιολογικές 
επιδράσεις. Μετρήσεις ραδιενέργειας στο περιβάλλον. Μικροβιακές µολύνσεις και κατηγορίες µικρο-
οργανισµών. Μικροβιακοί δείκτες - Νοµοθεσία. Εισαγωγή στην ατµοσφαιρική ρύπανση: ∆οµή της 
χηµικής σύστασης-Κριτήρια ποιότητας ατµοσφαιρικού αέρα. Ατµοσφαιρική φωτοχηµεία - Φωτοχηµική 
ρύπανση. Αντιδράσεις του ατµοσφαιρικού οξυγόνου-αζώτου. Καταστροφή του όζοντος. Οξείδια του 
άνθρακα ως ατµοσφαιρικοί ρύποι: Επιδράσεις του µονοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον-Το πρόβληµα 
του διοξειδίου του άνθρακα-Φαινόµενο θερµοκηπίου. Τα οξείδια του αζώτου ως ατµοσφαιρικοί ρύποι. Οι 
υδρογονάνθρακες ως ατµοσφαιρικοί ρύποι. Χηµικές και φωτοχηµικές αντιδράσεις των ενώσεων θείου 
στη ατµόσφαιρα - Περιβαλλοντικές επιδράσεις των  οξειδίων του θείου. Αιωρούµενα σωµατίδια 
στην ατµόσφαιρα: Ιδιότητες - Πηγές - Τεχνολογίες αντιρύπανσης. Βιοµηχανικοί ρύποι - Αµίαντος στον 
ατµοσφαιρικό αέρα.  
∆ύο τουλάχιστον βιβλιογραφικές εργασίες ανά φοιτητή 
 
737. ΧΗΜΕΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (επιλογή, 3-2, 4 δ.µ.) 
Παραδόσεις: Τρίτη 1 - 2 µµ και Πέµπτη 9 -11 πµ (ΧΠΕΡ) Εργαστήριο: Τρίτη 2 - 4 µµ (ΑΝΟΧ) 
∆ιδάσκοντες: Μ. Σκούλλος (συντονιστής), ∆. Νικολέλης,  Ε. Μπακέας,  
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM163/ 
Προϋποθέσεις εγγραφής στο µάθηµα: Προϋπόθεση εγγραφής στο µάθηµα είναι η επιτυχής εξέταση 
στο µάθηµα 632 (Χηµεία Περιβάλλοντος). Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους έχουν εξεταστεί επιτυ-
χώς στα µαθήµατα 213 (Αναλυτική Χηµεία) και 133 (Γενική και Ανόργανη Χηµεία Ι). Μέγιστος αριθ-
µός φοιτητών ανά έτος: 40. 
Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆οµή και χαρακτηριστικά της ατµόσφαιρας. Βασικές αρχές µετεωρολογίας. 
Εκποµπές, µεταφορά και µετασχηµατισµός ρύπων στην ατµόσφαιρα. Μηχανισµοί αντιδράσεων. 
Οι ελεύθερες ρίζες στις ατµοσφαιρικές αντιδράσεις. Αερολύµατα και αιωρούµενα σωµατίδια. Χρήση 
µοντέλων στην ατµοσφαιρική ρύπανση. Προγράµµατα αντιµετώπισης ρύπανσης. Τεχνολογίες αντιρύ-
πανσης. Ρύπανση εσωτερικών χώρων. Μέθοδοι προσδιορισµού ρύπων σε εκποµπές από σταθερές 
πηγές. Αυτόµατη παρακολούθηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.Βαθµονόµηση αυτόµατων αναλυτών. 
Υπεύθυνοι εργ. Ασκήσεων: ∆. Νικολέλης (συντονιστής), Ε. Μπακέας. 
Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων: Μέθοδοι προσδιορισµού ρύπων ∆ειγµατοληψία. Ατµοσφαιρικά σωµα-
τίδια. Προσδιορισµός πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων (PAHs). Προσδιορισµός CO, 
SO2. Προσδιορισµός µετάλλων. Αυτόµατοι αναλυτές. Προσδιορισµός διοξινών. Προσδιορισµός πτη-
τικών οργανικών ενώσεων (BTEX). 
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Στις κανονικές εξεταστικές περιόδους περιλαµβάνονται θέµατα τόσο 
θεωρίας όσο και εργαστηρίου. Ο φοιτητής πρέπει να απαντήσει επιτυχώς στα θέµατα και των δύο 
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κατηγοριών. Η εργαστηριακή επίδοση συνυπολογίζεται σε ποσοστό 15%. ∆ίνονται επιπλέον σηµειώ-
σεις. Μία βιβλιογραφική εργασία ανά φοιτητή 
   
738. ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (επιλογή, 3-2, 4 δ.µ.) 
Παραδόσεις: Τρίτη 9 - 11 πµ και Παρασκευή 3 - 4 µµ (ΧΠΕΡ) Εργαστήριο: Παρασκευή 4 - 6 µµ 
(ΑΝΟΧ) 
∆ιδάσκοντες: Σκούλλος (συντονιστής), Ε. ∆ασενάκης 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM162/ 
Προϋποθέσεις εγγραφής στο µάθηµα: Αναγκαία προϋπόθεση εγγραφής στο µάθηµα είναι η επιτυχής 
εξέταση στο µάθηµα 632 (Χηµεία Περιβάλλοντος). Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους έχουν εξεταστεί 
επιτυχώς στα µαθήµατα 213 (Αναλυτική Χηµεία) και 133 (Γενική και Ανόργανη Χηµεία Ι). Μέγιστος 
αριθµός φοιτητών ανά έτος: 40 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Το αντικείµενο της χηµικής ωκεανογραφίας. Κατανοµή υδάτων στη γη - 
υδρολογικός κύκλος. Στοιχεία φυσικής, βιολογικής και γεωλογικής ωκεανογραφίας (δηµιουργία των 
ωκεανών, θαλάσσια κυκλοφορία, θαλάσσια οικοσυστήµατα). Το καθαρό και το θαλάσσιο νερό. Τα 
συστατικά του θαλάσσιου νερού και οι χηµικές µορφές τους: δοµή - ιδιότητες.. Ο ωκεανός ως χηµικό 
σύστηµα (νερό, σωµατιδιακή ύλη, ιζήµατα). Χηµικές διεργασίες και αντιδράσεις: Οξειδοαναγωγή, 
συµπλοκοποίηση, προσρόφηση, καθίζηση κλπ . ∆ιαλυµένα αέρια στο θαλάσσιο νερό. Φωτοσύνθεση 
και κύκλος της ζωής στη θάλασσα. Θρεπτικά συστατικά (άζωτο, φώσφορος, πυρίτιο και οι κυκλοι 
τους . Ιστορική ανασκόπηση. 
Υπεύθυνος εργ. Ασκήσεων: Ε. ∆ασενάκης 
Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων: Σκοποί και στόχοι ωκεανογραφικής έρευνας. Τεχνικές δειγµατοληψίας 
επιτοπίων µετρήσεων. Βασικοί προσδιορισµοί: αλατότητα/χλωριότητα, διαλυµένο οξυγόνο, θρεπτικά 
άλατα (αζωτούχα, φωσφορικά, πυριτικά), χλωροφύλλες, οργανικός άνθρακας.  
Επίσκεψη στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Στις κανονικές εξεταστικές περιόδους περιλαµβάνονται θέµατα τόσο 
θεωρίας όσο και εργαστηρίου. Ο φοιτητής πρέπει να απαντήσει επιτυχώς στα θέµατα και των δύο 
κατηγοριών. Η εργαστηριακή επίδοση συνυπολογίζεται σε ποσοστό 15%. Μία βιβλιογραφική εργασία 
ανά φοιτητή 
 
836. ΧΗΜΕΙΑ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (επιλογή, 3-2, 4 δ.µ.) 
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 2 - 3 µµ και Τετάρτη 9 - 11 πµ (ΧΠΕΡ) Εργαστήριο: ∆ευτέρα 3 - 5 µµ 
(ΑΝΟΧ) 
∆ιδάσκοντες: Μ. Σκούλλος (συντονιστής), Ε. ∆ασενάκης 
Ιστοσελίδα µαθήµατος:  http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM167/ 
Προϋποθέσεις εγγραφής στο µάθηµα: Αναγκαία προϋπόθεση εγγραφής στο µάθηµα είναι η επιτυχής 
εξέταση στο µάθηµα 632 (Χηµεία Περιβάλλοντος). Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους έχουν εξεταστεί 
επιτυχώς στα µαθήµατα 213 (Αναλυτική Χηµεία) και 133 (Γενική και Ανόργανη Χηµεία Ι) όπως και 
σε όσους έχουν παρακολουθήσει το µάθηµα 738 (Χηµική Ωκεανογραφία). Μέγιστος αριθµός φοιτητών 
ανά έτος: 40 
Περιεχόµενο µαθήµατος:  
Α. Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση: Ορισµοί. Ανάγκη διαχείρισης - αειφόρου ανάπτυξης. ∆ιαχειριστικές 
αντιλήψεις. Εξέλιξη της έννοιας της διαχείρισης από το 1950 και µετά. Βασικές έννοιες - ορισµοί στη 
διαχείριση. Κατάρτιση διαχειριστικών σχεδίων.  Β. ∆ιαχείριση αποβλήτων: Απόβλητα και περιβάλλον. 
∆ιαχείριση και επεξεργασία στερών - υγρών αποβλήτων. Χώροι υγειονοµικής ταφής. Επεξεργασία 
λυµάτων - βιολογικοί καθαρισµοί. Ανακύκλωση - Αξιοποήση. Σχετική νοµοθεσία. Γ. Βασικά χαρακτη-
ριστικά, περιβαλλοντικά προβλήµατα, αρχές διαχείρισης επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Λίµνες, 
λιµνοθάλασσες, υγρότοποι, ποτάµια, εκβολικά συστήµατα, υπόγεια νερά. 
Υπεύθυνος εργ. Ασκήσεων: Ε. ∆ασενάκης 
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Περιεχόµενο εργ. Ασκήσεων: Κατάστρωση προγραµµάτων περιβαλλοντικού ελέγχου. ∆ειγµατολη-
ψίες - επιτόπιες µετρήσεις. Προσδιορισµοί: BOD/COD, αµµωνία, βαρέα µέταλλα (Cu, Pb, Zn, Cr(VI) 
κ.λπ.) οργανικοί ρύποι (φαινόλες, απορρυπαντικά κ.λπ.). Μικροβιακή µόλυνση υδάτων. Έλεγχος ποιο-
τητας αποτελεσµάτων περιβαλλοντικού ελέγχου - διαπίστευση περιβαλλοντικών εργαστηρίων.  
Επισκέψεις στο Κέντρο Ελέγχου Λυµάτων Ψυττάλειας (Κ.Ε.Λ.Ψ.), στον Χώρο Υγειονοµικής Ταφής 
Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Άνω Λιοσίων και στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και 
Κοµποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) Άνω Λιοσίων. 
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: ∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Στις κανονικές εξεταστικές περιόδους 
περιλαµβάνονται θέµατα τόσο θεωρίας όσο και εργαστηρίου. Ο φοιτητής πρέπει να απαντήσει επιτυχώς 
στα θέµατα και των δύο κατηγοριών. Η εργαστηριακή επίδοση συνυπολογίζεται σε ποσοστό 15%. 
Μία βιβλιογραφική εργασία ανά φοιτητή. 
 
5.2.4 Μαθήµατα που δεν υπάγονται σε Εργαστήρια ή διδάσκονται από άλλα 
 Τµήµατα  
101. ΦΥΣΙΚΗ Ι (υποχρεωτικό, 4-0, 4 δ.µ., 6 π.µ.). 
Παραδόσεις: Τρίτη 9 - 11 πµ (ΦΜ3) και Πέµπτη 11 πµ - 2 µµ (Α15)  
∆ιδάσκοντες: Ε. Συσκάκης, Επίκ. Καθηγητής του Τµήµατος Φυσικής 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: - 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή, µαθηµατική εισαγωγή φυσικής. Μέτρηση και µονάδες. Στατική. 
∆υνάµεις. Κινητική. Σχετική κίνηση. ∆υναµική σώµατος. Έργο. Ενέργεια. ∆υναµική συστήµατος σω-
µάτων. ∆υναµική στερεού. Ταλαντώσεις. Μηχανική ρευστών. Γεωµετρική Οπτική. 
Συγγράµµατα: 1) R. Serway Τοµος Ι και Τόµος ΙΙΙ. 2) Alonso Finn Τοµος Ι και Τόµος ΙΙ (µέρος ΙΙΙ) 
 
104. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (υποχρεωτικό, 4-0, 4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 9 - 11 πµ (Α15) και Παρασκευή 9 - 11 πµ (ΦΜ3) 
∆ιδάσκων: Χ. Αθανασιάδης, Καθηγητής του Τµήµατος Μαθηµατικών 
Ιστοσελίδα µαθήµατος:  http://users.uoa.gr/~cathan 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Πραγµατικοί αριθµοί, ακολουθίες και σειρές πραγµατικών αριθµών. Ρητές 
και υπερβατικές συναρτήσεις. Πραγµατικές συναρτήσεις µιας µεταβλητής (σύγκλιση, συνέχεια, πα-
ράγωγος, εφαρµογές της παραγώγου, αόριστο ολοκλήρωµα, ορισµένο ολοκλήρωµα και εφαρµογές του 
ορισµένου ολοκληρώµατος). Μέθοδοι λύσεως διαφορικών εξισώσεων. Εφαρµογές των διαφορικών εξι-
σώσεων. 
Συγγράµµατα: 1) Γενικά Μαθηµατικά, Τόµος Ι (Απειροστικός Λογισµός), Χ. Ε. Αθανασιάδης, Ε. 
Μ. Γιαννακούλιας, Σ. Χ. Γιωτόπουλος, Συµµετρία, Αθήνα, 2009. 2) Εφαρµοσµένος Απειροστικός Λο-
γισµός, Λ. Ν. Τσίτσας, Συµµετρία, Αθήνα, 2003. 3) Απειροστικός Λογισµός, Τόµος Ι, R. Finey, M. 
Weir, F. Giordano, Παν/κες Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2005. 
 
201. ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (υποχρεωτικό, 4-0, 4 δ.µ., 6 π.µ.). 
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 12 µ - 3 µµ και Πέµπτη 1 - 3 µµ (Α15). 
∆ιδάσκοντες: Β. Κατσίκα, Επίκ Καθηγήτρια του Τµήµατος Φυσικής. 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: - 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Ηλεκτρικά πεδία. Νόµος Gauss. Ηλεκτρικό δυναµικό. Χωρητικότητα και διη-
λεκτρικά. Ηλεκτρικό ρεύµα και αντίσταση. Κυκλώµατα συνεχούς ρεύµατος. Μαγνητικά πεδία. Πηγές 
µαγνητικών πεδίων. Νόµος Faraday. Επαγωγή. Κυκλώµατα εναλλασσοµένου ρεύµατος. Ηλεκτροµα-
γνητικά κύµατα. Η φύση του φωτός και οι νόµοι της γεωµετρικής οπτικής. Σύνθεση εικόνας. Συµβολή 
ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. Περίθλαση και πόλωση. 
 



 54

205. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (υποχρεωτικό, 4-0, 4 δ.µ., 6 π.µ.). 
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 10 πµ - 12 µ και Πέµπτη 11 πµ - 1 µµ (Α15) 
∆ιδάσκοντες: Μ. Συκίωτης, Επικ. Καθηγητής του Τµήµατος Μαθηµατικών 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: -  
Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆ιανυσµατικοί χώροι. Πίνακες. Ορίζουσες. Γραµµικά συστήµατα, γραµ-
µικές απεικονίσεις, χαρακτηριστικά µεγέθη τελεστών και πινάκων (ιδιοανύσµατα, ιδιοτιµές, ιδιοχώ-
ροι κ.λπ.). ∆ιαγωνοποίηση πινάκων. Στοιχεία διανυσµατικό λογισµού. Γεωµετρία στο επίπεδο (ευθεία 
κάθετος, αλλαγή συντεταγµένων, κωνικές τοµές, εφαπτοµένη. Γεωµετρία στον τριδιάστατο χώρο 
(ευθεία, επίπεδο, κλασικές επιφάνειες), χώροι µε εσωτερικό γινόµενο, ορθογωνιότητα). Παραδείγµατα 
και ασκήσεις στην παραπάνω ύλη. 
 
301. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ (υποχρεωτικό, 3-0, 3 δ.µ., 4 π.µ.) 
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 10 πµ - 12 µ (ΦΜ3) και Τρίτη 11 πµ – 12 µ (Α15) 
∆ιδάσκων: Ε. Κόττα - Αθανασιάδου, Λέκτορας του Τµήµατος Μαθηµατικών. 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: - 
Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆ιανυσµατικός Λογισµός του R3. Αναλυτική Γεωµετρία του χώρου R3. 
Συναρτήσεις µεταξύ Ευκλειδίων χώρων. Σύγκλιση και συνέχεια διανυσµατικών συναρτήσεων. ∆ια-
φορίσιµες πραγµατικές και διανυσµατικές συναρτήσεις, πολλών µεταβλητών και εφαρµογές. ∆ιπλά, 
τριπλά, επικαµπύλια και επιφανειακά ολοκληρώµατα και εφαρµογές. ∆ιανυσµατική Ανάλυση (τύποι 
Green, Stokes, Gauss) και εφαρµογές. 
 
302. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ (υποχρεωτικό, 4-2, 5 δ.µ., 7 π.µ.)  
Παραδόσεις: Τρίτη 4 - 6 µµ και Τετάρτη 1 - 3 µµ (Α15).  
Προϋποθέσεις εγγραφής στο µάθηµα: Προϋπόθεση παρακολούθησης του µαθήµατος αυτού είναι η 
επιτυχής εξέταση στο µάθηµα της Εκµάθησης Χρήσης Η/Υ. 
∆ιδάσκων: Ν. Μισυρλής, Καθηγητής του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  
Ιστοσελίδα µαθήµατος: - 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Γενικά περί υπολογιστών και προγραµµατισµού υπολογιστών. Ιστορική 
αναδροµή. Η δοµή του υπολογιστή. Αναπαράσταση δεδοµένων. Λογισµικό και γλώσσες προγραµµα-
τισµού. Εκτελέσιµα προγράµµατα. Μεταγλώττιση και σύνδεση. Η γλώσσα προγραµµατισµού C. Η δοµή 
ενός προγράµµατος σε C. Μεταβλητές, σταθερές, τύποι και δηλώσεις. Εντολή καταχώρησης, τελεστές 
και παραστάσεις. Οι συναρτήσεις εισόδου - εξόδου. Απλά προγράµµατα. Ανάλυση προβλήµατος - 
Αλγόριθµος. Οι εντολές επιλογής. Οι εντολές επανάληψης. Οι συναρτήσεις. Απαριθµητοί τύποι. Πίνα-
κες. ∆οµές. Ενώσεις. Αρχεία Κειµένου. ∆υαδικά Αρχεία. Οι υλοποιήσεις θα γίνονται σε απλές αριθµη-
τικές µεθόδους για την επίλυση προβληµάτων της υπολογιστικής Χηµείας (όπως υπολογισµός ριζών 
µη γραµµικών εξισώσεων, αριθµητική επίλυση µη γραµµικών συστηµάτων, µέθοδος ελαχίστων τετρα-
γώνων κ.λπ.). 
 
501. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (επιλογή, 3-0, 3 δ.µ, 4π.µ.)  
Παραδόσεις: Οι ώρες διδασκαλίας του µαθήµατος θα ανακοινωθούν από τους διδάσκοντες.  
∆ιδάσκοντες: Ι. Παπασιδέρη, Αναπλ. Καθηγήτρια, ∆. Στραβοπόδης Επικ. Καθηγητής, Ι. Τρουγκάκος, 
Επικ. Καθηγητής του Τµήµατος Βιολογίας, Β. Οικονοµίδου, Λέκτορας του Τµήµατος Βιολογίας. 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://multimedia.biol.uoa.gr/fusiko-ximiko.htm 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Κυτταρική οργάνωση. Οργάνωση και λειτουργία ενός πρότυπου κυττα-
ρικού συστήµατος. Ερευνητική µεθοδολογία. Επίπεδα οργάνωσης DNA. Σύνθεση και µετατροπή των 
πρωτεϊνών. Μιτοχόνδρια και χλωροπλάστες. Υπεροξυσώµατα - λυσοσώµατα. Κυτταρικά ινίδια - κυτ-
ταροσκελετός. Αυτοσυγκρότηση υπερµοριακές δοµές - ιοί - φάγοι. Κυτταρική επικοινωνία και σύνδεση. 
Εξωκυττάριες ουσίες. Κυτταρικός κύκλος - κυτταρική γήρανση. Προγραµµατισµένος κυτταρικός 
θάνατος - απόπτωση. Αρχές γενετικής. Γενετική ανθρώπου.  
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803. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ (επιλογή 3-0 ) 
Παραδόσεις: Οι ώρες διδασκαλίας του µαθήµατος θα ανακοινωθούν από το διδάσκοντα. 
∆ιδάσκοντες: ∆ιδάσκων σύµφωνα µε το Π∆ 407/80. 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: - 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Αµπελοκαλλιέργεια. Αµπελουργικά προϊόντα. Μορφολογία-Ανατοµία αµπέ-
λου. Κλαδέµατα. Ετήσιος κύκλος βλάστησης. Λίπανση. Τρυγητός. 
 
701. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επιλογή 4-0, 4 δ.µ., 6 π.µ.) 
Παραδόσεις:  Οι ώρες διδασκαλίας του µαθήµατος θα ανακοινωθούν από τη διδάσκουσα. 
∆ιδάσκοντες: Ζ. Σµυρναίου, Λέκτορας του Τµήµατος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
(ΦΠΨ) 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM135/ 
Περιεχόµενο µαθήµατος: 1. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: Α. Συµπερι-
φορισµός και εποικοδοµισµός, Piaget, Vygotsky, Ausubel, µοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών, εναλ-
λακτικές ιδέες των µαθητών, εννοιολογική αλλαγή. Β. Οι εναλλακτικές ιδέες των µαθητών για τις 
χηµικές έννοιες (ατοµική και µοριακή δοµή, καταστάσεις της ύλης, χηµικές αντιδράσεις και χηµικές 
εξισώσεις, χηµική ισορροπία, οξέα και βάσεις, εξουδετέρωση, οξειδοαναγωγή). 2. Η ΧΗΜΕΙΑ ΩΣ ΓΝΩ-
ΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Α. Η ιστορία της Χηµείας ως πλαίσιο ανάλυσης και το σχήµα του Jensen. 
Τα τρία επίπεδα της Χηµείας κατά Johnstone. Β. Μακροσκοπικό επίπεδο και δυσκολίες. Γ. Υπο-µικρο-
σκοπικό επίπεδο και δυσκολίες. ∆. Συµβολικό επίπεδο και δυσκολίες. Ε. Σύνδεση των τριών επιπέδων. 
3. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: Α. Προγράµµατα σπουδών Χηµείας. Β. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις 
(εφαρµογές θεωριών µάθησης στη διδασκαλία της Χηµείας, αναλογίες, χάρτες εννοιών, λύση προβλη-
µάτων, διερευνητική προσέγγιση). Γ. Αξιολόγηση της διδασκαλίας και των µαθητών στη Χηµεία 
(διδακτικοί στόχοι - ταξινοµία, ανώτερης τάξεως γνωστικές ικανότητες). 
 
502. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (επιλογή 3-0) 
Παραδόσεις:  Οι ώρες διδασκαλίας του µαθήµατος θα ανακοινωθούν από το διδάσκοντα. 
∆ιδάσκοντες: Π. Ρούσσος, Λέκτορας του Τµήµατος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
(ΦΠΨ) 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: - 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Η Επιστήµη της Ψυχολογίας Θέµατα ορισµού και Ιστορίας της Ψυχολο-
γίας. Βιολογικές Βάσεις της Ανθρώπινης Συµπεριφοράς. Μπηχαβιοριστικές Θεωρίες της Μάθησης. 
Θεωρίες των J. Piaget και L. V. Vygotsky. Γνωστική Ψυχολογία. Η Ψυχολογία των Φυσικών και Βιο-
λογικών Επιστηµών (το πρόβληµα της κατανόησης των επιστηµονικών εννοιών, αδρανής γνώση και 
παρανοήσεις, η εννοιολογική αλλαγή στις φυσικές και βιολογικές Επιστήµες, πώς να αναπτύξουµε την 
επιστηµονική σκέψη). Η Ψυχολογία των Μαθηµατικών. Η Ψυχολογία της Γλώσσας. Πώς να σχεδιά-
σουµε ένα περιβάλλον µάθησης. 
 
602. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (επιλογή 3-0) 
Παραδόσεις:  Οι ώρες διδασκαλίας του µαθήµατος θα ανακοινωθούν από τη διδάσκουσα. 
∆ιδάσκοντες: Φ. Παπανελοπούλου, Λέκτορας του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της 
Επιστήµης (ΜΙΘΕ) 
Ιστοσελίδα µαθήµατος:  
Περιεχόµενο µαθήµατος: Το µάθηµα πραγµατεύεται ορισµένα σηµαντικά επεισόδια από την ιστορία 
των φυσικών επιστηµών και επικεντρώνεται στην εξέλιξη των φυσικών θεωριών µετά τον 17ο αιώνα. 
Μεταξύ των θεµάτων που εξετάζονται είναι: Η µελέτη της κίνησης και βαρύτητας από τον Αριστο-
τέλη ως το Νεύτωνα. Η Νευτώνεια κοσµολογία. 18ος αιώνας: οι θεωρίες σχετικά µε τη θερµότητα και 
τον ηλεκτρισµό. 19ος αιώνας: η ανάπτυξη της θερµοδυναµικής και της µακροσκοπικής θεώρησης της 
φύσης, η διαµόρφωση της ατοµικής θεωρίας και της µικροσκοπικής θεώρησης της φύσης, η κυµατική 
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θεωρία του φωτός και η µελέτη των ηλεκτροµαγνητικών φαινοµένων. Οι µεγάλες ανακαλύψεις στα 
τέλη του 19ου αιώνα: ακτίνες Χ, ραδιενέργεια, ηλεκτρόνια, αργό. 
Συγγράµµατα: 1) Butterfield, H., H καταγωγή της σύγχρονης επιστήµης, 1300-1800 (Μ.Ι.Ε.Τ., 1994). 
2) α. Dupre, A., Άνθρωπος και Φύση στην Αναγέννηση (Π.Ε.Κ., 1997) & β. Hankins, T.L., Επιστηµη και 
∆ιαφωτισµός (Π.Ε.Κ., 1998) 
 
603. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ (επιλογή 3-0) 
Παραδόσεις:  Οι ώρες διδασκαλίας του µαθήµατος θα ανακοινωθούν από τη διδάσκουσα. 
∆ιδάσκοντες: Ζ. Σµυρναίου, Λέκτορας του Τµήµατος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
(ΦΠΨ) 
Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/ 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: Σταθµοί της αγωγής. Σύγχρονες παιδαγωγικές 
τάσεις. Η πραγµατικότητα: Το σύγχρονο σχολείο. Θέµατα ανάπτυξης του παιδιού και του εφήβου Μά-
θηση: Θεωρίες και οι επιπτώσεις τους στη διδασκαλία. Προσωπικότητα και κίνητρα. (2) Σχεδιασµός 
της ∆ιδασκαλίας και Σχολικά Εγχειρίδια: Μακροσκοπικός σχεδιασµός: Αναλυτικά προγράµµατα. Μικρο-
σκοπικός σχεδιασµός: Ωριαία διδασκαλία. Μικροδιδασκαλίες (πρακτική εφαρµογή). Σχολικά εγχειρί-
δια: Προδιαγραφές για την κριτική τους ανάλυση. Στρατηγικές αυτορυθµιζόµενης µελέτης και µάθησης 
(από τα σχολικά εγχειρίδια). (3) ∆ιδασκαλία της Χηµείας: Η θέση της Χηµείας στο Αναλυτικό Πρό-
γραµµα. ∆ιερευνητική µέθοδος διδασκαλίας. Το πείραµα ως µέθοδος διδασκαλίας. 
Συγγράµµατα: 1) Κουτσούκος Α. & Σµυρναίου Ζ. (2007). Γνωστική Ψυχολογία και ∆ιδακτική: Η 
συµβολή του Jean Piaget στη σύγχρονη παιδαγωγική και διδακτική σκέψη, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθή-
να, σελ. 255. 2) Κασσωτάκης Μ & Φλουρής Γ. (2006). Μάθηση και ∆ιδασκαλία, τοµ. Β, Θεωρία, Πράξη 
και Αξιολόγηση της ∆ιδασκαλίας, Αθήνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
 
Κατά την άσκηση του επαγγέλµατός του και της επιστήµης του, ο Χηµικός αναπόφευκτα εκτίθεται σε 
µια ποικιλία κινδύνων για την υγεία του. Οι κίνδυνοι αυτοί έχουν άµεση σχέση µε εργασιακούς παρά-
γοντες, όπως φυσικούς (ακτινοβολίες, θόρυβοι κ.λπ.), χηµικούς (τοξικότητα και επικινδυνότητα χηµι-
κών ουσιών), βιολογικούς (µικρόβια, ιοί κ.λπ.), εργονοµικούς (συνθήκες εργασίες).  
Ωστόσο, υφίσταται εκτενέστατη βιβλιογραφία σχετική µε την επικινδυνότητα των χηµικών ουσιών και 
των χηµικών διεργασιών γενικά, όπως και ειδική νοµοθεσία σε θέµατα τήρησης των κανόνων υγιεινής 
και ασφάλειας των εργασιακών χώρων. Αυτές οι επιστηµονικές γνώσεις, όπως και οι σχετικοί κανο-
νισµοί θωρακίζουν κάθε εργαζόµενο χηµικό (ερευνητή ή επαγγελµατία), όπως και τους φοιτητές που 
ασκούνται σε Πανεπιστηµιακά Χηµικά Εργαστήρια, έτσι ώστε τελικά οι κίνδυνοι αυτοί να αντιµετωπί-
ζονται κατά αποτελεσµατικό τρόπο.  
Εποµένως, η τήρηση των κανόνων ασφάλειας είναι πρωταρχικής σηµασίας για όλους και η εξοικείωση 
µε αυτούς αρχίζει µε την είσοδο των φοιτητών στο πρώτο ήδη εργαστήριο. Ασφαλώς, το κάθε εργα-
στηριο έχει τους δικούς του ιδιαίτερους κανόνες, ανάλογα µε τις επιµέρους τεχνικές που εφαρµόζει και 
τα αντιδραστήρια που χρησιµοποιεί. Ορισµένες από τις βασικές αρχές, που µπορούν να αναφερθούν 
εδώ, είναι οι:  

• Η συµµετοχή σε οποιαδήποτε εργαστηριακή άσκηση προϋποθέτει εκ των προτέρων προσε-
κτική µελέτη του περιεχοµένου της. 

• Η προσέλευση στην ακριβή ώρα είναι απαραίτητη, ώστε να γίνεται οµαδικά η ενηµέρωση από 
τον υπεύθυνο και συγχρονισµένα η έναρξη της άσκησης. 

• Η αποµάκρυνση από τη θέση εργασίας, χωρίς σοβαρό λόγο και χωρίς την άδεια από τον 
υπεύθυνο, οδηγεί πολύ συχνά σε αποσυντονισµό, αποτυχία του πειράµατος και συχνά µπορεί 
να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.  

• Η εργαστηριακή ποδιά, τα γάντια και τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά θεωρούνται απολύτως 
απαραίτητα για λόγους ασφαλείας. 

• Η τήρηση ησυχίας στους χώρους εργασίας συντελούν στην απαραίτητη αυτοσυγκέντρωση 
κατά την εκτέλεση του πειράµατος. 

• Προβλήµατα υγείας (αλλεργίες, αναπνευστικά προβλήµατα κ.λπ.) πρέπει να αναφέρονται 
στον υπεύθυνο, ώστε να λαµβάνεται κάθε είδους µέριµνα. Στον χώρο της Σχολής λειτουργεί 
ιατρείο καθόλη τη διάρκεια των εργαστηρίων. 

• Το κάπνισµα απαγορεύεται σε όλους τους κλειστούς χώρους του Τµήµατος. Το γεγονός ότι 
πλήθος χηµικών ουσιών είναι ιδιαίτερα εύφλεκτες καθιστά περισσότερο επιτακτική τη συγκε-
κριµένη απαγόρευση.  

Από την πλευρά του το Τµήµα Χηµείας έχει λάβει κάθε δυνατή µέριµνα για τη διασφάλιση κανόνων 
υγιεινής και την αποφυγή κινδύνων. Η µέριµνα αυτή είναι διαρκής και άοκνη. Οπωσδήποτε όµως, το 
Τµήµα προσβλέπει και στη συνεργασία εκ µέρους των φοιτητών.   
Στις ιστοσελίδες του Τµήµατος Χηµείας έχει αναρτηθεί στο σύνολό του το περιεχόµενο του βιβλίου 
του Καθηγητού κ. Αθ. Βαλαβανίδη, µε τίτλο:   

“Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας σε Χηµικά και Βιοχηµικά Εργαστήρια. 
Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χηµικές Ουσίες”.  

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας αυτής είναι: 
http://www.chem.uoa.gr/courses/organiki_1/val_hyg_asfaleia.htm.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
7.1  Εισαγωγή – Ορισµός – Σκοπός (Άρθρο 1) 
 
[1] Εισαγωγή  
 
Στα πλαίσια του Προγράµµατος Σπουδών περιλαµβάνεται η υποχρεωτική εκπόνηση Πτυχιακής 
Εργασίας (ΠΕ). Η ΠΕ εκπονείται κατά τα 2 τελευταία εξάµηνα σπουδών και αντιστοιχεί προς 2 εξα-
µηνιαία µαθήµατα. Σε κάθε φοιτητή ανατίθεται η εκπόνηση ΠΕ στην αρχή του Xειµερινού ή Eαρι-
νού εξαµήνου, εφόσον πληροί ορισµένες προϋποθέσεις και µε διαδικασίες που αναφέρονται στη συνέ-
χεια.  
Η ΠΕ θα υπάγεται σε µία από τις ακόλουθες 11 θεµατικές ενότητες: 
1) Αναλυτική Χηµεία, 2) Ανόργανη Χηµεία, 3) Βιοµηχανική Χηµεία, 4) Βιοχηµεία, 5) Κλινική Χηµεία, 
6) Οργανική Χηµεία, 7) Πολυµερή, 8) Φυσικοχηµεία, 9) Χηµεία Περιβάλλοντος, 10) Χηµεία Τροφίµων, 
11) Χηµεία και Εκπαίδευση. 
 
[2] Ορισµός – Σκοπός  
 
H Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) είναι προπτυχιακή πειραµατική ή θεωρητική ερευνητική εργασία επί ενός 
θέµατος, µε στοιχειώδη πρωτοτυπία, συνολικής διάρκειας ως 2 εξαµήνων, της οποίας τα αποτελέ-
σµατα οδηγούν στη συγγραφή πονήµατος, το οποίο υποβάλλεται προς αξιολόγηση.  
Η ΠΕ αποσκοπεί στην εξάσκηση των φοιτητών στις µεθόδους βιβλιογραφικής έρευνας, το σχεδιασµό 
και εκτέλεση πειραµάτων ή θεωρητικών υπολογισµών για τη διερεύνηση ή επίλυση ενός χηµικού προ-
βλήµατος, την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και την ορθολογική γραπτή και προφορική παρουσία-
σή τους. Τέλος αποσκοπεί στη µετάδοση και καλλιέργεια της αγάπης προς έρευνα των αυριανών 
επιστηµόνων. Η στοιχειώδης γνώση ξένης γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση επιτυχίας κατά τη 
βιβλιογραφική έρευνα.  
Στα πλαίσια εκπονήσεως ΠΕ (κατά τη διάρκεια ή µετά την εκπόνηση) είναι δυνατή η πρακτική 
άσκηση του φοιτητή σε παραγωγική επιχείρηση σε αντικείµενο συναφές µε την ΠΕ (βλέπε υπο-
κεφ. 7.8). 
 
7.2  Προϋποθέσεις ανάθεσης θέµατος ΠΕ (Άρθρο 2) 
 
[1] Ο φοιτητής πρέπει να βρίσκεται στο 4ο έτος των σπουδών του. ∆ίνεται κατ’ εξαίρεση η δυνατό-
τητα σε φοιτητές να ξεκινούν την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας στο εαρινό εξάµηνο του 3ου έτους 
µόνο αν ισχύουν οι λοιπές προϋποθέσεις Τµήµατος, Εργαστηρίου και Θέµατος. Ο φοιτητής θα κάνει 
αίτηση στη γραµµατεία για πρόωρη έναρξη εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και τη σχετική απόφαση 
θα λαµβάνει η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Προπτυχιακών 
Σπουδών. 
 
[2] Να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 13 τουλάχιστον υποχρεωτικά µαθήµατα. 
 
[3] Να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε 1 έως 3 υποχρεωτικά µαθήµατα, τα οποία έχει προκαθορίσει το 
Εργαστήριο του Τµήµατος, στο οποίο ο φοιτητής επιθυµεί να εκπονήσει ΠΕ. Τα µαθήµατα αυτά θα 
πρέπει να σχετίζονται άµεσα µε το ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο που προσφέρεται από το Εργαστή-
ριο. Έτσι, ο φοιτητής θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το µεγαλύτερο δυνατό βαθµό τις οφειλόµενες 
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προς το Εργαστήριο υποχρεώσεις του, ώστε να κατέχει το ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο µε το οποίο 
θα ασχοληθεί.   
Τα µαθήµατα αυτά καθορίζονται µε απόφαση του Τοµέα στον οποίο υπάγεται κάθε Εργαστήριο, 
αµέσως µετά την έγκριση του κανονισµού και θα ισχύουν, όσο ισχύει ο παρών κανονισµός.  
 
Ο σχετικός κατάλογος των µαθηµάτων δίνεται στον επόµενο πίνακα: 

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
1. Αναλυτική Χηµεία                 
2. Ενόργανη Ανάλυση Ι             
3. Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ   

2. ΑΝΟΡΓΑΝΗ  ΧΗΜΕΙΑ           
1. Γενική και Ανόργανη Χηµεία Ι     
2. Ανόργανη Χηµεία ΙΙ          
3. Ανόργανη Χηµεία ΙΙΙ                  
     (2 εκ των 3 ) 

3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ     
1. Αναλυτική Χηµεία                       
2. Ενόργανη Ανάλυση Ι                   
3. Οργανική Χηµεία Ι 

4. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ                       
1. Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ           
2. Βιοχηµεία Ι 

5. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ             
1. Οργανική Χηµεία Ι                      
2. Οργανική  Χηµεία ΙΙ                   
3. Οργανική Χηµεία ΙΙΙ                   
    (2 εκ των 3 ) 

6. ΠΟΛΥΜΕΡΗ                             
1. Αναλυτική Χηµεία.                      
2. Οργανική Χηµεία Ι                      
3. Βιοµηχανική Χηµεία 

7. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ              
1. Φυσικοχηµεία Ι                      
2. Φυσικοχηµεία ΙΙ                    
3. Γενική και Ανόργανη 
    Χηµεία Ι 

8. ΧΗΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     
1. Γενική και Ανόργανη Χηµεία Ι    
2. Χηµεία Περιβάλλοντος               
3. Αναλυτική Χηµεία ή 
    Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ 

9. ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ             
1. Αναλυτική Χηµεία                       
2. Χηµεία Τροφίµων Ι  ή                  
    Οργανική Χηµεία ΙΙΙ 

10. ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ         
1. Αναλυτική Χηµεία                 
2. Ενόργανη Ανάλυση  
3. Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ   

11. ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ  
     ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
Όπως ορίζεται στο άρθρο 5 

 

 
[4] Να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε 1 έως 2 µαθήµατα, τα οποία έχει προκαθορίσει το κάθε µέλος 
∆ΕΠ που θα επιβλέψει την εκπόνηση ΠΕ. Τα µαθήµατα αυτά θα πρέπει να σχετίζονται άµεσα µε το 
υπό εκπόνηση θέµα της ΠΕ και εξασφαλίζουν το υπόβαθρο πλέον εξειδικευµένων γνώσεων. Στα µαθή-
µατα αυτά µπορούν να περιλαµβάνονται µαθήµατα και των δύο τελευταίων εξαµήνων, εφόσον όµως 
αυτά ζητούνται διαζευκτικά µε τουλάχιστον ισάριθµα µαθήµατα των έξη πρώτων εξαµήνων. Τα µαθή-
µατα αυτά θα ανακοινώνονται µαζί µε σύντοµη περιγραφή του θέµατος, όπως καθορίζεται στη συνέχεια.  
 
[5] Μέλη ∆ΕΠ διαφόρων Εργαστηρίων µπορούν να προκηρύσσουν θέµα πτυχιακής εργασίας στα 
πλαίσια της θεµατικής ενότητας «Χηµεία και Εκπαίδευση» κατόπιν σχετικής δήλωσης στη Γραµµα-
τεία του Τµήµατος. Προϋποθέσεις του θέµατος ορίζονται τα προαπαιτούµενα µαθήµατα που ορίζει το 
Εργαστήριο, από το οποίο προέρχεται το µέλος ∆ΕΠ που προτείνει το θέµα της πτυχιακής εργασίας, 
και επιπλέον η επιτυχής εξέταση στο µάθηµα της «∆ιδακτικής της Χηµείας». 
 
[6] Οι προϋποθέσεις [1] – [2] αποτελούν τις Προϋποθέσεις Τµήµατος, εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο 
επίπεδο βασικών γνώσεων και ως ένα βαθµό απαλλαγή από φόρτο υπέρµετρου αριθµού οφειλόµενων 
µαθηµάτων, προκειµένου να θεωρηθεί ο φοιτητής ικανός να αρχίσει την αναζήτηση θέµατος εκπόνησης 
ΠΕ. Κάθε τροποποίηση των Προϋποθέσεων Τµήµατος θα πρέπει να εγκρίνεται από τη ΓΣ του Τµή-
µατος, θα ανακοινώνεται έγκαιρα και θα ισχύει από τη µεθεπόµενη επιλογή φοιτητών για εκπόνηση 
ΠΕ. Η προϋπόθεση της παραγράφου [3] αποτελεί την Προϋπόθεση Εργαστηρίου και η προϋπόθεση 
της παραγράφου [4] αποτελεί την Προϋπόθεση Θέµατος.   
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Οι Προϋποθέσεις Εργαστηρίου και Θέµατος µπορούν και να µην πληρούνται στο σύνολό τους, εφό-
σον υπάρχουν κενές θέσεις εκπόνησης ΠΕ και συµφωνεί τόσο το Εργαστήριο, σε ό,τι αφορά την Προ-
ϋπόθεση Εργαστηρίου, όσο και το επιβλέπον µέλος ∆ΕΠ, σε ό,τι αφορά την Προϋπόθεση Θέµατος. 
 
7.3 Ανακοίνωση θεµάτων ΠΕ (Άρθρο 3) 
 
[1] Κάθε µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος Χηµείας µπορεί να αναλαµβάνει την επίβλεψη εκπόνησης ως 
τεσσάρων 4 ΠΕ ανά ακαδηµαϊκό έτος. Αυτές να κατανέµονται ανά 2 σε κάθε εξάµηνο.    
[2] Κάθε θέµα ΠΕ εκπονείται από δύο φοιτητές, αν όµως υπάρχουν κενές θέσεις εκπόνησης ΠΕ και 
συµφωνεί τόσο το επιβλέπον µέλος ∆ΕΠ, όσο και ο φοιτητής, µπορεί να ανατεθεί η εκπόνηση θέµατος 
∆Ε και σε ένα φοιτητή. 
 
[3] Η ανακοίνωση των θεµάτων εκπόνησης ΠΕ, κατά Εργαστήριο και µέλος ∆ΕΠ, πραγµατοποιείται 
από τη Γραµµατεία του Τµήµατος, η οποία συγκεντρώνει τους σχετικούς πίνακες από τα Εργαστήρια, 
ένα µήνα πριν από την έναρξη των εξετάσεων του Εαρινού (για εκπόνηση από το ερχόµενο Χειµερινό εξά-
µηνο) και του Χειµερινού εξαµήνου (για εκπόνηση από το ερχόµενο Εαρινό εξάµηνο). Στην ίδια ανα-
κοίνωση περιλαµβάνονται και τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής (προϋποθέσεις Εργαστηρίου και Θέµατος). 
 
[4] ∆εν επιτρέπεται η άτυπη ή πρώιµη ανάθεση θέµατος ΠΕ σε φοιτητές, εάν δεν ακολουθηθεί σχο-
λαστικά η διαδικασία ανάθεσης του παρόντος κανονισµού. 
 
[5] Μετά την έγκαιρη ανακοίνωση των θεµάτων οι φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους ικανό χρονικό 
διάστηµα για να έρθουν σε επαφή µε τα µέλη ∆ΕΠ για πρόσθετες πληροφορίες ως προς τα θέµατα και 
τις πρόσθετες απαιτήσεις (π.χ. παρουσία στο Εργαστήριο ή σε άλλα Εργαστήρια ∆ηµόσιων ή Ιδιω-
τικών Οργανισµών, εργαστηριακός φόρτος, πιθανες δυσκολίες), ώστε να αποκτήσουν πληρέστερη άποψη 
πριν προχωρήσουν σε επιλογή θέµατος. Ακόµη, µε την έγκαιρη ανακοίνωση των θεµάτων και των 
σχετικών προϋποθέσεων, θα είναι έτοιµοι να διαµορφώσουν εναλλακτικές επιλογές και θα είναι σε θέση 
να επιλέξουν τα µαθήµατα στα οποία θα καταβάλουν µεγαλύτερη προσπάθεια κατά τις επικείµενες 
εξετάσεις. 
 
7.4 Τρόπος επιλογής φοιτητών για την πτυχιακή εργασία (Άρθρο 4) 
 
Αµέσως µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων των εξετάσεων της περιόδου Σεπτεµβρίου και των 
εξετάσεων του Χειµερινού εξαµήνου και σε 10ήµερη προθεσµία που ανακοινώνει η Γραµµατεία του 
Τµήµατος, οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 υποβάλλουν αίτηση σε ειδικό 
έντυπο, χορηγούµενο από τη Γραµµατεία του Τµήµατος. Ακολουθεί απο τη Γραµµατεία η επιλογή 
των φοιτητών κατά ενότητα γνωστικού αντικειµένου.  
Για την επιλογή λαµβάνεται υπόψη µόνο η πρώτη προτίµηση των φοιτητών και ως κριτήριο επιλογής 
το άθροισµα των βαθµών στα µαθήµατα τα οποία έχουν πετύχει, διπλασιαζoµένου όµως του βαθµού των 
µαθηµάτων της προϋπόθεσης του εργαστηρίου (άρθρο 2, παρ. 3). Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσε-
ων, ακολουθεί νέα επιλογή, λαµβάνοντας υπόψη τη δεύτερη προτίµηση των φοιτητών, ακολούθως την 
τρίτη και ούτω καθεξής. 
 
7.5  Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (Άρθρο 5)  
 [1] Οι πτυχιακές εργασίες έχουν αποκλειστικά ερευνητικό περιεχόµενο. Παρέχεται η δυνατότητα  
αλλαγής του θέµατος της πτυχιακής εργασίας, ώστε αυτό να έχει βιβλιογραφικό περιεχόµενο µε 
πλήρως αιτιολογηµένη εισήγηση του ενδιαφεροµένου µέλους ∆ΕΠ. Τη σχετική απόφαση θα λαµβάνει 
η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών. 



 61

[2] Η εκπόνηση ανατεθέντος θέµατος ΠΕ δεν είναι δυνατόν να εκκρεµεί επί µακρόν. Η διάρκεια 
εκπόνησης ΠΕ (περιλαµβανοµένων των σταδίων: βιβλιογραφικής ενηµέρωσης, πειραµατικού µέρους, 
συγγραφής, αρχικής διόρθωσης και τελικής παρουσίασης) δεν πρέπει να υπερβεί τα δύο εκπαιδευτικά 
εξάµηνα. Σε περίπτωση υπέρβασης των δύο εξαµήνων θα πρέπει το επιβλέπων µέλος ∆ΕΠ και ο 
φοιτητής να αιτούνται εξαµηνιαία παράταση κατόπιν αιτιολόγησης. Η σχετική απόφαση θα λαµβά-
νεται από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Προπτυχιακών 
Σπουδών. 
  
 [3] Σε περίπτωση που το µέλος ∆ΕΠ διαπιστώσει καθυστέρηση ή αδιαφορία εκ µέρους των φοιτητών 
που ως αποτέλεσµα έχει το βραδύ ρυθµό εκπόνησης της ΠΕ ή τη δέσµευση πειραµατικής σκευής και 
µέσων, που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν από άλλους φοιτητές, υποβάλλει γραπτή έκθεση προς την 
Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών, µε την οποία µπορεί να ζητήσει την έγκαιρη ακύρωση του ανα-
τεθέντος θέµατος, ώστε να µπορέσει να αναθέσει το ίδιο ή ανάλογο θέµα σε άλλους φοιτητές κατά το 
επόµενο εξάµηνο.  
 
[4] Σε ανάλογη ενέργεια µε αυτήν που περιγράφεται στο προηγούµενο άρθρο, µπορούν να προβούν 
και οι φοιτητές που τους ανετέθη θέµα ΠΕ, εάν διαπιστώσουν ελλιπή επίβλεψη και βοήθεια εκ µέρους 
του µέλους ∆ΕΠ ή καταστάσεις που θα οδηγήσουν σε καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της ΠΕ.  
 
7.6 Εξέταση – Βαθµολόγηση πτυχιακής εργασίας (Άρθρο 6) 
 
[1] Μετά την εκπόνηση της ΠΕ και διόρθωση του αρχικού κειµένου από το επιβλέπον µέλος ∆ΕΠ, η 
ΠΕ τυπώνεται στην οριστική της µορφή η οποία θα είναι ενιαία και σύµφωνη µε υπόδειγµα που θα 
καθορισθεί. Αντίτυπο της ΠΕ κατατίθεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Η Γραµµατεία χορηγεί στο 
επιβλέπον µέλος ∆ΕΠ βαθµολογικό έντυπο στο οποίο θα βαθµολογήσει χωριστά (στη βαθµολογική 
κλίµακα 0-10) τα ακόλουθα σηµεία αξιολόγησης: 
 
• Ποιότητα περιεχοµένου και εµφάνισης της ΠΕ (βαθµολογία κοινή και για τους 2 φοιτητές)  

και για κάθε φοιτητή χωριστά:  
• Ποιότητα προφορικής παρουσίασης 
• Γνώσεις στο ειδικότερο θέµα της ΠΕ και βιβλιογραφική ενηµέρωση επί του θέµατος 
• Γνώσεις στο ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο του θέµατος της ΠΕ 
• Συνέπεια εργασίας και καλή εργαστηριακή πρακτική κατά την εκπόνηση της ΠΕ  

Τo έντυπo συµπληρώνεται, υπογράφεται και επιστρέφεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Η µέση βαθ-
µολογία όλων των επιµέρους σηµείων για κάθε φοιτητή, στρογγυλευµένη στην πλησιέστερη µονάδα 
συνιστούν το βαθµό ΠΕ που καταχωρίζεται στην αναλυτική βαθµολογία κάθε φοιτητή. 
[2] Οι ως άνω εξετάσεις πραγµατοποιούνται ενώπιον ακροατηρίου και αποκλειστικά κατά τη διάρκεια 
των κανονικών εξεταστικών περιόδων του Ακαδηµαϊκού έτους και όχι µετά την παρέλευση το πολύ 
µίας εβδοµάδας µετά το τελευταίο εξεταζόµενο µάθηµα κάθε περιόδου. 
 
7.7 Γενικές ∆ιατάξεις (Άρθρο 7) 
 
[1] Κάθε θέµα που θα προκύψει κατά την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και δεν προβλέπεται 
από αυτόν, διευθετείται από την Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών, που ανάλογα µε τη σοβαρότητα 
και τη φύση του µπορεί να το παραπέµψει προς επίλυση στις ΓΣ των Τοµέων ή του Τµήµατος 
 
[2] Επιβαλλόµενες για ουσιαστικούς λόγους τροποποιήσεις ή προσθήκες στον παρόντα κανονισµό, 
απόφασίζονται µόνο από τη ΓΣ του Τµήµατος µε εισήγηση της Επιτροπής Προγράµµατος Σπουδών. 
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7.8  Πρακτική Άσκηση  
Στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», του ΕΣΠΑ 2007-
2013, θεσµοθετείται τετράµηνη κατ’επιλογή πρακτική άσκηση για τελειόφοιτους φοιτητές του Τµή-
µατος Χηµείας, µε χρηµατοδότηση συνολικού ύψους 1000 € ανά φοιτητή για 4 µήνες. Η πρακτική 
άσκηση διεξάγεται σε παραγωγικές επιχειρήσεις και οργανισµούς, µε στόχο την εξοικείωσή τους σε 
τεχνικές σύνθεσης, βιοµηχανικής παραγωγής και ανάλυσης σε πραγµατικό εργασιακό περιβάλλον. 
Λεπτοµέρειες για την επιλογή θέσεων δίνεται στις ανακοινώσεις σχετικές µε την πρακτική άσκηση 
στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Τµήµατος Χηµείας: 
http://www.chem.uoa.gr/courses/Praktikh_Askhsh/pg_prakt_askhsh.htm  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
  
ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
 
8.1 Βασικές ηµεροµηνίες χειµερινού και εαρινού εξαµήνου    
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ:    Από 8.10.2012 έως 15.2.2013 
 
Εγγραφή σε µαθήµατα (δηλώσεις µαθηµάτων):  22.10.2012  έως 9.11.2012  
Έναρξη διδασκαλίας µαθηµάτων:    ∆ευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012 
Τέλος διδασκαλίας µαθηµάτων:   Παρασκευή , 18 Ιανουαρίου 2013 
 
Επίσηµες αργίες: 
 Εθνική Εορτή     Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012 
 Επέτειος Πολυτεχνείου   Σάββατο, 17 Νοεµβρίου 2012 
 ∆ιακοπές Χριστουγέννων   από ∆ευτέρα  24 ∆εκεµβρίου 2012 
      έως και Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013 
Πανεπιστηµιακή εορτή                                  
Τριών Ιεραρχών:     Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013 
 
Έναρξη εξετάσεων:     ∆ευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013 
Τέλος εξετάσεων:     έως και Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 
  
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ:    Από 18.2.2013 έως 28.6.2013  
Εγγραφή σε µαθήµατα (δηλώσεις µαθηµάτων)  25.2.2013  έως 15.3.2013  
Έναρξη διδασκαλίας µαθηµάτων:   ∆ευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013 
Τέλος διδασκαλίας µαθηµάτων:   Παρασκευή, 31  Μαΐου 2013 
 
Επίσηµες αργίες: 
 Καθαρή ∆ευτέρα    18  Μαρτίου 2013 
 Εθνική Εορτή    ∆ευτέρα, 25 Μαρτίου 2013 
 ∆ιακοπές Πάσχα    από Μ. ∆ευτέρα, 29 Απριλίου 2013 
      έως Παρασκευή, 10  Μαΐου 2013 
 Πρωτοµαγιά    Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013 
 Αγίου Πνεύµατος    ∆ευτέρα, 24  Ιουνίου 2013 
 
∆ιακοπή µαθηµάτων           Την ηµέρα των φοιτητικών εκλογών 
             και την εποµένη.   
      
Έναρξη εξετάσεων:     ∆ευτέρα, 10 Ιουνίου 2013 
Τέλος εξετάσεων:     έως και Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ:  
Έναρξη εξετάσεων:     από ∆ευτέρα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 
Τέλος εξετάσεων:     έως και Παρασκευή, 27 Σεπτεµβρίου 2013 
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8.2  Ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων και εργαστηρίων 
 
Στο ωρολόγιο πρόγραµµα κάθε εξαµήνου, που ακολουθεί, αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του µαθή-
µατος (Κεφ. 5, υποκεφ. 5.1) και ο χώρος διδασκαλίας ή εργαστηρίου. Οι εργαστηριακές ασκήσεις 
κάθε µαθήµατος χαρακτηρίζονται από τον κωδικό αριθµό του µαθήµατος ακολουθούµενο από το 
γράµµα Ε.  
Σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι τις ίδιες ώρες της ηµέρας υπάρχουν συγχρόνως δύο διαφορετικά 
εργαστήρια ή ένα εργαστήριο και ένα µάθηµα. Στην πραγµατικότητα δε συµβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί 
τα περισσότερα εργαστήρια των υποχρεωτικών µαθηµάτων και ορισµένων µαθηµάτων επιλογής γίνο-
νται κατά οµάδες φοιτητών. Η σύνθεση των οµάδων των εργαστηριακών ασκήσεων γίνεται έτσι, ώστε 
να µην υπάρχει σύµπτωση ωρών διδασκαλίας και εργαστηριακών ασκήσεων.  
Ο καθορισµός της οµάδας ασκήσεως στην οποία εντάσσεται ο φοιτητής είναι αρµοδιότητα αποκλει-
στικά των Εργαστηρίων.    
Κατά την έναρξη του εξαµήνου, κάθε φοιτητής εγγράφεται στα εργαστήρια στα οποία προτίθεται να 
ασκηθεί. Σε συνεννόηση µε τους υπευθύνους των εργαστηρίων καθορίζονται οι ηµέρες και ώρες της 
εβδοµάδας (από αυτές που αναγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραµµα) κατά τις οποίες θα ασκηθεί.  
Οι συντοµογραφίες που χρησιµοποιούνται για τους χώρους διδασκαλίας ή τους χώρους εργαστηρια-
κής άσκησης είναι οι ακόλουθες: 
 
Α1  Αίθουσα 100 θέσεων (2ος όροφος) 
Α2  Αίθουσα 100 θέσεων (2ος όροφος) 
Α15  Αµφιθέατρο 336 θέσεων (2ος όροφος) 
ΦΜ3  Αµφιθέατρο 384 θέσεων (3ος όροφος) 
ΑΝΟΧ  Εργαστήριο ή Αίθουσα Ανόργανης Χηµείας 120 θέσεων (2ος όροφος) 
ΑΝΑΧ  Εργαστήριο ή Αίθουσα Αναλυτικής Χηµείας 136 θέσεων (4ος όροφος) 
ΒΙΟΧ  Εργαστήριο Βιοµηχανικής Χηµείας 
ΟΡΓΧ  Εργαστήριο ή Αίθουσα Οργανικής Χηµείας 55 θέσεων (3ος όροφος) 
ΦΧ  Εργαστήριο ή Αίθουσα Φυσικοχηµείας 72 θέσεων (5ος όροφος) 
ΧΤΡ  Εργαστήριο Χηµείας Τροφίµων 
ΧΠΕΡ  Αίθουσα Χηµείας Περιβάλλοντος 48 θέσεων ( 3ος όροφος)   
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ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 

  1o Εξάµηνο 
 
Ώρες ∆ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή 

8 – 9  
9 – 10 104 101 133 133 104 

10 – 11 Α15 ΦΜ3 Α15  ΦΜ3 

11 – 12    Α15  

12 – 1  133 Ε  101 133 Ε 

1 – 2  ΑΝΟΧ  Α15 ΑΝΟΧ 

2 – 3    ώρα επίδειξης  

3 – 4      

4 – 5      

5 – 6      

6 – 7      

7 – 8      
 
Η διδασκαλία του εργαστηριακού µαθήµατος «Εκµάθηση Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» θα 
γίνει σύµφωνα µε την ανακοίνωση του υπεύθυνου της Αίθουσας ΣΣΑΤΕΣ. 
 
 
2o Εξάµηνο 
 
Ώρες ∆ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή 

8 – 9   
9 – 10 213 Α15 213 232 232 213 

10 – 11 205 Α15 ΦΜ3 Α15 ΦΜ3 

11 – 12 Α15   205  

12 – 1 201 213 Ε  Α15  

1 – 2 Α15 ΑΝΑX 232 Ε 201 213 Ε 

2 – 3 ώρα επίδειξης  ΑΝΟX Α15 ΑΝΑX 

3 – 4      

4 – 5      

5 – 6      

6 – 7      

7 – 8      
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   3o Εξάµηνο 
 
Ώρες ∆ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή 

8 – 9  

9 – 10  332 313  332 Α15 

10 – 11 301 Α15 ΦΜ3 313  323 

11 – 12 ΦΜ3 301 Α15 323 ΑΙΘ. ΑΝΑΛ. Α15 

12 – 1    ΦΜ3   

1 – 2 332 Ε 313 Ε 313 Ε 302 332 Ε 313 Ε 

2 – 3 ΑΝΟΧ ΑΝΑΧ ΑΝΑΧ Α15 ΑΝΟΧ ΑΝΑΧ 

3 – 4       

4 – 5  302    

5 – 6  A15    

6 – 7      

7 – 8      
 
 
 
 

   4o Εξάµηνο 
 
Ώρες ∆ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή 

8 – 9  

9 – 10 415  414 433 414 433 

10 – 11 ΦΜ3 ΦΜ3 A15 ΦΜ3 Α15 

11 – 12   422 415 415 ΦΜ3 422 

12 – 1 433 Ε 415 Ε Α15 ΦΜ3  Α15 

1 – 2 ΑΝΟΧ ΑΝΑΧ  422 ΦΜ3 433 Ε  

2 – 3   415 Ε  ΑΝΟΧ 415 Ε 

3 – 4  ΑΝΑΧ   ΑΝΑΧ 

4 – 5      

5 – 6      

6 – 7      

7 – 8      
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  5o Εξάµηνο  
Ώρες ∆ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή 

8 - 9  515  

9 - 10 515 ΑΝΑΧ 514 E ΑΝΑΧ 528 528 514 Ε 

10 - 11  ΦΧ 515 Ε Α2 Α2 ΦΧ 

11 - 12 422 Ε  ΑΝΑΧ 533 526  

12 - 1 ΟΡΓΧ 526 ΑΝΑΧ ΦΜ3 514 

1 - 2  Α15 514 514 Ε ΦΜ3 ΦΜ3 

2 - 3   ΦΜ3   533 

3 - 4 529 422 Ε  501 514 Ε Α15 

4 - 5 Α15 ΟΡΓΧ    ΦΧ  

5 - 6      

6 - 7      

7 - 8      
 
Η διδασκαλία του µαθήµατος «Σύγχρονα Θέµατα Κυτταρικής Βιολογίας» κωδ. 501 θα γίνει σύµφωνα 
µε την ανακοίνωση των διδασκόντων µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος Βιολογίας. 
 
 

  6o Εξάµηνο 
 
Ώρες ∆ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή 

8 - 9 628   

9 - 10 614 Ε 626 Α2  628 Α1     614 Ε 

10 - 11  ΦΧ Α1 627 626       ΦΧ 

11 - 12 629  614 Α1 Α1 629 ΟΡΓΧ  

12 - 1 ΟΡΓΧ  632 614 632 

1 - 2   Α15 ΦΜ3 ΦΜ3 

2 - 3 526 Ε 526 Ε  633 614 Ε ΦΜ3 627 

3 - 4  ΟΡΓΧ 614 Ε ANOX  633 Α1 

4 - 5 ΟΡΓΧ  ΦΧ 614 Ε ANOX  

5 - 6    ΦΧ  

6 - 7      

7 - 8      

Η διδασκαλία των µαθηµάτων  «Ψυχολογία της Μάθησης-Γνωστική Ψυχολογία»  «Ιστορία των Φυσι-
κών Επιστηµών» και  «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική»  θα γίνει σύµφωνα µε την ανακοίνωση των 
διδασκόντων µελών ∆ΕΠ των Τµηµάτων. 
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7o Εξάµηνο  
Ώρες ∆ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή 

8 - 9    

9 - 10 739 7211 7221 738   737 7219 Α1 7211 7213 715 

10 - 11 ΑΝΟΧ ΒΙΟΜΧ Α2 ΧΠΕ   ΧΠΕΡ 7219 7214 7211Ε Α1 AN 

11 - 12 7220 Α1 7221Α2 818  717 818 ΧΤΡ ΑΝ ΒΙΟΜΧ 7213 AX 

12 -1 7220 Ε ΦΧ 7216 ΦΧ ΦΧ  AX  ΒΙΟΧ 

1 - 2 ΧΤΡ 7219 737 ΟΡΓΧ 729 7220    

2 - 3  Α1 737 Ε  Α2 Α1   717 

3 - 4 7213 Α1 7219 ΑΝΟΧ 502 729 Ε 7220 Ε 7214 738 ΧΠΕΡ ΦΧ 

4 - 5 7213 Ε ΧΤΡ 739 Α1 ΒΙΟ ΧΤΡ ΑΝΑΧ 738 Ε 729 Α2 

5 - 6   ΒΙΟΧ  ΑΝΟΧ  ΜΧ   ΑΝΟΧ  

6 - 7      

7 - 8      
 
 
   

 8o Εξάµηνο 
 
Ώρες ∆ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή 

8 - 9  

9 - 10 8210 8218 8211 816 836 8212 819 

10 - 11 Α2 Α1 Α2 ΑΝΑ ΧΠΕΡ Α2 ΦΧ 

11 - 12 8210 8218 Ε 8213 Χ  838 8121   

12 - 1   ΟΡΓΧ ANOX  ΑΝΑΧ   

1 - 2 ΒΙΟΜ ΧΤΡ 8212     

2 - 3 836 ΧΠΕΡ Α1 8210 Α2 8211 Α2   

3 - 4 836 Ε  8213 8211Ε  

4 - 5 ΑΝΟΧ  ΟΡΓΧ ΒΙΟΜ   

5 - 6       

6 - 7      

7 - 8      
 
Η διδασκαλία των µαθηµάτων  «∆ιδακτική της Χηµείας» και  «Αµπελουργία»  θα γίνει σύµφωνα µε 
την ανακοίνωση των διδασκόντων µελών ∆ΕΠ των Τµηµάτων. 
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8.3 Προγράµµατα εξετάσεων  
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Για να συµµετάσχει φοιτητής στις εξετάσεις πρέπει: 

1. Να έχει εγγραφεί στο αντίστοιχο µάθηµα κατά την έναρξη του εξαµήνου, σε αντίθετη περί-
πτωση το γραπτό του δεν λαµβάνεται υπόψη. 

2. Να φέρει µαζί του τη φοιτητική ( ή αστυνοµική) ταυτότητα, της οποίας η επίδειξη είναι υπο-
χρεωτική. 

 
Οι φοιτητές καλούνται πριν από την έναρξη των εξετάσεων να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στις 
ιστοσελίδες του Τµηµατος Χηµείας (http://www.chem.uoa.gr) για τυχόν έκτακτες αλλαγές στο 
πρόγραµµα των εξετάσεων. 
 
 
 
 

Τα προγράµµατα εξετάσεων θα εκδοθούν από τη Γραµµατεία του Τµήµατος και  
θα ανακοινωθούν µέσω του ∆ιαδικτύου. 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  
 
1. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
Tοποθεσία – Επικοινωνία   
Είσοδοι: 1) Μεταξύ των κτηρίων των Τµηµάτων Φυσικής και Μαθηµατικών και 2) στο διάδροµο του 
3ου ορόφου του Τµ. Μαθηµατικών  
Πληροφορίες:  210 727 6599, Γραµµατεία:  210 727 6525, Fax: 210 727 6524  
Ιστοθέση: www.lib.uoa.gr/sci, Ηλ. ταχυδροµείο: sci@lib.uoa.gr  
 

  
  
Ωράριο λειτουργίας   
Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστηµών λειτουργεί:   

∆ευτέρα έως Παρασκευή 08:30-20:00 και Σάββατο 09:00-15:00  
Κατά τις επίσηµες αργίες, όπως αυτές ορίζονται από το Πρυτανικό Συµβούλιο, η Βιβλιοθήκη δεν λει-
τουργεί. Κατά τη διάρκεια των διακοπών (Χριστουγέννων, Πάσχα, θέρους) το ωράριο διαµορφώνεται 
ανάλογα.   

Η Γραµµατεία και το Γραφείο ∆ιαδανεισµού λειτουργούν ∆ευτέρα-Παρασκευή 09.00-15.00.  

Συλλογή   
Η Συλλογή καλύπτει στο µεγαλύτερο µέρος της τις εξής θεµατικές κατηγορίες: Μαθηµατικά, Χηµεία, 
Φαρµακευτική, Βιολογία, Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον, Φυσική, Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες. 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

Αναγνωστήρια και αίθουσες οµαδικής µελέτης   
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει πέντε (5) αναγνωστήρια (3ος και 4ος όροφος) και τέσσερις (4) αίθουσες οµα-
δικής µελέτης των έξι (6) ατόµων (3ος και 4ος όροφος).  
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Εκθετήρια περιοδικών  
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει µια αίθουσα στον 3ο όροφο όπου εκτίθενται τα τελευταία τεύχη των τρεχόντων 
περιοδικών (των περιοδικών που διατίθενται σε έντυπη µορφή και των οποίων η συνδροµή συνεχίζε-
ται). 
 
Σταθµοί εργασίας ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ)   
Στη Βιβλιοθήκη (3ο και 4ο όροφο) υπάρχουν ειδικοί χώροι µε σταθµούς εργασίας Η/Υ για αναζήτηση 
του υλικού των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστηµίου Αθηνών στον Ανοιχτό Κατάλογο ∆ηµόσιας Πρόσβα-
σης (OPAC: Open Public Access Catalog) (http://www.lib.uoa.gr/yphresies/opac/).  
Όλοι οι χρήστες της Βιβλιοθήκης έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης και πρόσβασης στα πλήρη κείµενα 
των άρθρων των επιστηµονικών περιοδικών της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 
(HEAL-LINK) στην ιστοθέση www.heal-link.gr, που υποστηρίζει περισσότερους από 9.000 τίτλους 
περιοδικών, στις ηλεκτρονικές συνδροµές επιστηµονικών περιοδικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών που 
υποστηρίζει περισσότερους από 1.000 τίτλους περιοδικών και που περιγράφονται στην ιστοσελίδα 
http://www.lib.uoa.gr/yphresies/hlektronika-periodika/, καθώς και σε βιβλιογραφικές βάσεις και άλλες 
υπηρεσίες µέσω της ιστοσελίδας των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστηµίου Αθηνών: http://www.lib.uoa.gr.  
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές υπάρχουν και σε αναγνωστήριο στον 3ο όροφο της Βιβλιοθήκης, δικαίωµα 
χρήσης των οποίων έχουν όλα τα µέλη της που διαθέτουν κάρτα δανεισµού. Επιπλέον οι χρήστες µπορούν 
να κάνουν χρήση και των προσωπικών τους φορητών υπολογιστών, µε δυνατότητα ασύρµατης σύνδεσης 
στα αναγνωστήρια και ενσύρµατης στις αίθουσες οµαδικής µελέτης. 

 
∆ανεισµός  
∆ικαίωµα δανεισµού έχουν: α) τα Μέλη του ∆ιδακτικού, Ερευνητικού, ∆ιοικητικού και λοιπού προσωπι-
κού του Πανεπιστηµίου Αθηνών και β) οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής Θετικών 
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών.   
Για την έκδοση της κάρτας δανεισµού απαιτούνται τα παρακάτω:   
•  αστυνοµική ταυτότητα,  
•  ταυτότητα µέλους της πανεπιστηµιακής κοινότητας (ταυτότητα Πανεπιστηµίου Αθηνών, φοιτητική 
ταυτότητα),  

•  δύο (2) φωτογραφίες  
•  συµπλήρωση αίτησης, η οποία είναι δυνατόν να συµπληρωθεί και ηλεκτρονικά.   
Η κατάθεση της αίτησης γίνεται στη Γραµµατεία (∆ευτέρα έως Παρασκευή 09.00-15.00) και στο Γραφείο 
Εξυπηρέτησης του 3ου ορόφου (καθηµερινά 15.00-19.30 και Σάββατο 09.00-14.30).  
Η τήρηση του αρχείου µε τα παραπάνω στοιχεία υπόκειται στο Νόµο περί προστασίας προσωπικών 
δεδοµένων.  



 72

Για τις κατηγορίες των χρηστών που δεν έχουν δυνατότητα δανεισµού του υλικού η είσοδος στη Βιβλιο-
θήκη επιτρέπεται µε κατάθεση της αστυνοµικής ταυτότητας, η οποία επιστρέφεται κατά την αποχώρη-
σή τους. Η κάρτα δανεισµού δεν µεταβιβάζεται και χρησιµοποιείται µόνο από τον κάτοχό της.   
Οι χρήστες κάθε κατηγορίας έχουν δικαίωµα ανανέωσης του δανεισµένου υλικού έως και δύο φορές. 
Με το πέρας της τελευταίας ανανέωσης και τη µεσολάβηση 15 ηµερολογιακών ηµερών, ο χρήστης 
µπορεί να δανειστεί εκ νέου το ίδιο τεκµήριο. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης δανει-
σµένου υλικού σε περιπτώσεις αυξηµένης ζήτησης. Κάθε χρήστης ο οποίος χρειάζεται υλικό το οποίο 
είναι ήδη δανεισµένο έχει δικαίωµα κράτησης. Το ανώτατο όριο κράτησης υλικού ανά χρήστη είναι 
δύο (2) τεκµήρια. Εάν δεν ζητηθεί εντός τριών εργάσιµων ηµερών, χάνεται το δικαίωµα της κράτησης. 
Για το υλικό στο οποίο έχει γίνει κράτηση από περισσότερους τους ενός χρήστες, η περίοδος δανει-
σµού µειώνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων.   
Ο αναλυτικός Κανονισµός Χρηστών είναι διαθέσιµος στην ιστοθέση: www.lib.uoa.gr/sci. 
 
∆ιαδανεισµός  
Το Γραφείο ∆ιαδανεισµού της Βιβλιοθήκης αναλαµβάνει να αναζητήσει βιβλία και άρθρα περιοδικών 
σε άλλες Βιβλιοθήκες, τα οποία είναι αναγκαία για τη µελέτη και την έρευνα του χρήστη και τα οποία 
δεν υπάρχουν στη Συλλογή της Βιβλιοθήκης.   
Προς το παρόν αυτή η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιµη για τα βιβλία.  
 
Φωτοτυπικά µηχανήµατα   
Εντός του χώρου της βιβλιοθήκης υπάρχει η δυνατότητα φωτοτύπησης υλικού (εκτός Σαββάτου).   
 
Σταθµοί εργασίας για άτοµα µε αναπηρία (ΑµεΑ)   
Στο χώρο της Βιβλιοθήκης λειτουργούν σταθµοί εργασίας για άτοµα µε αναπηρία. 
 
Εκπαίδευση χρηστών   
Κάθε ∆ευτέρα 10:00-12:00 πραγµατοποιείται ξενάγηση των χρηστών και ενηµέρωσή τους για τις υπη-
ρεσίες της Βιβλιοθήκης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή συµπληρώνοντας το 
όνοµά τους στο ειδικό έντυπο (πληροφορίες στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του 3ου ορόφου).  
 
 
2. ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 
Η Μονάδα Προσβασιµότητας για Φοιτητές µε Αναπηρία (ΜοΠροΦµεΑ) του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
επιδιώκει την ισότιµη πρόσβασης στις ακαδηµαϊκές σπουδές των φοιτητών µε διαφορετικές ικανότητες 
και απαιτήσεις, µέσω της παροχής προσαρµογών στο περιβάλλον, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Υπηρεσιών Πρόσβασης.  
 
Η Μονάδα Προσβασιµότητας προσφέρει: 

• Υπηρεσία καταγραφής των συγκεκριµένων αναγκών κάθε ΦµεΑ. 
• Τµήµα Προσβασιµότητας στο ∆οµηµένο Χώρο του Πανεπιστηµίου. 
• Υπηρεσία Μεταφοράς των ΦµεΑ από την κατοικία τους στις Σχολές και αντιστρόφως 
• Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής. 
• ∆ωρεάν Λογισµικό για ΦµεΑ. 
• Προσβάσιµα Συγγράµµατα. 
• Προσβάσιµους Σταθµούς Εργασίες στις Βιβλιοθήκες. 
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• Υπηρεσία ∆ιαµεταγωγής για την άµεση ζωντανή τηλεπικοινωνία των ΦµεΑ, µέσω διερµη-
νείας στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα, µε τους συµφοιτητές, καθηγητές και υπαλλήλους 
του Πανεπιστηµίου. 

• Υπηρεσία εθελοντών συµφοιτητών υποστήριξης ΦµεΑ. 
• Οδηγίες σχετικά µε τους ενδεδειγµένους τρόπους εξέτασης των ΦµεΑ.   
• Υπηρεσία Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Υποστήριξης για ΦµεΑ. 

  
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΦµεΑ σε κάθε Τµήµα/Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών έχουν 
οριστεί:  

α) Σύµβουλος Καθηγητής ΦµεΑ και αναπληρωτής του και  
β) Αρµόδιος υπάλληλος της Γραµµατείας και αναπληρωτής του για την εξυπηρέτηση ΦµεΑ 

µε τους οποίους οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επιπλέον να επικοινωνούν τηλεφωνικά, µε fax, µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µέσω της Υπηρεσίας ∆ιαµεταγωγής. Τα στοιχεία επικοινωνίας µε τους 
αρµοδίους κάθε Τµήµατος/Σχολής υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΜοΠροΦµεΑ.   
 
Επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες: 

Τηλέφωνα: 2107275130, 2107275687, 2107275183 
Fax: 2107275193 
Ηλ. ταχυδροµείο: access@uoa.gr 
Ιστοθέση: http://access.uoa.gr 
MSN ID: m.emmanouil@di.uoa.gr 
οoVoo ID: m.emmanouil 
Αποστολή SMS: 6958450861 

O Καθηγητής Σύµβουλος για  το Τµήµα µας είναι ο Επίκ. Καθηγητής κ. Π. Κυρίτσης. 
 
 
3. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  
Σύµφωνα µε το Π.∆. 265/85, στους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχεται έκπτωση 
στην τιµή των εισιτηρίων των οδικών, σιδηροδροµικών και αεροπορικών µέσων µαζικής µεταφοράς, όταν 
µετακινούνται µε αυτά στο εσωτερικό. Η έκπτωση αυτή παρέχεται για όλο το ακαδηµαϊκό έτος και για 
όσα έτη προβλέπονται από την κανονική διάρκεια σπουδών προσαυξηµένα κατά το µισό και είναι:   
• στις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες της πόλης-έδρας του Τµήµατος που φοιτά ο φοιτητής 

50% και 25% στις αντίστοιχες συγκοινωνίες της υπόλοιπης χώρας. 
• στις σιδηροδροµικές συγκοινωνίες όλης της χώρας. 
• του εκδροµικού ναύλου της Ολυµπιακής Αεροπορίας για οµαδικές (τουλάχιστον 15 ατόµων) αερο-

πορικές µετακινήσεις.  
Τις παραπάνω εκπτώσεις δεν τις δικαιούνται φοιτητές που έχουν καταταγεί ως πτυχιούχοι άλλων Σχο-
λών ή Τµηµάτων.  
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4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ 
 

Η Πανεπιστηµιακή Λέσχη, που στεγάζεται στο κτήριο της οδού Ιπποκράτους 15, προσφέρει στον 
φοιτητή: 
 
Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη  
Η περίθαλψη αυτή παρέχεται από την Υγειονοµική Υπηρεσία που στεγάζεται στον Α’ όροφο (γραφείο 
6-10) του κτηρίου της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15 (τηλ. 210 3688218)  
Η Υγειονοµική Υπηρεσία περιλαµβάνει:  
α) Ιατρείο, όπου οι φοιτητές εξετάζονται δωρεάν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις γίνονται επισκέψεις στο 
σπίτι και όσοι από τους φοιτητές έχουν ανάγκη νοσοκοµειακής περίθαλψης, εισάγονται σε Πανεπι-
στηµιακές Κλινικές και νοσηλεύονται µε έξοδα της Πανεπιστηµιακής Λέσχης. Οι φοιτητές δικαιού-
νται νοσηλείας στη β θέση των Πανεπιστηµιακών Κλινικών.  
β) Ακτινολογικό Εργαστήριο το οποίο διεξάγει τις ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις των φοιτητών δω-
ρεάν. ∆ιεξάγει ακόµη την ακτινολογική εξέταση των πρωτοεγραφοµένων φοιτητών, όπως και την 
κάθε χρόνο προβλεπόµενη από το νόµο ακτινολογική εξέταση.  
γ) Οι µικροβιολογικές, οφθαλµολογικές, ωτορινολαρυγγολογικές, γυναικολογικές, νευρολογικές και 
άλλες ειδικές εξετάσεις, γίνονται στα εξωτερικά εργαστήρια των Πανεπιστηµιακών Κλινικών και Εργα-
στηρίων µετά από παραποµπή των φοιτητών από την Υγειονοµική Υπηρεσία της Πανεπιστηµιακής Λέ-
σχης. Ειδικές παροχές επίσης προβλέπονται για την περίπτωση του τοκετού ή τη χορήγηση διορ-
θωτικών φακών και σκελετού γυαλιών.  
δ) Για τις οδοντιατρικές ανάγκες, οι φοιτητές εξυπηρετούνται στο Οδοντιατρείο της Πανεπιστηµιακής 
Λέσχης, κυρίως όµως στην Οδοντιατρική Σχολή, στο Γουδί.  
 
Φοιτητικό συσσίτιο  
Για διευκόλυνση των φοιτητών σχετικά µε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την παροχή σίτισης, 
δωρεάν ή µε µειωµένη συµµετοχή, καθώς και για τους χώρους όπου στεγάζονται φοιτητικά εστιατο-
ρια, παρατίθενται οι παρακάτω πληροφορίες:  
∆ικαίωµα να ζητήσουν δελτίο για δωρεάν σίτιση έχουν: ι) όλοι οι ηµεδαποί µε χαµηλό εισόδηµα (η 
αίτηση συνοδεύεται από εκκαθαριστικό σηµείωµα της εφορίας της οικογένειας ή προσωπικό), ιι) άλλο-
δαποί, υπότροφοι εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας ή µέλη προγραµµάτων ΕRASMUS, TEMPUS 
κ.λπ. και ιιι) οµογενείς εξωτερικού, µε χαµηλά εισοδήµατα που βεβαιώνονται από το Ελληνικό Προ-
ξενείο της χώρας παραµονής τους.  
Τέλος όλοι οι φοιτητές δικαιούνται να σιτίζονται µε µειωµένη τιµή στα εστιατόρια που είναι συµβε-
βληµένα µε το Πανεπιστήµιο (Πανεπιστηµιακής Λέσχης, Αραχώβης 44 και Φιλοσοφικής Σχολής στην 
Πανεπιστηµιούπολη).   
Για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε το συσσίτιο, αρµόδιο είναι το Γραφείο Συσσιτίου, το οποίο στε-
γάζεται στον ηµιώροφο της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15 (τηλ. 210 3626661). Το Γραφείο 
Συσσιτίου χορηγεί στους φοιτητές τα δελτία σίτισης µε την προσκόµιση των σχετικών δικαιολογητι-
κών.  
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Μαθήµατα ξένων γλωσσών  
Στην Πανεπιστηµιακή Λέσχη λειτουργεί για τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου, ∆ιδασκαλείο Ξένων 
Γλωσσών και συγκεκριµένα Αγγλικής, Γερµανικής, Ιταλικής και Ισπανικής. Επίσης διδάσκονται η 
Βουλγαρική, Ρουµανική, Σερβική και Ρωσική. Η διδασκαλία των παραπάνω γλωσσών γίνεται 6 ώρες 
την εβδοµάδα, κατά το χρονικό διάστηµα από Οκτώβριο µέχρι Μάιο και µπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές 
κάθε φοιτητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, σ’ οποιοδήποτε Σχολή κι αν ανήκει. Επίσης στο ∆ιδασκα-
λείο Ξένων Γλωσσών της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, λειτουργούν τµήµατα αρχαρίων και προχωρηµέ-
νων Νέας Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς σπουδαστές.  
 
Μουσικό Τµήµα  
Η χορωδία και η ορχήστρα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, αποτελεί έναν πυρήνα της πολιτιστικής προσ-
πάθειας της Πανεπιστηµιακής Λέσχης στον τοµέα της Μουσικής.  
Το µουσικό τµήµα αποσκοπεί στη µουσική και καλλιτεχνική γενικότερα παιδεία των φοιτητών, µε 
µαθήµατα και συναυλίες. Συµµετέχει στις µουσικές εκδηλώσεις, στις γιορτές του Πανεπιστηµίου και 
της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, καθώς και σε άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις εντός και εκτός της Ελλά-
δας. Κάθε φοιτητής, ανάλογα µε τις δυνατότητες και τα προσόντα του, µπορεί να γίνει µέλος του 
µουσικού τµήµατος από την πρώτη χρονιά.  
Το µουσικό τµήµα στεγάζεται στην Πανεπιστηµιακή Λέσχη (γραφείο 6-10), όπου βρίσκεται και η µε-
γάλη αίθουσα εκπαίδευσης µε σύγχρονες µουσικές εγκαταστάσεις.  
 
Γυµναστική και αθλήµατα  
Γυµναστική και αθλήµατα αποτελούν ένα ιδιαίτερο κλάδο των δραστηριοτήτων της Πανεπιστηµιακής 
Λέσχης. Τέννις, ποδόσφαιρο, µπάσκετµπωλ, βόλεϋ και γενικά κάθε τι που ανήκει στο ευρύ πεδίο των 
αθληµάτων, ανήκουν στις δραστηριότητες του Πανεπιστηµιακού Γυµναστηρίου. Περισσότερες πλη-
ροφορίες µπορούν οι φοιτητές να πάρουν αν επικοινωνήσουν µε το Γυµναστήριο.   
Αξίζει να αναφερθούν οι αξιόλογες επιδόσεις της ποδοσφαιρικής οµάδας των φοιτητών του Τµήµατος 
Χηµείας στο πανεπιστηµιακό πρωτάθληµα.  
 
Στέγη  
 Όσοι από τους φοιτητές δεν έχουν τακτοποιήσει το θέµα της κατοικίας τους στην Αθήνα, µπορούν, 
αµέσως µετά την επιτυχία τους, να απευθυνθούν στο γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων στην Πανεπιστη-
µιακή Λέσχη (Ιπποκράτους 15, τηλ. 3628200). Στο Γραφείο αυτό παρακολουθείται ο ηµερήσιος και 
περιοδικός Τύπος και παρέχονται σηµαντικές πληροφορίες σε ηµεδαπούς και αλλοδαπούς φοιτητές.  
 
Φοιτητικές εκδροµές  
Κάθε χρόνο στον προϋπολογισµό της Πανεπιστηµιακής Λέσχης αναγράφεται πίστωση για φοιτητικές 
εκδροµές κοινωνικής µόρφωσης και ψυχαγωγίας εσωτερικού ή εξωτερικού. Οι εκδροµές αυτές προ-
γραµµατίζονται από τις Σχολές µε τη συνεργασία των φοιτητών, ανάλογα µε τις πιστώσεις που δια-
τίθενται κάθε χρόνο για κάθε σχολή από την Πανεπιστηµιακή Σύγκλητο και µέσα στα καθοριζόµενα 
όρια από το Υπουργείο Παιδείας. 
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Φοιτητική Εστία  
Στην Πανεπιστηµιούπολη λειτουργεί Φοιτητική Εστία (Φοιτητική Εστία Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΦΕΠΑ), 
στην οποία παρέχεται διαµονή και διατροφή µε χαµηλή συµµετοχή των φοιτητών, όπως επίσης και 
µέσα για την ανάπτυξη µορφωτικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. Το 
30% των θέσεων διατίθεται αποκλειστικά για τους πρωτοεγγραφόµενους φοιτητές, που βρίσκονται 
µακριά από τον τόπο διαµονής τους, ενώ για τις υπόλοιπες θέσεις λαµβάνεται υπόψη η απόδοση του 
φοιτητή και η οικονοµική του κατάσταση.  
Τα χρόνια παραµονής στη φοιτητική εστία δεν µπορεί να είναι περισσότερα από τα προβλεπόµενα έτη 
φοίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες στη Γραµµατεία της ΦΕΠΑ (τηλ. 210 7243114).  
 
Φοιτητικά Αναγνωστήρια  
Φοιτητικά αναγνωστήρια βρίσκονται στο κτήριο της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, οδός Ιπποκράτους 15 
(Β’ όροφος, θέσεις 800).  
Στους χώρους των αναγνωστηρίων µπορεί κανείς να µελετήσει µε δικά του βιβλία ή µε βιβλία της βιβλιο-
θήκης, που παραλαµβάνει ο φοιτητής µόνο µε τη φοιτητική του ταυτότητα. Μέχρι στιγµής τα βιβλία 
δε δανείζονται.  
Τα αναγνωστήρια λειτουργούν όλη τη διάρκεια του χρόνου, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και εορτών, 
από τις 8 πµ. µέχρι 9 µµ. συνεχώς. 
 
 
5. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 

 
 Στο χώρο του Κτηρίου Θετικών Επιστηµών, όπου στεγάζεται το Τµήµα Χηµείας στο 3ο όροφο λειτουργεί 
κυλικείο, φωτοαντιγραφικό κέντρο, µηχάνηµα τραπεζικών συναλλαγών (ΑΤΜ) της Εθνικής Τράπεζας.  
∆ίπλα στο αµφιθέατρο ΦΜ3 λειτουργεί Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής.  
Στους χώρους της Φιλοσοφικής Σχολής λειτουργεί ιατρείο, υποκατάστηµα των Ελληνικών Ταχυδρο-
µείων, βιβλιοπωλείο και εστιατόριο στο οποίο δικαιούνται να σιτίζονται µε µειωµένη τιµή όλοι οι 
φοιτητές.  
Στους χώρους των φοιτητικών εστιών υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να λειτουρ-
γήσει ιατρείο. 
 
 
6. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΑ 

 
Εκτός από τα κτήρια που χρησιµοποιεί για τη στέγαση των υπηρεσιών του και για τις διδακτικές του 
ανάγκες, το Πανεπιστήµιο έχει δική του περιουσία, αποτελούµενη από ακίνητα και χρεόγραφα, που 
κληροδοτήθηκαν σ’ αυτό από διαφόρους διαθέτες και δωρητές είτε χωρίς συγκεκριµένο σκοπό, οπότε 
τα περιουσιακά αυτά στοιχεία εντάσσονται στην ίδια περιουσία του Πανεπιστηµίου, είτε µε τον όρο 
της εκτέλεσης ειδικών κοινωφελών σκοπών, οπότε αποτελούν κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης.  
Από τα εισοδήµατα των κληροδοτηµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των συστατικών πράξεων, παρέ-
χονται υποτροφίες και βραβεία, εκδίδονται διατριβές νέων επιστηµόνων, καλύπτονται τα έξοδα νοση-
λείας απόρων ασθενών σε Πανεπιστηµιακές Κλινικές, ενισχύεται το Ταµείο Αρωγής απόρων φοιτη-
τών, χρηµατοδοτούνται επιστηµονικές επιδιώξεις του Ιδρύµατος κ.λπ. 
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7. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΑ 
 

Το Πανεπιστήµιο Αθηνών χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες για προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπου-
δές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, καθώς και βραβεία σε φοιτητές, συγγραφείς επιστηµονικής πραγµα-
τείας κ.λπ. Οι υποτροφίες και τα βραβεία χορηγούνται, σύµφωνα µε τη θέληση του διαθέτη κάθε 
κληροδοτήµατος, µε ορισµένες προϋποθέσεις και ακόµη άλλοτε µε διαγωνισµό ή άλλοτε µε επιλογή. 
Ο αριθµός των υποτρόφων δεν είναι συγκεκριµένος ή ο ίδιος κάθε χρόνο, γιατί αυτό εξαρτάται από τα 
έσοδα κάθε κληροδοτήµατος.  
Παραθέτουµε πίνακα υποτροφιών, βραβείων και κληροδοτηµάτων, που αφορούν και τους φοιτητές 
του Τµήµατος Χηµείας. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πάρουν από τη 
∆ιεύθυνση Κληροδοτηµάτων του Πανεπιστηµίου Αθηνών (τηλ. 210 3689131):  
1. Μαρίκας Αβράσογλου: Ενισχύεται ένας σπουδαστής από τις Σχολές του Παν/µίου Αθηνών, 

άπορος, µε καταγωγή από την Ανατολική Ρωµυλία.  
2. Ιωάννου Βαρύκα: ∆ίνονται υποτροφίες σε φοιτητές του Παν/µίου Αθηνών. Γίνεται επιλογή.  
3. Κων. Γεροστάθη: ∆ίνονται υποτροφίες σε φοιτητές του Παν/µίου Αθηνών µε καταγωγή την 

Αρτα. Γίνεται διαγωνισµός.  
4. Ι. ∆ελλαίου ή Νακίδου: ∆ίνονται υποτροφίες για τη µετεκπαίδευση δύο νέων επιστηµόνων σε 

οποιαδήποτε επιστήµη εκτός Ιατρικής στην Ευρώπη, µε προτίµηση σ’ αυτούς που κατάγονται 
από την Ανατολική Μακεδονία.  

5. Πέτρου Κανέλλη: ∆ίνεται υποτροφία σε φοιτητή του Παν/µίου Αθηνών, µε καταγωγή από το 
Μελιγαλά Μεσσηνίας. Γίνεται επιλογή.  

6. Θεοδ. Μανούση: ∆ίνονται υποτροφίες στους φοιτητές όλων των ΑΕΙ της χώρας, που 
κατάγονται από τα Σιάτιστα. Γίνεται επιλογή.  

7. Σπ. Μπαλτατζή: ∆ίνονται υποτροφίες σε καταγόµενους από το Συρράκο Ιωαννίνων για τη 
∆ηµοτική, Μέση και Ανώτατη Εκπαίδευση. Γίνεται επιλογή. 

 
8. Αντ. Παπαδάκη: ∆ίνονται υποτροφίες σε φοιτητές του Παν/µίου Αθηνών. Γίνεται διαγωνισµός. 
 
9. Σ. Παπαζαφειρόπουλου: ∆ίνονται υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες φοιτητές όλων των Ελληνι-

κών Παν/µίων που κατάγονται από την Ανδρίτσαινα. 
 
10. Ν. Παπαµιχαλόπουλου: ∆ίνονται υποτροφίες σε φοιτητές του Παν/µίου Αθηνών που κατά-

γονται από τη Λακωνία και κατά προτίµηση από το χωριό Κρεµαστή και την Επαρχία Επιδαύ-
ρου Λιµηράς.  

11. Π. Ποταµιάνου: ∆ίνονται υποτροφίες σε φοιτητές Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φυσικής, Χηµείας 
όλων των ΑΕΙ, που κατάγονται από τη Θράκη και κατά προτίµηση από την Ορεστιάδα. Γίνεται 
επιλογή.  

12. Μαρίας Στάη: ∆ίνονται υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες φοιτητές των ΑΕΙ που κατάγονται από 
τα Κύθηρα, Γίνεται επιλογή. Επίσης δίνονται υποτροφίες σε πτυχιούχους των ΑΕΙ, µε βαθµό 
"λίαν καλώς", που κατάγονται από τα Κύθηρα, για µεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη και την 
Αµερική. Γίνεται επιλογή.  

13. Σφογγοπούλου: ∆ίνονται υποτροφίες σε άπορους φοιτητές του Παν/µίου Αθηνών που κατάγο-
νται από τα 24 χωριά του Βόλου Μαγνησίας. Γίνεται διαγωνισµός.  

Επίσης το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) χορηγεί υποτροφίες σε προπτυχιακούς και µεταπτυ-
χιακούς φοιτητές βάσει επιδόσεων ή µετά από εξετάσεις αντίστοιχα. Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται στο ΙΚΥ, Λυσικράτους 14. 
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 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ  

Για κλήση από τηλέφωνο εκτός πανεπιστηµίου πριν από τον τετραψήφιο αριθµό του εσωτε-
ρικού τηλεφωνικού δικτύου που αναγράφει ο ακόλουθος κατάλογος πρέπει να προστεθούν τα 
ψηφία 210727. 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

Κατσούλη Μαρία, πληροφορίες για µεταπτυχιακές σπουδές 4386 
Νικολάου Γεώργιος, πληροφορίες για προπτυχιακές σπουδές 4088 
Σατρατζέµη Γεωργία 4947 
Σπεντζάρη Ειρήνη, πληροφορίες για προπτυχιακές σπουδές 4098 
Φιλίππου Αναστασία, πληροφορίες για προπτυχιακές σπουδές 4767 
  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ  

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 4557 
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ 4577 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 4572 
Εργαστήριο Αναλύσεων Περιβάλλοντος 4753 
Εργαστήριο Παροχής Υπηρεσιών 4575 
Εργαστήριο LC-MS 4576 
Εργαστήριο Ατοµικής Απορρόφησης 4430 
Αίθουσα ΣΣΑΤΕΣ (Υπολογιστές – Πολυµέσα) 4085 
Αθανασίου Ελένη 4573 
Αρχοντάκη Ελένη 4756 
Άττα-Πολίτου Τζούλια 4239 
Γκίκα Αθηνά 4557 
Ευσταθίου Κων/νος 4312 
Θωµαΐδης Νίκος 4317 
Ιωάννου Πηνελόπη 4574 
Καλοκαιρινός Αντώνης 4316 
Καψάλης Αθανάσιος 4085 
Κουππάρης Μιχάλης 4559 
Λιανίδου Ευρύκλεια 4319 
Μητσανά-Παπάζογλου Αναστασία 4553 
Μπακέας Ευάγγελος  4154, 4753 
Μπιζάνη Ερασµία 4573 
Ντούσικου Μελποµένη 4388 
Οικονόµου Αναστάσιος 4298 
Πολυδώρου Χριστόφορος 4091 
Τιµοθέου Μερόπη 4553 
Χαραλάµπους Παναγιώτα 4572 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 4348 
Βλουτή-Ράγια ∆ήµητρα 4466 
Κοΐνης Σπύρος 4458 
Κυρίτσης Παναγιώτης 4268 
Μαρκόπουλος Ιωάννης 4450 
Μεθενίτης Κων/νος 4457 
Μερτής Κων/νος 4332 
Μητσοπούλου Χριστιάνα 4452 
Παπαευσταθίου Ιωάννης 4840 
Παντελάκη Ελισάβετ 4466 
Παρασκευοπούλου Πατρίνα 4381 
Πέτρου Αθηνούλα 4455 
Ρούλια Μαρία 4780 
Σταµπάκη ∆έσποινα 4453 
Φιλιππόπουλος Αθανάσιος 4697 
Φουντής Ιωάννης 4465 
Χασάπης Κων/νος 4251 
Ψαρουδάκης Νίκος 4451 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 4951, 4952 
∆ασενάκης Εµµανουήλ 4269 
Καραβόλτσος Σωτήριος 4049 
Νικολέλης ∆ηµήτρης 4577 
Παρασκευοπούλου Βασιλική 4448 
Σακελλάρη Αικατερίνη 4419 
Σκούλλος Μιχάλης 4274 
Σταθοπούλου Ελένη 4459 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 4328 
Ιατρού Ερµόλαος 4768 
Κιουλάφα Αικατερίνη 4438 
Κουκιάσα Αικατερίνη 4233 
Κωνσταντινίδης ∆ηµήτριος 4333 
Λιούνη Μαρία 4267 
Παπαδογιαννάκης Γεώργιος 4235 
Παπαθανασίου Κρυσταλία 4328 
Πιτσικάλης Μαρίνος 4440 
Σακελλαρίου Γεώργιος 4768 
Χατζηχρηστίδη Μαργαρίτα  4335 
Χατζηχρηστίδης Νίκος 4330 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ  

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 4474 
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ 4761 
Βαλαβανίδης Αθανάσιος 4763 
Βραϊµάκης Σπύρος 4229 
Γεωργιάδης ∆ηµήτριος 4903 
Γκιµήσης Αθανάσιος 4928  
Ζουρίδου-Λιάπη Μαρία 4230 
Κόκοτος Γεώργιος 4462 
Λεβέντη Κων/να 4578 
Μαγκριώτη Βικτωρία 4497 
Μαυροµούστακος Θωµάς 4475 
Μηνακάκη Παναγιώτα 4484, 4485  
Τζουγκράκη Χρύσα 4130, 4483 
Φρούσιος Κλεάνθης 4599 
Χατζηγιαννακού Αθηνά 4579 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 4535 
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ 4752 
Βύρας Κυριάκος 4571 
Καλέµος Απόστολος 4295 
Κούτσελος Ανδρέας 4536 
Μαυρίδης Αριστείδης 4501 
Μελιγκώνης Βασίλειος 4564 
Ξεξάκης Ιωάννης 4552 
Παπαϊωάννου Ιωάννης 4517 
Παπακονδύλης Αριστοτέλης 4565 
Σάµιος Ιωάννης 4534 
Σουλιώτης Γεώργιος 4539 
Τσεκούρας Αθανάσιος 4518 
Χαβρεδάκη Βασιλική 4538 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 4476 
Βασιλοπούλου Φυλλιά 4472 
Ζαµπετάκης Ιωάννης 4663 
Μαρκάκη Παναγιώτα 4489 
Μαστρονικολή Σοφία 4326 
Μηνιάδου Σοφία 4486 
Προεστός Χαράλαµπος 4160 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ    

Γαλανοπούλου Κων/να 4471 
∆ηµόπουλος Κων/νος                  4265, 4470 
Μαυρή-Βαβαγιάννη Μαίρη 4472 
Σιαφάκα Αθανασία 4493 
 
 


