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 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 Μεταπτυχιακών Σπουδών απευθύνεται στους πτυχιούχους της Χηµείας και συναφών 

Τµηµάτων και τους φοιτητές, µε κύριο σκοπό την ενηµέρωσή τους σχετικά µε τις µεταπτυχιακές 

σπουδές που προσφέρει το Τµήµα Χηµείας, τα προγράµµατα και τις ειδικεύσεις, τον κανονισµό, την 

κατανοµή και το περιεχόµενο των µαθηµάτων, η έναρξη των οποίων πραγµατοποιήθηκε κατά τον 

Σεπτέµβριο του 1995. 

Η Επιτροπή έκδοσης Οδηγού Μεταπτυχιακών Σπουδών, που ορίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση του 

Τµήµατος και αποτελείται από τους: Καθηγητή Α. Κ. Καλοκαιρινό, Καθηγήτρια Χ. Μητσοπούλου και 

τη Γραµµατέα του Τµήµατος Γ. Σατρατζέµη, δέχεται και επεξεργάζεται παρατηρήσεις, διορθώσεις, 

προσθήκες και προτάσεις εκ µέρους των διδασκόντων και των µεταπτυχιακών φοιτητών, µε στόχο τη 

σωστότερη ενηµέρωση και βελτίωση του Οδηγού Σπουδών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλης της 

Πανεπιστηµιακής Κοινότητας. 

Μεγάλο µέρος του σηµερινού οδηγού Σπουδών οφείλεται στον Καθηγητή κ. Ευσταθίου- και κυρίως τα 

κεφάλαια 1-3 τα οποία ελήφθησαν από τον οδηγό προπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος προς 

ενηµέρωση όλων των µεταπτυχιακών φοιτητών. 

Ο οδηγός αυτός καλύπτει την περίοδο από τον Οκτώβριο 2011 έως και τον Σεπτέµβριο του 2012.  
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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.  
 
 
 



 2

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 (ΠΜΣ). 
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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 
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µε επιστήµονες συγγενών κλάδων (π.χ. φυσικών, ιατρών, φαρµακοποιών, γεωπόνων, βιολόγων, γεω-
λόγων και µηχανικών). 
 
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 µεταπτυ-
χιακών 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. 87) 

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.  
 
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: Α. Κ. Καλοκαιρινός, Καθηγητής (τηλ. 210 7274316) 
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Π. Μουτεβελή-Μηνακάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια  
 (τηλ. 210 7274484)  
 
∆ιευθυντής Τοµέα Ι: Κ. Ευσταθίου, Καθηγητής (τηλ. 210 7274312) 
∆ιευθυντής Τοµέα ΙΙ: Ε. Ιατρού, Αναπλ. Καθηγητής (τηλ. 210 7274440) 
∆ιευθυντής Τοµέα ΙΙΙ: Χ. Μητσοπούλου, Καθηγήτρια (τηλ. 210 7274452) 
       

 
Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών στο ∆Σ:   
Εκπρόσωποι φοιτητών στο ∆Σ:  
Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ στο ∆Σ: 

   
∆ιευθυντές Εργαστηρίων: 
Εργαστήριο Ανόργανης Χηµείας: Χ. Μητσοπούλου, Καθηγήτρια (τηλ. 210 7274 452) 
Εργαστήριο Οργανικής Χηµείας: Αθ. Βαλαβανίδης, Καθηγητής (τηλ. 210 72744798) 
Εργαστήριο Φυσικοχηµείας: Β. Χαβρεδάκη, Καθηγήτρια (τηλ. 210 7274538) 
Εργαστήριο Βιοµηχανικής Χηµείας:  Μ. Πιτσικάλης, Αναπλ. Καθηγητής (τηλ. 210 7274440) 
Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας: Κ. Ευσταθίου, Καθηγητής (τηλ. 210 7274312) 
Εργαστήριο Χηµείας Τροφίµων:  Π. Μαρκάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια (τηλ. 219 7274489) 
Εργαστήριο Βιοχηµείας: Α. Σιαφάκα, Καθηγήτρια (τηλ. 210 72742493) 
Εργαστήριο Χηµείας Περιβάλλοντος:  Μ. Σκούλλος, Καθηγητής (τηλ. 210 7274274) 
  
 
3.6.2  Προσωπικό Γραµµατείας  

 
Γραµµατέας του Τµήµατος: Γ. Σατρατζέµη (τηλ. 210 7274947) 
∆ιοικητικοί υπάλληλοι Γραµµατείας: Μ. Κατσούλη (τηλ. 210 7274386) 
 Γ. Νικολάου (τηλ. 210 7274088) 
 Ε. Σπεντζάρη (τηλ. 210 7274342) 
 Α. Φιλίππου (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. 
Χαβρεδάκη Β.  
 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) 
Βαλαβανίδης Α. Πιτσικάλης Μ. 
∆ηµόπουλος Κ.  Φρούσιος Κ. 
Κόκοτος Γ.  
Σιαφάκα-Καπάδαη Α.  
Τζουγκράκη Χ. Επίκουροι Καθηγητές 
 Γεωργιάδης ∆. 
Αναπληρωτές Καθηγητές Ζαµπετάκης Ι. 
Γαλανοπούλου Κ. Ζουρίδου-Λιάπη Μ. 
Γκιµήσης Α.  
Ιατρού Ε. Λέκτορες 
Λιούνη Μ. Κωνσταντινίδης ∆. 
Μαρκάκη Π. Μαγκριώτη Β. 
Μαυρή – Βαβαγιάννη Μ. Σακελλαρίου Γ. 
Μαυροµούστακος Θ. Χατζηχρηστίδη Μ. 
Μουτεβελή – Μηνακάκη Π.  
Παπαδογιαννάκης Γ. 
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Επιστηµονικοί Συνεργάτες ΕΤΕΠ 
Χατζηγιαννακού Α. Βραϊµάκης Σ. 
 Λεβέντη Κ. 
ΕΕ∆ΙΠ Παπαθανασίου Κ. 
Κουκιάσα Α.  
Βασιλοπούλου Φ.  
  
Υπάλληλοι Εργαστηριακών Εφαρµογών Στάϊν Τζ.-Κ., Τεχνολόγος Εργαστηρίων 
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 
Μαρκόπουλος Ι. Καραβόλτσος Σ. 
Μεθενίτης Κ. Μαντζάρα Β. 
Πέτρου Α. Φουντής Ι. 
Σταµπάκη-Χατζηπαναγιώτη ∆.  
Χασάπης Κ. Μπότσου Φ., Μηχανικός Περιβάλλοντος 
  
Επίκουροι Καθηγητές  
Κοΐνης Σ.  Μαριολάκου Π., ∆ιοικητικός 
Κυρίτσης Π.  
Παπαευσταθίου Ι.  
Φιλιππόπουλος Α.  
Ψαρουδάκης Ν.  
  
Λέκτορες  
Παρασκευοπούλου Π.  
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3.7. ∆ιατελέσαντες Πρόεδροι και Αναπληρωτές Πρόεδροι του Τµήµατος Χηµείας 
 

Ακαδηµαϊκές περίοδοι 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 Κωνσταντίνος Μερτής 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 
Θεµιστοκλής Χατζηιωάννου Καθηγητής Αναλυτικής Χηµείας 
Γεώργιος Πνευµατικάκης Καθηγητής Ανοργάνου Χηµείας 
Νικόλαος Χατζηχρηστίδης Καθηγητής Βιοµηχανικής Χηµείας 
Κωνσταντίνος Μερτής Καθηγητής Ανοργάνου Χηµείας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
  
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 
 
Στο Τµήµα Χηµείας λειτουργούν τα εξής προγράµµατα: 
 

1. Το Γενικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (Χηµείας) 
2. Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήµη Πολυµερών και Εφαρµογές της" 
3. Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “∆ιδακτική της Χηµείας και νέες Εκπαιδευτικές Τεχνο-

λογίες” 
4. Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Χηµική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας”. 
5. Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οργανική Σύνθεση και Εφαρµογές της στη Χηµική 

Βιοµηχανία” 
6. Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κατάλυση και Εφαρµογές της”. 
 
Επίσης το Τµήµα Χηµείας συµµετέχει:  
 
1. Στη λειτουργία του ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών “ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 

– ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ” τη διοικητική υποστήριξη του οποίου έχει 
το Τµήµα Γεωλογίας και  

2. Στη λειτουργία του ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών «ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ - ΜΟΡΙΑΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ» τη διοικητική υποστήριξη του οποίου έχει το Τµήµα 
Βιολογίας. 

 
4.1  Κανονισµός µεταπτυχιακών σπουδών του Γενικού  Προγράµµατος 
 
Άρθρο 1. Γενικές διατάξεις  
1. Η οργάνωση και λειτουργία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τµήµα Χηµείας 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών διέπεται από: 
α) Τις διατάξεις: 
i) Των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν.2083/92 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄), ii) Του άρθρου 16 παρ. 1 και 2 του 
Ν.2327/1995 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄), iii) Του άρθρου 6 του Ν.2454/1997 (ΦΕΚ 7 τ.Α) 
β) Τις από 21.4.1994 και 29-5-2000 αποφάσεις της ΓΣ µε Ειδική Σύνθεση του Τµήµατος Χηµείας 
(ΓΣΕΣ) 
γ) Tις Υπουργικές αποφάσεις Β7/160/4-7-1994, 
δ) Τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν µε την από 16/7/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 
Σύνθεσης του Τµήµατος Χηµείας και την από 10/3/2011 απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, σύµφωνα µε το Ν. 3685/2008 
  
2. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ ανατίθεται στη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΕ). 
Η ΣΕ συγκροτείται µε απόφαση της ΓΣΕΣ, απαρτίζεται από ένα µέλος ∆ΕΠ εκπροσώπου κάθε ειδίκευ-
σης και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος. 
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Άρθρο 2. ∆οµή ΠΜΣ 
 
1. Στο Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών οργανώνεται Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
το οποίο αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης, στην ανάπτυξη της επιστηµονικής έρευνας και οδηγεί 
στην απονοµή:  
α) Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε) 
β) ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (∆∆) 
 
 
2. Το Μ∆Ε απονέµεται στις ακόλουθες ειδικεύσεις: 
α) Αναλυτική Χηµεία  
β) Φυσικοχηµεία 
γ) Οργανική Χηµεία 
δ) Βιοµηχανική Χηµεία 
ε) Χηµεία Τροφίµων 
στ) Βιοχηµεία 
ζ) Κλινική Χηµεία 
η) Ανόργανη Χηµεία και Τεχνολογία  
θ) Χηµεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος 
 
Άρθρο 3. Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών 
 
1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί (εκτός εάν αλλιώς ορίζεται σε κάθε ειδίκευση)  
α) πτυχιούχοι Τµηµάτων Χηµείας, Χηµικών Μηχανικών και Πτυχιούχοι όλων των τµηµάτων των 
σχολών Θετικών Επιστηµών, Σχολών Υγείας, Γεωπονικών Σχολών και συναφών Τµηµάτων Α.Ε.Ι. της 
ηµεδαπής ή οµοταγών της αλλοδαπής. 
β) πτυχιούχοι συναφών τµηµάτων των Α-Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οµοταγών της αλλοδαπής σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄).   
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγµένα µία ξένη γλώσσα, οι δε αλλοδαποί την Ελληνική. 
∆εδοµένου ότι ο κύριος όγκος της διατιθέµενης βιβλιογραφίας είναι στην Αγγλική, θα προτιµούνται οι 
υποψήφιοι που γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα αυτή.  
3. Η επιλογή γίνεται µε συνεκτίµηση των εξής κριτηρίων: 
α) Το γενικό βαθµό πτυχίου. 
β) Τη βαθµολογία στα σχετικά µε το ΠΜΣ προπτυχιακά µαθήµατα. 
γ) Την επίδοση σε πτυχιακή εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο. 
δ) Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου. 
ε) Την προσωπικότητα του υποψηφίου, όπως αυτή εκτιµάται από συνέντευξη από την επιτροπή επιλογής 
της κάθε ειδίκευσης. 
στ) Τις συστατικές επιστολές  
ζ) Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων σε ορισµένα µαθήµατα που θα καθορίζονται από τη ΣΕ, όποτε τούτο 
κρίνεται απαραίτητο. 
 
Άρθρο 4. ∆ιαδικασία επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
 
1. Η ΓΣΕΣ, µετά από εισήγηση της ΣΕ, αποφασίζει για τον αριθµό των κατά ειδίκευση µεταπτυχιακών 
φοιτητών (ΜΦ) και προκηρύσσει τις θέσεις. Η προκήρυξη των θέσεων δηµοσιεύεται στην Ιστοσελίδα 
του Τµήµατος (www.chem.uoa.gr) κατά µήνα Ιούνιο και κοινοποιείται σε όλα τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 3, παρ. 1, Τµήµατα.  
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Συγχρόνως µε ευθύνη της ΣΕ συντάσσεται και κυκλοφορεί για ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων φυλλά-
διο µε τις ανά ειδίκευση ερευνητικές κατευθύνσεις των µελών και τις αντιπροσωπευτικές δηµοσιεύσεις 
τους.  
2. Οι υποψήφιοι, µαζί µε την αίτηση, υποβάλλουν σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα, αντίγραφο του πτυχί-
ου, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας και όποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο θα ενισχύσει την 
υποψηφιότητά τους (πτυχία ξένων γλωσσών, συστατικές επιστολές, ερευνητικές δηµοσιεύσεις κ.λπ.).  
3. ∆ύνανται να υποβάλλουν αίτηση φοιτητές, οι οποίοι προβλέπεται να καταστούν πτυχιούχοι κατά την 
περίοδο Σεπτεµβρίου. Για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής, οι φοιτητές αυτοί θα προσκοµίζουν 
πιστοποιητικό από τη Γραµµατεία του Τµήµατός τους, στο οποίο θα φαίνεται ότι περάτωσαν τις σπουδές 
τους και ότι εκκρεµεί µόνο η διαδικασία της ορκωµοσίας. Στο πιστοποιητικό αυτό θα αναγράφεται ο 
βαθµός πτυχίου.  
4. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος από την ηµεροµήνια ανακοίνωσης 
της προκήρυξης έως 15 Σεπτεµβρίου και οι προβλεπόµενες στο άρθρο 3 συνεντεύξεις και εξετάσεις 
πραγµατοποιούνται κατά το 3ο δεκαήµερο του µηνός Σεπτεµβρίου.  
5. Μετά το πέρας των προαναφερθεισών διαδικασιών, η ΣΕ κατατάσσει τους υποψηφίους κατά αξιολο-
γική σειρά και υποβάλλει εισήγηση στη ΓΣΕΣ, η οποία και αποφασίζει για την τελική αποδοχή.  
6. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα πρέπει να εγγραφούν σε 10 µέρες από την απόφαση της ΓΣΕΣ. Σε περί-
πτωση µη εγγραφής εντός της προαναφερθείσης προθεσµίας, καλείται ο 1ος, 2ος, κ.λπ. επιλαχών.  
7. Για κάθε ΜΦ ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, ύστερα από πρόταση της ΣΕ, ένα µέλος ∆ΕΠ ως επιβλέπων 
Ν2083/92, αρθρ.12, παρ.4, Ν3685/08 άρθρο 5 παρ. 4. όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3794/09 άρθρο 27 
παρ. 1. 
 
Άρθρο 5. ∆ιαδικασία επιλογής υποψηφίων ∆ιδακτόρων 
 
1. Ο κάτοχος Μ∆Ε του Τµήµατος Χηµείας του ηµετέρου ιδρύµατος ή άλλων τµηµάτων ή άλλων ΑΕΙ της 
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, µε αίτησή του δύναται να εκπονήσει ∆∆. προς την απόκτηση τίλτου. Η 
αίτηση υποβάλεται στη Γραµµατεία προσδιορίζοντας σε γενικές γραµµές το αντικείµενο της ∆.∆. 
[Ν.3685/08 άρθρο 9 παρ. 1α.]. 
Μετά από αιτιολογηµένη πρόταση της ΣΕ, η ΓΣΕΣ αποφασίζει για την τελική επιλογή.  
 
Άρθρο 6. ∆ιάρκεια του Προγράµµατος – Παρακολούθηση – Εξετάσεις 
 
1. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης ορίζεται 
σε τρία (3) ακαδηµαϊκά εξάµηνα για τις ειδικεύσεις: Οργανική Χηµεία, Ανόργανη Χηµεία και 
Τεχνολογία και Χηµεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος, ή τέσσερα ακαδηµαϊκά εξάµηνα (4) για τις 
υπόλοιπες ειδικεύσεις και για την απονοµή ∆∆ η µικρότερη είναι τρία επιπλέον έτη [Ν.3685/08 άρθρο 9 
παρ. 3β.] από τον ορισµό του θέµατος και της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής.  
2. Σε περίπτωση υπέρβασης της χρονικής διάρκειας ο ΜΦ διαγράφεται µε απόφαση της ΓΣΕΣ. Για 
ειδικούς λόγους µπορεί η ΓΣΕΣ του Τµήµατος να παρατείνει για ορισµένο χρονικό διάστηµα τη διάρκεια 
σπουδών µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της ΣΕ.  
3. Η διδασκαλία των µαθηµάτων γίνεται στα δύο πρώτα εξάµηνα. Κάθε εξάµηνο περιλαµβάνει 13 εβδο-
µάδες για διδασκαλία και 2 εβδοµάδες για εξετάσεις. Εάν η διδασκαλία διαρκέσει λιγότερο από 10 εβδο-
µάδες το µάθηµα θεωρείται ως µη διδαχθέν και για την επίλυση του προβλήµατος επιλαµβάνεται η ΣΕ.  
4. ∆ηλώσεις παρακολούθησης µαθηµάτων θα υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος, µέχρι δέκα 
ηµέρες µετά την έναρξη των παραδόσεων. Η ενεργός συµµετοχή κάθε ΜΦ στα µαθήµατα ελέγχεται από 
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τους διδάσκοντες και σε περίπτωση ανεπαρκούς παρακολούθησης ο ΜΦ δεν δικαιούται να προέλθει στις 
σχετικές εξετάσεις.  
5. Η ΣΕ και ειδικότερα το επιβλέπον µέλος ∆ΕΠ έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του 
ελέγχου της πορείας των σπουδών κάθε ΜΦ (έλεγχος παρουσιών, συµµετοχής σε ασκήσεις, εσωτερικά 
σεµινάρια κ.λπ.). Η ΣΕ επιτροπή ελέγχει την απόδοση καθε ΜΦ και σε περιπτώσεις ατελούς παρακο-
λούθησης των δραστηριοτήτων του ΜΠΣ, αποτυχιών σε εξετάσεις, ανεπαρκούς ερευνητικής προσπάθειας 
ή άλλων ανάλογων αιτίων, ειδοποιεί εγγράφως τον ΜΦ περί πιθανής διαγραφής του και εισηγείται αυτήν 
στη ΓΣΕΣ σε περίπτωση µη συµµόρφωσης και συνεχιζόµενης αδιαφορίας του.  
6. Η εξέταση κάθε µαθήµατος πραγµατοποιείται στο τέλος του εξαµήνου κατά το οποίο διδάχθηκε 
και σε περίπτωση αποτυχίας ή µη συµµετοχή σε αυτές, οι εξετάσεις επαναλαµβάνονται το Σεπτέµβριο. 
Σε περίπτωση αποτυχίας ή µη συµµετοχής στις εξετάσεις στις οποίες συνολικά µπορεί να συµµετάσχει ο 
ΜΦ ανάλογα µε το πρόγραµµα που παρακολουθεί, διαγράφεται.  
7. H εργασία παραδίδεται έναµιση µήνα πριν την λήξη του τελευταίου εξαµήνου των σπουδών του ΜΦ 
στον επιβλέποντα, µαζί µε κάθε άλλο στοιχείο που θα ζητηθεί για τον έλεγχο της εγκυρότητας και 
πιστότητας των παρουσιαζόµενων αποτελεσµάτων (ηµερολόγια εργαστηρίου, καταγραφήµατα, 
φάσµατα, ηλεκτρονικά αρχεία κ.λπ. Ο Επιβλέπων εντός 15 ηµερών αξιολογεί το επιστηµονικό έργο του 
υποψηφίου και εφόσον κρίνει ότι τούτο έχει ολοκληρωθεί, επιτρέπει τη συγγραφή της 2ης έκδοσης, η 
οποία πρέπει να παραδοθεί µέσα σε 10 ηµέρες. Στην έκδοση αυτή έχουν γίνει όλες οι διορθώσεις του 
επιβλέποντα και εκδίδεται σε πέντε αντίτυπα ένα για κάθε µέλος της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής 
ένα για τον υποψήφιο και ένα διαβιβάζεται στη ΣΕ για τον ορισµό της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής.  
8. Μέσα σε 15 ηµέρες από τον ορισµό της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής, ο υποψήφιος αναπτύσσει 
τη διατριβή του δηµόσια ενώπιον αυτής. Τυχόν διορθώσεις της εξεταστικής πρέπει να πραγµατοποιη-
θούν πριν την ορκωµοσία.   
9. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται ανάλογα µε τη διάρκεια σπουδών της ειδικότητας και το Μαϊο ή 
το Σεπτέµβριο για όσους δεν ολοκληρώσουν την εκπόνηση της διατριβής µέχρι το τέλος των τριών ή των 
τεσσάρων εξαµήνων αντίστοιχα.  
10. Οι oρκωµοσίες γίνονται οµαδικά µετά το πέρας κάθε εξεταστικής περιόδου, σε ηµεροµηνίες που 
ορίζονται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος.  

 
Άρθρο 7. Αναστολή φοίτησης  
Για ειδικούς λόγους µπορεί η ΓΣΕΣ του Τµήµατος να χορηγήσει σε ΜΦ άδεια αναστολής της παρα-
κολούθησης των µαθηµάτων ή της εκπόνησης του πειραµατικού µέρους της υπό εκπόνησης διατριβής. Η 
άδεια δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερης διάρκειας του ακαδηµαϊκού έτους. Η ελάχιστη διάρκεια της 
αναστολής δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ενός ακαδηµαϊκού εξαµήνου. 
 
Άρθρο 8. Προϋποθέσεις – υποχρεώσεις ΜΦ για την απόκτηση του Μ∆Ε 
  
1. Να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς: 
α) Σε όσα από τα προπτυχιακά µαθήµατα κρίνει η Επιστηµονική Συµβουλευτική Επιτροπή απαραίτητα 
β) Σε όσα µαθήµατα ειδίκευσης καθορίζει η κάθε κατεύθυνση όπως αναλύεται στη συνέχεια. 
2. Να εκπονήσει υποχρεωτική ερευνητική εργασία υπό την επίβλεψη του ορισθέντος ως επιβλέποντος 
µέλους ∆ΕΠ. Τα αποτελέσµατα, που πρέπει να περιέχουν στοιχεία πρωτοτυπίας, παρουσιάζονται υπό 
τη µορφή διατριβής (∆ιατριβή Ειδίκευσης). Η διατριβή περιλαµβάνει θεωρητικό και πειραµατικό 
µέρος. Η διατριβή γίνεται αποδεκτή από τριµελή επιτροπή στην οποία συµµετέχει ο επιβλέπων και δύο 
µέλη ∆ΕΠ/ΕΠ. Ο υποψήφιος παρουσιάζει τη διατριβή του σε ανοικτό ακροατήριο. 
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Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική και η διδασκαλία γίνεται στην ελληνική ή στην 
αγγλική γλώσσα. Τα µαθήµατα του Π.Μ.Σ. είναι εξαµηνιαία. Στα µαθήµατα προβλέπονται ώρες 
διδασκαλίας (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις) και πρακτικής άσκησης (χηµικά εργαστήρια, χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών).   
3. Κάθε ΜΦ επικουρεί µέλη ∆ΕΠ στο εκπαιδευτικό τους έργο. Το έργο αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τις 4 ώρες την εβδοµάδα κατά µέσον όρο. 
4. Για την απονοµή του Μ.∆.Ε. απαιτείται η επιτυχής συµπλήρωση ανάλογα µε την ειδίκευση 90 ή 120 
πιστωτικών µονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών 
Μονάδων (ECTS) (30 πιστωτικών µονάδων ανά ακαδηµαϊκό εξάµηνο) σε συνδυασµό µε τη συµµετοχή 
του φοιτητή στο σύνολο των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράµµατος, 
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον εσωτερικό κανονισµό του Π.Μ.Σ. 
 
Άρθρο 9. Προϋποθέσεις – υποχρεώσεις ΜΦ για την απόκτηση του ∆∆  
Για την απόκτηση του ∆∆ πέραν των προβλεπόµενων προϋποθέσεων στο προηγούµενο άρθρο για την 
απόκτηση Μ∆Ε απαιτούνται:  
α) Η επιτυχής εξέταση σε ένα από τα παρακάτω µαθήµατα (εκτός των µαθηµάτων που έχει διδαχθεί και 
εξεταστεί για την απόκτηση του Μ∆Ε): 
1. Αναλυτική Χηµεία        Α εξαµ. 
2. Προχωρηµένη Ανόργανη Χηµεία      Α εξαµ. 
3. Βιοχηµεία       Α εξαµ. 
4. Οργανική Χηµεία       Α εξαµ. 
5. Φυσικοχηµεία        Α εξαµ. 
 
β) Η επιτυχής εξέταση σε προπτυχιακά µαθήµατα και µαθήµατα ειδίκευσης σχετικών µε το θέµα της ∆ιδα-
κτορικής διατριβής, τα οποία θα καθορίζονται µετά από εισήγηση της τριµελούς επιτροπής (βλέπε άρθρο 
10).  
γ) Η εκπόνηση πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας, που θα αποτελεί συµβολή στην Επιστήµη της Χηµείας.  
δ) Η συγγραφή διδακτορικής διατριβής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ν.2083/92 και σύµφωνα µε τον 
ισχύοντα κανονισµό συγγραφής διδακτορικών διατριβών του Τµήµατος Χηµείας. 
 
Άρθρο 10. ∆ιαδικασία απόκτησης ∆∆ 
 
1. Για κάθε ΜΦ που αρχίζει την εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής (σύµφωνα µε µία από τις διαδικασίες 
που περιγράφονται στα άρθρα 5 ή 8) ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, ύστερα από εισήγηση της ΣΕ, τριµελής 
συµβουλευτική επιτροπή, η οποία είναι αρµόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου. Η 
συµβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία µε τον υποψήφιο καθορίζει το θέµα της ∆ιατριβής.  
2. Η συµβουλευτική επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα, που είναι µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος Χη-
µείας και ανήκει στη βαθµίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή 
και δύο άλλα µέλη του ∆ΕΠ του ιδίου ή άλλου Τµήµατος του ιδίου ή άλλου πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή 
της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές ή ερευνητές των βαθµίδων Α, Β ή Γ, Ανα-
γνωρισµένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού οι οποίοι είναι κάτοχοι ∆∆. 
Το ερευνητικό και διδακτικό αντικείµενο των µελών της συµβουλευτικής επιτροπής πρέπει να είναι ίδιο ή 
συναφές µε την ερευνητική κατεύθυνση της υπό εκπόνηση ∆ιατριβής. [Ν. 3685/08, αρθρ 9, παρ.2] 
Ο µέγιστος αριθµός επιβλεπόµενων διατριβών ανά µέλος ∆ΕΠ είναι µέχρι πέντε (5).   
3. Με απόφαση της ΓΣΕΣ µπορεί ο υποψήφιος διδάκτορας να εκτελέσει τµήµα ή το σύνολο του 
πειραµατικού µέρους της διατριβής σε αναγνωρισµένα Ερευνητικά Ιδρύµατα.  
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4. Η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή, σε συνεργασία µε τον υποψήφιο διδάκτορα, υποβάλλει έκθεση 
προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος, στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισµό της.  

Η έκθεση αυτή υπογράφεται από τον υποψήφιο και την τριµελή συµβουλευτική επιτροπή. 

5. Με την ολοκλήρωση του πειραµατικού µέρους της διατριβής ο υποψήφιος προχωρεί στη συγγραφή 
της 1ης έκδοσης της διατριβής, (βλέπε οδηγίες συγγραφής -www.chem.uoa.gr) η οποία εκδίδεται σε 
τέσσερα αντίτυπα, ένα για κάθε µέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής και ένα για τον 
υποψήφιο. Ο υποψήφιος οφείλει να παραδώσει στον επιβλέποντα, κάθε άλλο στοιχείο που θα ζητηθεί 
για τον έλεγχο της εγκυρότητας και πιστότητας των παρουσιαζόµενων αποτελεσµάτων (ηµερολόγια 
εργαστηρίου, καταγραφήµατα, φάσµατα, ηλεκτρονικά αρχεία κ.λπ. 

6. Η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή σε διάστηµα ενός µηνός αξιολογεί το επιστηµονικό έργο του 
υποψηφίου και εφόσον κρίνει ότι τούτο έχει ολοκληρωθεί, επιτρέπει τη συγγραφή της 2ης έκδοσης της 
διατριβής. Στην έκδοση αυτή έχουν γίνει όλες οι διορθώσεις της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής 
και εκδίδεται σε εννέα αντίτυπα, ένα για κάθε µέλος της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής ένα για 
τον υποψήφιο και ένα διαβιβάζεται στη ΣΕ η οποία εισηγείται στη ΓΣΕΣ τον ορισµό της επταµελούς 
εξεταστικής επιτροπής. 

7.  Για τον ορισµό της επταµελούς ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει και µία εργασία από τη διδακτορική 
του διατριβή (δηµοσιευµένη) σε διεθνές περιοδικό µε υψηλό συντελεστή απήχησης. 

8. Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα µετά την ολοκλήρωση 
των υποχρεώσεών του, ορίζεται από τη ΓΣΕΣ επταµελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία µετέχουν και 
τα µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. Τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη της επταµελούς 
εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι µέλη ∆ΕΠ, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 πρέπει να ανήκουν στο 
οικείο Τµήµα. Τα υπόλοιπα µέλη της επιτροπής µπορεί να είναι µέλη ∆ΕΠ πανεπιστηµιών της ηµεδαπής 
ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές ή ερευνητές των βαθµίδων Α, Β ή Γ, 
Αναγνωρισµένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού οι οποίοι είναι κάτοχοι ∆∆. Τα 
µέλη της εξεταστικής επιτροπής ανήκουν στην ίδια ή συγγενή επιστηµονική ειδικότητα µε αυτή στην 
οποία εκπονεί ο υποψήφιος τη διατριβή του. [Ν. 3685/08, αρθρ 9, παρ.4α]  

9. Μετά την παρέλευση 10 ηµερών και πριν τη συµπλήρωση 40 ηµερών από τον ορισµό της επτα-
µελούς εξεταστικής επιτροπής, ο υποψήφιος αναπτύσσει τη διατριβή του δηµόσια ενώπιον της εξεταστι-
κής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και το αν αποτελεί συµβολή 
στην Επιστήµη. Η πρωτοτυπία και η επιστηµονική αξία της διατριβής, ενισχύεται από δηµοσιεύσεις τµη-
µάτων του ερευνητικού µέρους της σε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά. Για την έγκριση της διδακτο-
ρικής διατριβής απαιτείται σύµφωνη γνώµη 5 τουλάχιστον µελών της επιτροπής. [Ν. 3685/08, αρθρ 9, 
παρ.4β]. 

10 Μετά την ολοκλήρωση των διορθώσεων της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής, εκδίδεται η τελική 
έκδοση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις οδηγίες για τη συγγραφή των διδακτορικών διατριβών.  

11. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη ΓΣΕΣ, ενώπιον της οποίας ο υποψήφιος 
δίνει τον προβλεπόµενο όρκο. Προϋπόθεση για την αναγόρευση είναι η κατάθεση των απαραίτητων ανα-
τύπων της διατριβής στη Γραµµατεία του Τµήµατος µε τις τυχόν διορθώσεις/προσθήκες, που υποδείχθη-
σαν κατά την εξέταση. [Ν2083/92, αρθρ.12, παρ.5δ]  

12. Σε περίπτωση µη έγκρισης της διδακτορικής διατριβής από την 7µελή εξεταστική επιτροπή µε 
απόφαση της ΓΣΕΣ, δίνεται ευκαιρία στον υποψήφιο να επαναπαρουσιάσει τη διδακτορική του διατριβή 
σε εύλογο χρονικό διάστηµα, αφού λάβει υπόψη του τυχόν υποδείξεις της εξεταστικής επιτροπής. 
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Άρθρο 11. Τύπος Μεταπτυχιακών ∆ιπλωµάτων – Καθοµολογήσεις 
 
Ο ΜΦ µε την εκπλήρωση των προβλεπόµενων στο άρθρο 8 του κανονισµού αυτού προϋποθέσεων – 
υποχρεώσεων ορκίζεται ενώπιον της ΓΣΕΣ του Τµήµατος και παρουσία του Πρυτάνεως ή του Αντιπρυ-
τάνεως ή του Κοσµήτορα της Σχολής και του απονέµεται δίπλωµα ειδίκευσης στο οποίο αναγράφεται: Η 
ειδίκευση, το ΦΕΚ δηµοσίευσης της υπουργικής απόφασης λειτουργίας του ΠΜΣ, η ηµεροµηνία ορκω-
µοσίας και ο βαθµός του διπλώµατος.   
Ο τρόπος υπολογισµού του βαθµού του διπλώµατος έχει ως εξής (απόφαση ΓΣΕΣ, 21.10. 1996): Ο µέσος 
όρος των βαθµών των µαθηµάτων πολλαπλασιάζεται µε το 1/3 και ο βαθµός της ερευνητικής εργασίας 
µε το 2/3. Το άθροισµα των δύο αυτών γινοµένων αποτελεί το βαθµό του διπλώµατος. Για τη βαθµο-
λογία και το χαρακτηρισµό της επίδοσης ισχύουν τα αναφερόµενα στον τρόπο υπολογισµού του βαθµού 
του πτυχίου των προπτυχιακών σπουδών (Κεφ.4, παραγρ. 4.6). 
 
Άρθρο 12. ∆ιδάσκοντες  
1. .Με εισήγηση του αρµόδιου Τοµέα και απόφαση της ΓΣΕΣ, τη διδασκαλία των µαθηµάτων και τις 
ασκήσεις αναλαµβάνουν: [Ν3685/2008, αρθρ.5, παρ.1,2 και 3]  
α) Μέλη του ∆ΕΠ ή Ε..Π. του Τµήµατος Χηµείας ή άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αθηνών ή 
άλλων ΑΕΙ, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήµονες 
ή διδάσκοντες βάση του Π∆ 407/80. (ΦΕΚ 112Α’) , οι οποίοι είναι κάτοχοι ∆∆.  
β) Ερευνητές αναγνωρισµένων Ερευνητικών Ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος και έχουν επαρκή ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα.  
γ) Επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις ή σχετική εµπειρία 
στο αντικείµενο του ΠΜΣ. 
2. ∆εν επιτρέπεται σε µέλος ∆ΕΠ να απασχολείται αποκλειστικά µε το ΠΜΣ. [Ν.3685/08 , αρθρ.5, παρ.1] 
 
Άρθρο 13. Γενικό άρθρο 
 
1. Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής τηρεί επιµελώς ηµερολόγιο έρευνας. Το ηµερολόγιο αυτό καθώς και τα 
σχετικά στοιχεία (φάσµατα, καταγραφήµατα, ηλεκτρονικά αρχεία κ.λπ.) ανήκουν στο Εργαστήριο όπου 
εργάζεται ο φοιτητής και στο οποίο παραµένουν όταν ο φοιτητής ολοκληρώσει τις σπουδές του.  
2. Το µέλος ∆ΕΠ που επιβλέπει και καθοδηγεί την έρευνα είναι υπεύθυνο για την παρουσίαση αποτελε-
σµάτων προς τρίτους (δηµοσιεύσεις σε περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια, εκθέσεις προς φορείς, 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας κ.λπ.), σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική και την επιστηµονική δεοντολογία.  
3. Η καθ΄ οποιοδήποτε τρόπο κατοχύρωση των αποτελεσµάτων της έρευνας (συµπεριλαµβανοµένης και 
της οικονοµικής εκµετάλλευσης) ρυθµίζεται µε βάση τους κανονισµούς του Πανεπιστηµίου Αθηνών και 
τις συµβάσεις του ιδρύµατος προς τρίτους.    
4. Ανακύπτοντα θέµατα που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό, ανάλογα µε τη σοβαρότητά 
τους, θα επιλύονται µε απόφαση της ΣΕ ή της ΓΣΕΣ κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΣΕ.  
 
4.2α  Πρόγραµµα µεταπτυχιακών µαθηµάτων    
Η διάρκεια φοίτησης των ειδικεύσεων που ακολουθούν είναι 2 έτη (4 ακαδηµαϊκά εξάµηνα) και 
παρατάσεις σπουδών θα δίδονται µόνο για εξαιρετικές και πλήρως τεκµηριωµένες περιπτώσεις. Η 
απόκτηση ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης για αυτές τις ειδικεύσεις απαιτεί 120 πιστωτικές µονάδες. Τα 
µαθήµατα (µε Μ συµβολίζονται τα υποχρεωτικά και µε Ε τα επιλογής), οι ώρες διδασκαλίας και οι 
πιστωτικές µονάδες (ΠΜ) (ECTS) είναι οι παρακάτω: 
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ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
 
Α’ Εξάµηνο 
 

A/A Mάθηµα Ώρες ∆ιδα-
σκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Μ1 
Μ1Α 

Προχωρηµένη Αναλυτική Χηµεία Ι ή 
Αναλυτική Χηµεία 39 10 Α 

Μ2 Προχωρηµένη Αναλυτική Χηµεία ΙΙ 39 10 Α 
Μ3 Χηµειοµετρία-Στατιστική 39 10 Α 
 
Β’ Εξάµηνο 
 

A/A Mάθηµα Ώρες ∆ιδα-
σκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Μ4 Συστήµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας 39 10 Β 
Μ5 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 39 8 Β 
Ε1 Επιλεγόµενο µάθηµα Α  26 6 Β 
Ε2 Επιλεγόµενο µάθηµα Β 26 6 Β 
 
Γ’ Εξάµηνο 
 

A/A Μάθηµα Πιστωτικές Μονάδες Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

1 Εκπόνηση Ερευνητικής ∆ιπλωµατικής 
Εργασίας (έναρξη) 30 Γ 

 
∆’ Εξάµηνο 
 

A/A Μάθηµα Πιστωτικές Μονάδες Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

1 Εκπόνηση Ερευνητικής ∆ιπλωµατικής 
Εργασίας (συνέχεια και περάτωση) 30 ∆ 

 
Οι φοιτητές επιλέγουν τα µαθήµατα (Ε1 και Ε2) από τον επόµενο Πίνακα: 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1 Έλεγχος Ποιότητας Φαρµάκων 
2 Έλεγχος Ποιότητας Τροφίµων και Ποτών 
3 Έλεγχος Ποιότητας Υλικών 
4 Έλεγχος Ποιότητας Περιβάλλοντος 

 
• Η ερευνητική εργασία εκπονείται στη διάρκεια του 3ου και 4ου εξαµήνου σπουδών (2×30 = 60 ΠΜ) 
αλλά ο ορισµός επιβλέποντος και η ανάθεση του θέµατος γίνεται στη διάρκεια του 2ου εξαµήνου 
εφόσον ο φοιτητής έχει εξετασθεί µε επιτυχία σε όλα τα µαθήµατα του 1ου εξαµήνου. 
• Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τµηµάτων της ηµεδαπής ή οµοταγών της άλλοδα-
πής: Χηµείας, Πανεπιστηµίων ή Πολυτεχνείων, Φαρµακευτικής, Βιολογίας, Γεωπονίας καθώς και 
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πτυχιούχοι ΤΕΙ των Τµηµάτων Τεχνολογίας Τροφίµων και Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της 
ηµεδαπής ή οµοταγών της αλλοδαπής. 
• Επιπλέον κριτήριο επιλογής είναι η βαθµολογία σε εξετάσεις επιλογής γενικών γνώσεων αναλυτι-
κής και ενόργανης αναλύσεως. 
Τέλος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις γνωστικού υποβάθρου, για τη 
συµπλήρωση του οποίου µπορεί να απαιτηθεί η παρακολούθηση µαθηµάτων προπτυχιακού προγράµ-
µατος, µέγιστης διάρκειας ενός έτους. 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 
 
Α’ Εξάµηνο 
 

A/A Mάθηµα Ώρες ∆ιδα-
σκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Μ1 Φυσικοχηµεία  39 10 Α 

Μ2 Μαθηµατικές Μέθοδοι Θεωρητικής –
Υπολογιστικής Χηµείας. 39 10 Α 

Μ3 Μοριακή Κβαντική Χηµεία. 39 10 Α 
 
Β’ Εξάµηνο 
 

A/A Mάθηµα Ώρες ∆ιδα-
σκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Μ4 Μοριακή Φασµατοσκοπία 39 10 Β 
Μ5 Ειδικά Κεφάλαια Στερεάς Κατάστασης 39 10 Β 

Μ6 Στατιστική Μηχανική Μοριακών 
Συστηµάτων 26 10 Β 

M7 Ειδικά Κεφάλαια Πυρηνικής Χηµείας 39 10 Β 
 
Γ’ Εξάµηνο 
 

A/A Μάθηµα Πιστωτικές Μονάδες Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

1 Εκπόνηση Ερευνητικής ∆ιπλωµατικής 
Εργασίας (έναρξη) 30 Γ 

 
∆’ Εξάµηνο 
 

A/A Μάθηµα Πιστωτικές Μονάδες Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

1 Εκπόνηση Ερευνητικής ∆ιπλωµατικής 
Εργασίας (συνέχεια και περάτωση) 30 ∆ 

Για την “Ειδίκευση της Φυσικοχηµείας” γίνονται δεκτοί (υπό προϋποθέσεις) πτυχιούχοι Πανεπιστηµι-
ακών & Πολυτεχνικών Τµηµάτων του εσωτερικού και εξωτερικού (κατόπιν αναγνώρισης του αντι-
στοίχου πτυχίου από την αρµόδια υπηρεσία), όπως Χηµείας & Χηµικών Μηχανικών καθώς επίσης και 
άλλων Τµηµάτων των Θετικών Επιστηµών, µε την υποχρέωση παράλληλης µε το µεταπτυχιακό πρό-
γραµµα παρακολούθησης και επιτυχούς εξέτασης σειράς µαθηµάτων (συναφών της ειδίκευσης) του 
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βασικού προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών του Τµήµατός µας από τους υποψήφιους αυτούς. Τα 
µαθήµατα αυτά θα καθορίζονται, ως απαραίτητα, κατά περίπτωση από τα µέλη του Εργαστηρίου 
Φυσικοχηµείας.  
 
 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
 
Α’ Εξάµηνο 
 

A/A Mάθηµα Ώρες ∆ιδα-
σκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Μ1 Βιοχηµεία 39 10 Α 
Μ2 Χηµεία και Βιοχηµεία Λιπιδίων 39 10 Α 
Μ3 Θέµατα Μοριακής Βιολογίας 39 10 Α 

 
Β’ Εξάµηνο 
 

A/A Mάθηµα Ώρες ∆ιδα-
σκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Μ4 Ενζυµολογία 39 10 Β 
Μ5 Βιοχηµεία του ανθρώπου 39 10 Β 
Μ6 Εξάσκηση σε πειραµατικές τεχνικές 39 10 Β 

 
Γ’ Εξάµηνο 
 

A/A Μάθηµα Πιστωτικές Μονάδες Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

1 Εκπόνηση Ερευνητικής ∆ιπλωµατικής 
Εργασίας (έναρξη) 30 Γ 

 
∆’ Εξάµηνο 
 

A/A Μάθηµα Πιστωτικές Μονάδες Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

1 Εκπόνηση Ερευνητικής ∆ιπλωµατικής 
Εργασίας (συνέχεια και περάτωση) 30 ∆ 

 
Στην ειδίκευση αυτή γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ Τµηµάτων Χηµείας, Βιολογίας, Φαρµακευτικής, 
Επιστηµών Υγείας, Φυσικής, Χηµικών Μηχανικών ΕΜΠ, Βιοτεχνολογίας και Μοριακής Βιολογίας, 
Γεωπονίας και συναφών Τµηµάτων Α.Ε.Ι. 
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ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ:: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
Α’ Εξάµηνο 
 

A/A Mάθηµα Ώρες ∆ιδα-
σκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Μ1 Ανάλυση τροφίµων 39 10 Α 
Μ2 Μικροβιολογία Τροφίµων 39 10 Α 
Μ3 Πρωτότυπη βιβλιογραφική εργασία 39 10 Α 

 
Β’ Εξάµηνο 
 

A/A Mάθηµα Ώρες ∆ιδα-
σκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Μ4 ∆ιατροφή 39 10 Β 
Μ5 Τεχνολογία Τροφίµων 39 10 Β 
Μ6 Νέες τάσεις στην Επιστήµη Τροφίµων 39 10 Β 

 
Γ’ Εξάµηνο 
 

A/A Μάθηµα Πιστωτικές Μονάδες Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

1 Εκπόνηση Ερευνητικής ∆ιπλωµατικής 
Εργασίας (έναρξη) 30 Γ 

 
∆’ Εξάµηνο 
 

A/A Μάθηµα Πιστωτικές Μονάδες Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

1 Εκπόνηση Ερευνητικής ∆ιπλωµατικής 
Εργασίας (συνέχεια και περάτωση) 30 ∆ 

 
Στην ειδίκευση αυτή γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τµηµάτων της ηµεδαπής ή οµοταγών της 
αλλοδαπής από Σχολές Θετικών Επιστηµών, Πολυτεχνείων, Επιστηµών Υγείας, Γεωπονίας Κτηνιατρι-
κής. Επίσης πτυχιούχοι ΤΕΙ των Τµηµάτων Τεχνολογίας Τροφίµων ή συναφών Τµηµάτων της ηµεδαπής 
ή οµοταγών της αλλοδαπής .Όλοι οι σπουδαστές έχουν υποχρέωση παράλληλης µε το µεταπτυχιακό 
πρόγραµµα παρακολούθησης και του βασικού προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών του Τµήµατός 
µας. Τα µαθήµατα αυτά θα καθορίζονται, ως απαραίτητα, κατά περίπτωση από τα µέλη του Εργαστη-
ρίου Χηµείας Τροφίµων  
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ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
 
Α’ Εξάµηνο 
 

A/A Mάθηµα Ώρες 
∆ιδασκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Μ1 Τεχνικές ∆ιαχωρισµού 39 10 Α 

Μ2 Φασµατοσκοπία NMR: Αρχές και 
Εφαρµογές στην Οινολογία 39 10 Α 

Μ3 
Ποιότητα – Υγιεινή και Ασφάλεια στην 
Παραγωγή Οίνου και Αλκοολούχων 
Ποτών. Οίνος και Υγεία. 

39 10 Α 

 
Β’ Εξάµηνο 
 

A/A Mάθηµα Ώρες 
∆ιδασκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Μ4 Βιοµηχανικές Ζυµώσεις – Τεχνολογία 
Αποσταγµάτων 39 10 Β 

Μ5 Μικροβιολογία Οίνου 39 10 Β 
Μ6 Πρότυπη Βιβλιογραφική Εργασία 39 10 Β 

 
Γ’ Εξάµηνο 
 

A/A Μάθηµα Πιστωτικές Μονάδες Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

1 Εκπόνηση Ερευνητικής ∆ιπλωµατικής 
Εργασίας (έναρξη) 30 Γ 

 
∆’ Εξάµηνο 
 

A/A Μάθηµα Πιστωτικές Μονάδες Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

1 Εκπόνηση Ερευνητικής ∆ιπλωµατικής 
Εργασίας (συνέχεια και περάτωση) 30 ∆ 

 
Στην ειδίκευση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. των Τµηµάτων της ηµεδαπής ή οµοταγών της άλλο-
δαπής: Χηµείας, Πανεπιστηµίων ή Πολυτεχνείων, Γεωπονικής καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. των Τµη-
µάτων Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της ηµεδαπής ή οµοταγών της αλλοδαπής.  
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ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
 
Α’ Εξάµηνο 
 

A/A Mάθηµα Ώρες 
∆ιδασκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Μ1 Κλινική Χηµεία Ι 39 8 Α 
Μ2 Ενόργανη Ανάλυση στην Κλινική Χηµεία 39 8 Α 
Μ3 Μοριακή Βιολογία 39 6 Α 
Μ4 Μοριακή ∆ιαγνωστική 39 8 Α 

 
Β’ Εξάµηνο 
 

A/A Mάθηµα Ώρες ∆ιδα-
σκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Μ4 Κλινική Χηµεία ΙΙ 39 8 Β 

Μ5 ∆ιασφάλιση ποιότητας στο Κλινικό 
Εργαστήριο - Βιοστατιστική 39 6 Β 

Μ6 Γενετική Ανθρώπου 39 6 Β 
Μ7 Στοιχεία Φυσιολογίας - Παθοφυσιολογίας 39 5 Β 
Μ8 Στοιχεία Ανατοµίας 39 5 Β 

 
Γ’ Εξάµηνο 
 

A/A Μάθηµα Πιστωτικές Μονάδες Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Μ9 Υποχρεωτική ∆ίµηνη Πρακτική Εξάσκηση 
σε Νοσοκοµειακό Εργαστήριο 10 Γ 

 Εκπόνηση Ερευνητικής ∆ιπλωµατικής 
Εργασίας (έναρξη) 20 Γ 

 
∆’ Εξάµηνο 
 

A/A Μάθηµα Πιστωτικές Μονάδες Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

1 Εκπόνηση Ερευνητικής ∆ιπλωµατικής 
Εργασίας (συνέχεια και περάτωση) 30 ∆ 
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Η διάρκεια φοίτησης των ειδικεύσεων που ακολουθούν είναι 3 ακαδηµαϊκά εξάµηνα και παρατάσεις 
σπουδών θα δίδονται µόνο για εξαιρετικές και πλήρως τεκµηριωµένες περιπτώσεις. Η απόκτηση του 
διπλώµατος ειδίκευσης απαιτεί τουλάχιστον 90 πιστωτικές µονάδες. 
Τα µαθήµατα (µε Μ συµβολίζονται τα υποχρεωτικά και µε Ε τα επιλογής, οι ώρες διδασκαλίας και οι 
πιστωτικές µονάδες (ΠΜ) είναι οι παρακάτω: 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ: ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 
Α’ Εξάµηνο 
 

A/A Mάθηµα Ώρες ∆ιδα-
σκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Μ1 Προχωρηµένη Ανόργανη Χηµεία 39 10 Α 
Μ2 Φυσικές Μέθοδοι Προσδιορισµού ∆οµής 39 10 Α 

Μ3 Εργαστηριακές Τεχνικές ∆ιαχωρισµού 
Ουσιών και Προσδιορισµού δοµής 39 10 Α 

 
Β’ Εξάµηνο 
 

A/A Mάθηµα Ώρες ∆ιδα-
σκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Μ4 Πρότυπη Βιβλιογραφική Εργασία-
Θεωρητικό µέρος ∆ιπλωµατικής εργασίας 39 10 Β 

Ε1 Επιλεγόµενο µάθηµα Α 39 10 Β 
Ε2 Επιλεγόµενο µάθηµα Β 39 10 Β 

 
Γ’ Εξάµηνο 
 

A/A Μάθηµα Πιστωτικές Μονάδες Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

 Εκπόνηση Ερευνητικής ∆ιπλωµατικής 
Εργασίας 30 Γ 

 
Οι φοιτητές επιλέγουν τα µαθήµατα (Ε1 και Ε2) από τον επόµενο Πίνακα: 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1 Βιοανόργανη 
2 Μηχανισµοί Αντιδράσεων 
3 Χηµεία Υλικών 
4 Φωτοχηµεία Αντιδράσεων-Φωτοκατάλυση 
5 Χηµεία Ορυκτών πόρων 
6 Κατάλυση 
7 Περιβάλλον και Ορυκτοί Πόροι 
8 Παραγωγή ενέργειας και τεχνολογίες Υδρογόνου 

 
Η παρακολούθηση των τεσσάρων υποχρεωτικών και των δύο επιλεγόµενων µαθηµάτων είναι υποχρεωτική 
όπως και η εξέτασή τους.Στην ειδίκευση γίνονται δεκτοί εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 4, πτυ-
χιούχοι άλλων Τµηµάτων Σχολών Θετικών Επιστηµών, Υγείας, Υλικών, Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας 
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και Γεωπονίας και συναφών κλάδων µε την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσουν και θα εξεταστούν σε 
επί πλέον µαθήµατα προπτυχιακού επιπέδου. 
• Το πρόγραµµα διαρκεί τρία εξάµηνα και περιλαµβάνει 2 εξάµηνα µαθηµάτων και ερευνητική διπλω-
µατική εργασία 
• Η ερευνητική εργασία περιλαµβάνει βιβλιογραφικό (10 ΠΜ) και πειραµατικό µέρος (30 ΠΜ), η εκπό-
νηση της αρχίζει στο δεύτερο εξάµηνο και διαρκεί ένα χρόνο.  

 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
 
Α’ Εξάµηνο 
 

A/A Mάθηµα Ώρες ∆ιδα-
σκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Μ1 Οργανική Χηµεία 39 7 Α 

Μ2 Φασµατοσκοπία και µέθοδοι Ανάλυσης 
(και εργαστήρια) 39 9 Α 

Μ3 Οργανική Συνθετική Χηµεία 39 7 Α 

Μ4 Χηµεία Βιοµορίων και Φαρµακευτικών 
Ενώσεων 39 7 Α 

  
Β’ Εξάµηνο 
 

A/A Mάθηµα Ώρες ∆ιδα-
σκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Μ4 Πρότυπη Βιβλιογραφική Εργασία 39 10 Β 

 Εκπόνηση Ερευνητικής ∆ιπλωµατικής 
Εργασίας (έναρξη)  20 Β 

 
Γ’ Εξάµηνο 
 

A/A Μάθηµα Πιστωτικές Μονάδες Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

 Εκπόνηση Ερευνητικής ∆ιπλωµατικής 
Εργασίας (συνέχεια και περάτωση) 30 Γ 

 
• Για την ειδίκευση αυτή, στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων Χηµείας, Χηµικών 
Μηχανικών και Φαρµακευτικής. 
• Επίσης, πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων Σχολών Θετικών Επιστηµών, Υγείας, Υλικών, Βιοχηµείας 

και Βιοτεχνολογίας και Γεωπονίας και συναφών κλάδων και µε την προϋπόθεση ότι θα παρα-
κολουθήσουν και θα εξεταστούν σε επί πλέον µαθήµατα προπτυχιακού επιπέδου. 

• Πτυχιούχοι συναφών τµηµάτων των Α-Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οµοταγών της αλλοδαπής σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄), µε την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσουν και 
θα εξεταστούν σε επί πλέον µαθήµατα προπτυχιακού επιπέδου. 

• Τα επί πλέον µαθήµατα των δύο τελευταίων κατηγοριών θα καθορίζονται κατά περίπτωση από 
τους υπευθύνους της ειδίκευσης, ανάλογα µε το επίπεδο γνώσεων του υποψηφίου. 
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ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Α’ Εξάµηνο 
 

A/A Mάθηµα Ώρες ∆ιδα-
σκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Μ1 ∆ιαχείριση περιβάλλοντος 48 9 Α 

Μ2 Ατµοσφαιρική ρύπανση και µέθοδοι 
αντιµετώπισής της (και εργαστήρια) 40 8 Α 

Μ3 Τεχνολογίες περιβαλλοντικής προστασίας 
και παραγωγής ενέργειας 40 8 Α 

Μ4 Περιβαλλοντική αρχαιοµετρία 24 5 Α 
  
Β’ Εξάµηνο 
 

A/A Mάθηµα Ώρες ∆ιδα-
σκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Μ5 Ρύπανση υδάτινων και χερσαίων 
συστηµάτων (και εργαστήρια) 52 10 Β 

Μ6 Οικολογία – Οικοτοξικολογία (και 
εργαστήρια) 52 10 Β 

 Εκπόνηση Ερευνητικής ∆ιπλωµατικής 
Εργασίας (έναρξη)  10 Β 

 
Γ’ Εξάµηνο 
 

A/A Μάθηµα Πιστωτικές Μονάδες Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

 Εκπόνηση Ερευνητικής ∆ιπλωµατικής 
Εργασίας (συνέχεια και περάτωση) 30 Γ 

 
Η παρακολούθηση όλων των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική όπως και η εξέτασή τους. 
 
• Στην ειδίκευση αυτή µπορούν να εγγραφούν φοιτητές προερχόµενοι από τµήµατα Σχολών Θετι-

κών Επιστηµών, Σχολών Περιβάλλοντος, Γεωπονικών Σχολών, Πολυτεχνείων και συναφών Τµη-
µάτων ΤΕΙ. (Σε φοιτητές προερχόµενους από άλλα τµήµατα ή σχολές µπορεί ανάλογα µε το 
υπόβαθρό τους να ζητηθεί η παρακολούθηση κάποιων προπτυχιακών µαθηµάτων ) 

 
• Το πρόγραµµα διαρκεί τρία ακαδηµαϊκά εξάµηνα και περιλαµβάνει 2 εξάµηνα µαθηµάτων και 

ερευνητική διπλωµατική εργασία  
• Η ερευνητική εργασία περιλαµβάνει βιβλιογραφικό (10 ΠΜ) και πειραµατικό µέρος (30 ΠΜ), η 

εκπόνηση της αρχίζει στο δεύτερο εξάµηνο και διαρκεί ένα χρόνο.  
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4.3β  Περιεχόµενο Μαθηµάτων 
 
ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 
Μάθηµα: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ I 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Μ. Κουππάρης (συντονιστής), Α. Καλοκαιρινός, Π. Ιωάννου, Τ. Αττά – Πολίτου, Ε. 
Αρχοντάκη, Ν. Θωµαϊδης, 
Περιεχόµενο: Ι) Ηλεκτροχηµικές Τεχνικές: Αρχές, οργανολογία και εφαρµογές ποτενσιοµετρίας, 
βολταµµετρίας (πολαρογραφία, αµπεροµετρία, αναδιαλυτική βολταµµετρία), κουλοµετρίας. 
ΙΙ) Φασµατοχηµικές Τεχνικές: Αρχές, οργανολογία και εφαρµογές φασµατοµετρίας UV-Vis, IR, ατο-
µικής φασµατοµετρίας, φθορισµοµετρίας, χηµειοφωταύγειας. 
 
Μάθηµα: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ II 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Μ. Κουππάρης (συντονιστής), Α. Καλοκαιρινός, Π. Ιωάννου, Ε. Λιανίδου, Τ. Αττά – 
Πολίτου, Ε. Αρχοντάκη, Ν. Θωµαϊδης, 
Περιεχόµενο: ΙΙΙ) Τεχνικές ∆ιαχωρισµού – Χρωµατογραφικές Τεχνικές: Προκατεργασία δείγµατος, 
αρχές, οργανολογία και εφαρµογές τεχνικών διαχωρισµού, χρωµατογραφία λεπτής στιβάδας, υγρο-
χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC), ιοντικής χρωµατογραφίας, αεριοχρωµατογραφίας (GC), 
συνδυασµένων τεχνικών GC-MS, LC-MS. 
IV) Βιοαναλυτικές Τεχνικές: Εισαγωγή στις βιοαναλυτικές τεχνικές. Χειρισµός βιολογικών δειγµάτων. 
Τα ένζυµα ως αναλυτικά αντιδραστήρια. Κινητική ενζύµων µε Η/Υ. Ενζυµικές αναλυτικές τεχνικές. 
Aκινητοποιηµένα ένζυµα. Βιοτεχνολογικές εφαρµογές. Ανοσοχηµικές τεχνικές. Τεχνικές ενισχύσεως 
DNA. Εισαγωγή στους βιοαισθητήρες. Τεχνολογία βιοαισθητήρων. Εφαρµογές στη βιανάλυση. Παρα-
γωγή και αποµόνωση βιολογικών µεγαλοµορίων. Ειδικές τεχνικές µελέτης και προσδιορισµού 
µεγαλοµορίων. 
 
Μάθηµα: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
Ιστοσελίδα: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM169/ 
∆ιδάσκοντες: Α. Καλοκαιρινός (συντονιστής), Α. Οικονόµου, Ε. Αρχοντάκη. 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδοµένων, σύγχρονες ηλεκτρο-
χηµικές και οπτικές τεχνικές ανάλυσης, θερµικές τεχνικές ανάλυσης, αυτοµατοποιηµένη χηµική ανά-
λυση, τεχνικές χαρακτηρισµού και ανάλυση επιφανειών, χρωµατογραφικές τεχνικές ανάλυσης. 
 
Μάθηµα: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ  
Ιστοσελίδα: eclass.uoa.gr/courses/CHEM140/ 
∆ιδάσκοντες: Γ. Πνευµατικάκης, Ν. Ψαρουδάκης. Α. Φιλιππόπουλος (συντονιστής) 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στην Ανόργανη Χηµεία. Χηµεία στοιχείων των τοµέων p, d. 
Υποκαταστάτες στην ανόργανη σύνθεση. Σύµπλοκες ενώσεις και χαρακτηριστικά τους. Στοιχειώδεις 
αντιδράσεις συµπλόκων ενώσεων. Πολλαπλοί δεσµοί µετάλλου-υποκαταστάτη (Μ-L). ∆εσµοί µετάλ-
λου-µετάλλου (Μ-Μ) και µεταλλικές πλειάδες. Κολλοειδή. Βασικά χαρακτηριστικά οργανικής σύν-
θεσης µέσω συµπλόκων ενώσεων. Θέµατα προχωρηµένης οργανοµεταλλικής χηµείας. 
 
Μάθηµα: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Κ. Γαλανοπούλου, Κ. ∆ηµόπουλος, Μ. Μαυρή – Βαβαγιάννη, Α. Σιαφάκα. 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Ρύθµιση του µεταβολισµού. Μελέτη δευτερευουσών µεταβολικών πορειών. 
Ολοκλήρωση του µεταβολισµού. Προαιρετική βιβλιογραφική εργασία. 
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Μάθηµα: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: ∆. Γεωργιάδης, Π. Μουτεβελή-Μηνακάκη (συντονίστρια). 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Πυρηνόφιλη αλειφατική υποκατάσταση. Ηλεκτρονιόφιλη αρωµατική υπο-
κατάσταση. Πυρηνόφιλη αρωµατική υποκατάσταση. Πολικές αντιδράσεις προσθήκης και απόσπασης. 
Σχηµατισµός δεσµού C-C µε ενώσεις B, Si, Sn. Οξειδοαναγωγή. Aντίδραση Diels Alder (DA). 
Μηχανισµός και στερεοεκλεκτικότητα, δραστικότητα διενίων και διενοφίλων. Αντίδραση DA αντί-
στροφων ηλεκτρονιακών απαιτήσεων. Έτερο-DA. Ασύµµετρη αντίδραση DA. 1,3 ∆ιπολικές αντι-
δράσεις [2+2] κυκλοπροσθήκες. [2+2] αντίδραση κυκλοαναστροφής. Σιγµατροπικές µεταθέσεις (Cope, 
Claisen, Overman, Wittig, Mislow-Evans, Ενίου).  
 
Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Α. Κούτσελος, Β. Χαβρεδάκη. 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Κλασική θερµοδυναµική (βασικές αρχές της θερµοδυναµικής, αντιστρε-
πτές διεργασίες, ευστάθεια θερµοδυναµικών συστηµάτων, µεταβολές φάσεων). Θερµοδυναµική δια-
λυµάτων. Στατιστική θερµοδυναµική (στατιστικά σύνολα, διακυµάνσεις περί την ισορροπία, 
συνάρτηση κατάµερισµού, εφαρµογές σε ειδικά συστήµατα και διασύνδεση µε τη θερµοδυναµική). 
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ 

 
Eιδίκευση: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ  
Υπεύθυνος Ειδίκευσης: Α. Κ. Καλοκαιρινός 
 
Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΟΜΕΤΡΙΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Κ. Ευσταθίου, Μ. Κουππάρης (συντονιστής) 
Περιεχόµενο: Χηµειοµετρία και αναλυτική διαδικασία. Βασική στατιστική επεξεργασία αναλυτικών 
δεδοµένων. Σφάλµατα στην αναλυτική διαδικασία, αξιολόγηση επαναληψιµότητας και ακρίβειας. 
Βαθµονόµηση. Χαρακτηριστικά ποιότητας αναλυτικών µεθόδων (ακρίβεια, πιστότητα (επαναληψιµό-
τητα, αναπαραγωγιµότητα), ευαισθησία, ανιχνευσιµότητα, εκλεκτικότητα, ανθεκτικότητα (ευστάθεια). 
Σήµατα και δεδοµένα. Μέθοδοι συµµεταβολής και συσχέτισης. Επιφάνειες απόκρισης και µοντέλα. 
Βελτιστοποίηση αναλυτικών µεθόδων. Πολυπαραµετρική προσέγγιση. Πειραµατικός σχεδιασµός. 
Ανάλυση κατά συστάδες (cluster analysis). Αναγνώριση µοντέλων (pattern recognition). Ειδικές εφαρ-
µογές χηµειοµετρίας. Στατιστικά πακέτα προγραµµάτων. Αρχές και τεχνικές στατιστικών πακέτων.  
 
Μάθηµα: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Μ. Κουππάρης (συντονιστής), Ν. Θωµαϊδης, Ε. Μπακέας 
Περιεχόµενο: Εισαγωγή στη ∆ιασφάλιση ποιότητας. Πρότυπα ποιότητας σειράς ISO 9000, πιστο-
ποίηση. ∆ιαπίστευση Εργαστηρίων ∆οκιµών (Πρότυπο EN ISO/IEC 17025). ∆ιακρίβωση και έλεγχος 
επίδοσης οργάνων. Επικύρωση / επαλήθευση αναλυτικών µεθόδων. ∆ιασφάλιση ποιότητας αποτελε-
σµάτων (εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος ποιότητας). Υπολογισµός αβεβαιότητας. Εγχειρίδιο ποιο-
τητας, διαδικασίες, οδηγίες εργασίας και αρχεία ποιότητας. Εσωτερικές επιθεωρήσεις. Οργάνωση 
εργαστηρίων προς διαπίστευση. Το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης. 
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Μάθηµα: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Μ. Κουππάρης 
Περιεχόµενο: Ορισµοί, νοµοθεσία ελέγχου ποιότητας. Φαρµακοποιίες. Εργαστήρια Ελέγχου Φαρ-
µάκων. Ουσίες Αναφοράς. Χηµικός έλεγχος φαρµακευτικών πρώτων υλών. Έλεγχοι φαρµακευτικών 
σκευασµάτων: ποσοτικός προσδιορισµός περιεχόµενης δραστικής ουσίας. Φαρµακοτεχνικοί έλεγχοι 
(αποσάθρωσης, οµοιοµορφίας περιεχοµένου, διαλυτοποίησης στερεών σκευασµάτων, µέγεθος σωµατι-
δίων κόνεων). Φυσικοί και φυσικοχηµικοί έλεγχοι. Βιολογικοί και µικροβιολογικοί έλεγχοι. 

 
Μάθηµα: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Ε. Μπακέας, Ν. Θωµαΐδης 
Περιεχόµενο: Η κατάσταση του περιβάλλοντος – Περιβαλλοντικά προβλήµατα: φαινόµενο του 
θερµοκηπίου, στιβάδα του όζοντος, όξινη βροχή, φωτοχηµική ρύπανση, ρύπανση υδάτων, ρύπανση 
εδαφών. Επιπτώσεις της ρύπανσης στα περιβαλλοντικά συστήµατα και στην ανθρώπινη υγεία. Νοµο-
θεσία. Επικινδυνότητα χηµικών ενώσεων. Κατάταξη χηµικών ενώσεων σύµφωνα µε την επικινδυ-
νότητά τους. Όρια έκθεσης σε χηµικούς παράγοντες. ∆ειγµατοληψία: δειγµατοληψία οργανικών και 
ανόργανων ενώσεων σε ατµόσφαιρα, ύδατα και έδαφος. Ενεργητική και παθητική δειγµατοληψία. 
Χρονικά ολοκληρωµένη δειγµατοληψία. Κατηγορίες ρύπων στο περιβάλλον: πτητικές οργανικές 
ενώσεις, παραµένοντες οργανικοί ρύποι (πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες, υπολείµµατα 
φυτοφαρµάκων, πολυχλωριωµένα διφαινύλια, διοξίνες, βαρέα µέταλλα, καρβονυλικές ενώσεις κ.α.). 
Μέταλλα στο περιβάλλον (δειγµατοληψία και ανάλυση). Μέθοδοι προσδιορισµού κατηγοριών ρύπων: 
µέθοδοι προκατεργασίας του δείγµατος και αναλυτικές µέθοδοι προσδιορισµού. Μικροβιολογικές 
δοκιµές σε περιβαλλοντικά δείγµατα. Συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

 
 

Μάθηµα: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Ν. Θωµαΐδης, Π. Μαρκάκη, Ι. Ζαµπετάκης 
Περιεχόµενο: Νοµοθεσία, Έλεγχος Ποιότητας Τροφίµων και Ποτών. Συστήµατα προσέγγισης 
χηµικών αναλύσεων. ∆ειγµατοληψία. Πρότυπες ύλες αναφοράς στην ανάλυση τροφίµων. Ποιότητα 
αναλύσεων. Παράγοντες που επηρεάζουν τον προσδιορισµό των θρεπτικών συστατικών των τροφίµων. 
Προσδιορισµός θρεπτικών συστατικών των τροφίµων (υδατάνθρακες, λίπος, πρωτείνες, τέφρα, ανόρ-
γανα συστατικά, υγρασία, βιταµίνες). Προσδιορισµός αρωµατικών συστατικών τροφίµων. Έλεγχος 
υπολλειµάτων βαρέων µετάλλων. Έλεγχος υπολλειµάτων φυτοφαρµάκων. Έλεγχος υπολλειµάτων κτη-
νιατρικών φαρµάκων. Έλεγχος Μυκοτοξινών σε Τρόφιµα και Ποτά. Οργανοληπτική ανάλυση. Αρχές 
HACCP. 
 
Μάθηµα: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 
Ιστοσελίδα: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM170/ 
∆ιδάσκοντες: Α. Καλοκαιρινός, Ν. Θωµαΐδης 
Νοµοθεσία και κανονισµοί ελέγχου ποιότητας υλικών. Έλεγχος αντοχής και γήρανσης υλικών. Αξιο-
λόγηση ποιότητας υλικών. Έλεγχος µετανάστευσης από πλαστικά και άλλους περιέκτες τροφίµων. 
Έλεγχος ποιότητας κραµάτων και µετάλλων. Έλεγχος ποιότητας κεραµικών και γυαλιών. Έλεγχος 
ποιότητας χάρτου. Έλεγχος µεταφοράς από υλικά αµιάντου και άλλα υλικά, σωλήνες ύδρευσης, 
οικοδοµικά υλικά, µετανάστευση ιχνοστοιχείων, κλπ. 
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Μάθηµα: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Μ. Κουππάρης  
Περιεχόµενο: Εισαγωγή στην ερευνητική διαδικασία. Αναζήτηση βιβλιογραφίας. Σχεδιασµός ερευ-
νητικών πειραµάτων. Κανόνες καλής εργαστηριακής πρακτικής στην έρευνα. Βελτιστοποίηση – αξιο-
λόγηση αναλυτικών µεθόδων. Τεχνική και διαδικασία γραφής επιστηµονικών άρθρων. Αξιολόγηση 
ερευνητικών εργασιών. Τεχνική παρουσίασης ερευνητικών αποτελεσµάτων. 
 
 
Ειδίκευση: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 
Υπεύθυνος Ειδίκευσης: Ι. Σάµιος. 
 
Μάθηµα: ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
 Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Α. Μαυρίδης  
Περιεχόµενο µαθήµατος: Κβαντική θεωρία αλληλεπιδράσεως σε µεγάλες αποστάσεις. 
 
 
Μάθηµα: ΜΟΡΙΑΚH ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠIΑ 
 Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Α. Τσεκούρας. 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Χαρακτηριστικά φασµάτων. Ατοµική Φασµατοσκοπία. Περιστροφική, 
δονητική και ηλεκτρονιακή φασµατοσκοπία µε έµφαση στα διατοµικά µόρια: ενεργειακές στάθµες, 
κανόνες επιλογής, µορφές φασµάτων. Τεχνικές και διατάξεις φασµατοσκοπίας. Εφαρµογές στον 
προσδιορισµό δοµής και τη µελέτη χηµικών αντιδράσεων. 
 
Μάθηµα: ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Ι. Παπαϊωάννου. 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Κρυσταλλική δοµή/περίθλαση ακτίνων Χ, συµµετρία κρυσταλλικών στερεών, 
περίθλαση νετρονίων και ηλεκτρονίων. Ηλεκτρικές ιδιότητες στερεών / µέταλλα, µονωτές, ηµιαγωγοί, 
θερµοηλεκτρικά φαινόµενα (φαινόµενο Thomson, φαινόµενο Peltier, φαινόµενο Seebeck, θερµοζεύγη), 
φαινόµενο Hall, διηλεκτρικά υλικά, σιδηροηλεκτρισµός, πυροηλεκτρισµός, πιεζοηλεκτρισµός. Μαγνητι-
κές ιδιότητες στερεών/συµπεριφορά των υλικών εντός µαγνητικού πεδίου, παραµαγνητισµός σιδηροµα-
γνητισµός, αντισιδηροµαγνητισµός, σιδηριµαγνητισµός, νόµοι Curie και Curie – Weis. Ηλεκτροµα-
γνητικές εξισώσεις του Maxwell. Υπεραγωγιµότητα/φαινόµενο Meissner, θερµοδυναµική της υπερ-
αγώγιµης µετάπτωσης, εξίσωση London, BCS θεωρία της υπεραγωγιµότητας. Οπτικές ιδιότητες 
στερεών. 
 
Μάθηµα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Ι. Σάµιος. 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Μαθηµατική ανάλυση-βασική θεωρία και εφαρµογές σε επιλεγµένα προ-
βλήµατα. Πραγµατικές συναρτήσεις. Ακρότατα, τέλειο διαφορικό συναρτήσεως. Εφαρµογή στην 
κλασική θερµοδυναµική. Καταστατικές εξισώσεις θερµοδυναµικής. Υπολογισµός βασικών σχέσεων µε 
ολική διαφόριση. Πολλαπλασιαστές LAGRANGE. Οµοιογενείς συναρτήσεις, θεώρηµα Euler. Εφαρ-
µογή στην κλασική θερµοδυναµική. Η Εξίσωση GIBBS-DUHEM. Πεπλεγµένες συναρτήσεις, µερικές 
παράγωγοι, εφαρµογές Ιακωβιανών στον υπολογισµό βασικών σχέσεων. Ολοκληρώµατα (πολλαπλά, 
επικαµπύλια, επιφανειακά). ∆ιάφορες εφαρµογές (π.χ Κινητική θεωρία Maxwell-Boltzmann). Συντη-
ρητικές συναρτήσεις – πεδία. Θεώρηµα Green στο επίπεδο-εφαρµογές. Επιλεγµένες διαφορικές εξισώ-
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σεις - εφαρµογή σε προβλήµατα φυσικών επιστηµών. ∆ιανυσµατική ανάλυση, βασικά θεωρήµατα, 
εφαρµογές. Συστήµατα γενικευµένων συντεταγµένων. Βασική θεώρηση τελεστών και τανυστών, 
παραδείγµατα Βασικές έννοιες πιθανοτήτων και στατιστικής, µεθοδολογία ανάλυσης και επεξεργασίας 
δεδοµένων (γενικά). Επιλεγµένα κεφάλαια και υπολογιστικές προσεγγιστικές τεχνικές των Εφηρµο-
σµένων Μαθηµατικών και της Αριθµητικής Ανάλυσης. ∆ιάφορες εφαρµογές σε προβλήµατα θεωρη-
τικής - υπολογιστικής χηµείας (ΜD, MC κ.λ.π.). 
  
Μάθηµα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Ι. Σάµιος, Α. Κούτσελος. 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Αναγκαιότητα εφαρµογής της Στατιστικής Μηχανικής στην Επιστήµη της 
Φυσικής/Χηµείας. Πιθανότητα, βασικές κατανοµές. Μικροσκοπικοί νόµοι (εξισώσεις) κίνησης κλασι-
κών σωµατιδίων. Χώρος των Φάσεων κατα Gibbs, ορισµός Στατιστικού Μηχανικού Συνόλου (Εnsem-
ble). O τελεστής Liouville και η αγκύλες Poisson. Συναρτήσεις κατανοµών στο χώρο των φάσεων και 
τo θεώρηµα Liouville. Το θεώρηµα Liouville για µη Χαµιλτώνεια συστήµατα. Συναρτήσεις επιµερισµού 
Στατιστικών Μηχανικών Συνόλων. Εφαρµογές σε µοριακά συστήµατα (θερµοδυναµική ισορροπία). 
∆ιακυµάνσεις µακροσκοπικών ιδιοτήτων. Μέση ∆ιαµοριακή ∆οµή και Συναρτήσεις Κατανοµής σε 
κλασικά υγρά και αέρια συστήµατα. Συναρτήσεις Κατανοµών και Θεωρία ∆ιαταραχών. Η Καταστατική 
Εξίσωση Van der Waals µέσω εφαρµογής της Θεωρίας ∆ιαταραχών. Χωροχρονική συνάρτηση Van Hove. 
∆υναµικές µοριακές ιδιότητες και Συναρτήσεις Συσχετισµού Χρόνου, Χρόνος συσχετισµού. ∆ιασύν-
δεση µε ∆υναµική Φασµατοσκοπία. Εισαγωγή στις υπολογιστικές τεχνικές µοριακών προσοµοιώσεων 
“Monte Carlo” και “Molecular Dynamics”.  
 
Μάθηµα: ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ  
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Γ. Σουλιώτης 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Μελέτη πυρηνικής δοµής. Το πυρηνικό πρότυπο των στιβάδων (Shell 
Model). Παραµορφωµένο πρότυπο στιβάδων (Nilsson Shell model). Εισαγωγή στη θεωρία Hartree-
Fock για τον πυρήνα (Skyrme Hartree-Fock). Υπολογισµοί ιδιοτήτων θεµελιώδους και διεγερµένων 
καταστάσεων. Θεωρία α-διασπάσεως. Θεωρία β-διασπάσεως. Θεωρία γ-διασπάσεως. Κβαντική θεωρία 
σκεδάσεως. Σκέδαση απο δυναµικό Coulomb και απο πυρηνικό δυναµικό + δυναµικό Coulomb. 
Πυρηνικές αντιδράσεις. Ταξινόµηση και µοντέλα πυρηνικών αντιδράσεων. Θερµοδυναµική και στατι-
στική µηχανική του πυρήνα. Εφαρµογές στην περιγραφή διεργασιών αποδιέγερσης υψηλώς διεγερ-
µένων πυρήνων. Πειραµατικές µέθοδοι παραγωγής και µελέτης πυρήνων στα όρια της πυρηνικής 
σταθερότητας (εξωτικών πυρήνων). Πυρηνοσύνθεση στο σύµπαν και τους αστέρες, διεργασίες σύν-
θεσης βαρέων στοιχείων (s-process, r-process). Πειραµατική και θεωρητική µελέτη της καταστατικής 
εξισώσεως πυρηνικής ύλης. Αναφορά σε σύγχρονες ερευνητικές κατευθύνσεις στην Πυρηνική Χηµεία/ 
Φυσική.  
 
 
Eιδίκευση: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ  
Υπεύθυνος Ειδίκευσης: Π. Μουτεβελή-Μηνακάκη. 
 
Μάθηµα: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: ∆. Γεωργιάδης, Π. Μουτεβελή-Μηνακάκη. 
Περιεχόµενο µαθήµατος Πυρηνόφιλη αλειφατική υποκατάσταση. Ηλεκτρονιόφιλη αρωµατική υπο-
κατάσταση. Πυρηνόφιλη αρωµατική υποκατάσταση. Πολικές αντιδράσεις προσθήκης και απόσπασης. 
Σχηµατισµός δεσµού C-C µε ενώσεις B, Si, Sn. Οξειδοαναγωγή. Aντίδραση Diels Alder (DA). Μηχα-
νισµός και στερεοεκλεκτικότητα, δραστικότητα διενίων και διενοφίλων. Αντίδραση DA αντίστροφων 
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ηλεκτρονιακών απαιτήσεων. Έτερο-DA. Ασύµµετρη αντίδραση DA. 1,3 ∆ιπολικές αντιδράσεις [2+2] 
κυκλοπροσθήκες. [2+2] αντίδραση κυκλοαναστροφής. Σιγµατροπικές µεταθέσεις (Cope, Claisen, 
Overman, Wittig, Mislow-Evans, Ενίου).  
  
Μάθηµα: ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Α. Βαλαβανίδης, Θ. Μαυροµούστακος, ∆. Γεωργιάδης. 
Περιεχόµενο µαθήµατος(α) Φασµατοσκοπία υπερύθρου, φασµατοσκοπία υπεριώδους-ορατού, ηλεκ-
τρονικός παραµαγνητικός συντονισµός, φασµατοµετρία µάζας και φασµατοσκοπία Raman. (β) 
Μοριακή µοντελοποίηση. (γ) Φασµατοσκοπία NMR. Βασικές αρχές φασµατοσκοπίας πυρηνικού 
µαγνητικού συντονισµού (NMR). Περιγραφή φασµατοµέτρου NMR. Παλµικό FT NMR. Περιγραφή 
πειραµάτων απλής διάστασης παλµικού FT NMR. Πυρηνικό φαινόµενο Overhauser (NOE). Πειρά-
µατα NMR πολλαπλών παλµών. Οµοπυρηνικός και ετεροπυρηνικός συσχετισµός χηµικών µετατο-
πίσεων. Πειράµατα NMR δύο διαστάσεων. Ταυτοποίηση δοµής οργανικών ενώσεων µε φασµατο-
σκοπία NMR µίας και δύο διαστάσεων. 
Πρακτική εργαστηριακή άσκηση: Εξάσκηση στη χρήση των φασµατοσκοπικών και αναλυτικών 
οργάνων NMR, IR, UV, ΜS, HPLC. 
 
Μάθηµα: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Α. Γκιµήσης, Γ. Βουγιουκαλάκης, Χ. Κόκοτος. 
Περιεχόµενο µαθήµατος: (α) Ασύµµετρη Σύνθεση: Εισαγωγή, βασικές αρχές, πυρηνόφιλη προσθήκη 
σε αλδεΰδες/κετόνες, αντιδράσεις α-υποκατάστασης χειρόµορφων ενολικών ιόντων, ασύµµετρες αλδο-
λικές αντιδράσεις, ασύµµετρες κυκλοπροσθήκες, οξείδωση-αναγωγή. (β) Βασικές αρχές της χηµικής 
δραστικότητας των οργανοµεταλλικών ενώσεων των µετάλλων µετάπτωσης. Ολεφινική µετάθεση 
(αντιδράσεις µετάθεσης κλεισίµατος δακτυλίου και διασταυρωµένης µετάθεσης). Αντιδράσεις σύζευ-
ξης (Buchwald-Hartwig, Heck, Sonogashira, Stille, Suzuki, Tsuji-Trost). Αντιδράσεις υδρογόνωσης, 
αµινοϋδροξυλίωσης, διυδροξυλίωσης και εποξείδωσης ολεφινών. (γ) Αρχές οργανοκατάλυσης. Είδη 
οργανοκαταλυτών και οργανοκαταλυόµενων αντιδράσεων. Μηχανισµοί εναµίνης, ιµινίου, µε σχηµα-
τισµό δεσµών υδρογόνου, SOMO. 

Μάθηµα ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Γ. Κόκοτος, Σ. Βασιλείου, Β. Μαγκριώτη, Α. Γκιµήσης. 
Περιεχόµενο µαθήµατος Αµινοξέα. Μέθοδοι σύνθεσης οπτικά καθαρών αµινοξέων. Πεπτίδια. 
Προστατευτικές οµάδες και µέθοδοι σύζευξης στην πεπτιδική χηµεία. Σύνθεση πεπτιδίων σε στερεή 
φάση: Βασικές αρχές. Σύνθεση πεπτιδίων και µικρών οργανικών µορίων. Συνδυασµική χηµεία: Βασι-
κές αρχές και µεθοδολογίες. Χρήση ενζύµων στην οργανική σύνθεση. Χηµεία ολιγουνοκλεοτιδίων. 
Ένζυµα και υποδοχείς ως στόχοι δράση φαρµάκων. Βιολογικές δοκιµές ενώσεων µε φαρµακευτικό 
ενδιαφέρον. Επιλεγµένες κατηγορίες ενώσεων µε φαρµακολογική δράση. 
 
 
Ειδίκευση: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
Υπεύθυνος Ειδίκευσης: Μ. Λιούνη. 
  
Μάθηµα: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ II 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Μ. Κουππάρης (συντονιστής), Α. Καλοκαιρινός, Π. Ιωάννου, Ε. Λιανίδου, Τ. Αττά – 
Πολίτου, Ε. Αρχοντάκη, Ν. Θωµαϊδης, 
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Περιεχόµενο: ΙΙΙ) Τεχνικές ∆ιαχωρισµού – Χρωµατογραφικές Τεχνικές: Προκατεργασία δείγµατος, 
αρχές, οργανολογία και εφαρµογές τεχνικών διαχωρισµού, χρωµατογραφία λεπτής στιβάδας, υγρο-
χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC), ιοντικής χρωµατογραφίας, αεριοχρωµατογραφίας (GC), 
συνδυασµένων τεχνικών GC-MS, LC-MS. 
IV) Βιοαναλυτικές Τεχνικές: Εισαγωγή στις βιοαναλυτικές τεχνικές. Χειρισµός βιολογικών δειγµάτων. 
Τα ένζυµα ως αναλυτικά αντιδραστήρια. Κινητική ενζύµων µε Η/Υ. Ενζυµικές αναλυτικές τεχνικές. 
Ακινητοποιηµένα ένζυµα. Βιοτεχνολογικές εφαρµογές. Ανοσοχηµικές τεχνικές. Τεχνικές ενισχύσεως 
DNA. Εισαγωγή στους βιοαισθητήρες. Τεχνολογία βιοαισθητήρων. Εφαρµογές στη βιανάλυση. Παρα-
γωγή και αποµόνωση βιολογικών µεγαλοµορίων. Ειδικές τεχνικές µελέτης και προσδιορισµού µεγαλο-
µορίων. 
 
Μάθηµα: ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ NMR. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ. 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Θ. Μαυροµούστακος 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Περιεχόµενο µαθήµατος: Φασµατοσκοπία ΝΜR.Βασικές αρχές φασµατο-
σκοπίας πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού (ΝΜR). Περιγραφή φασµατοµέτρου ΝΜR. Παλµικό FT 
NMR.Περιγραφή πειραµάτων απλής διάστασης παλµικού FT NMR. Πυρηνικό φαινόµενο Overhauser 
.Πειράµατα NMR πολλαπλών παλµών.Οµοπυρηνικός και ετεροπυρηνικός συσχετισµός χηµικών µετα-
τοπίσεων. Πειράµατα ΝΜR δύο διαστάσεων.Ταυτοποίηση δοµής οργανικών ενώσεων µε φασµατο-
σκοπία NMR µίας και δύο διαστάσεων .Εφαρµογή NMR στην Οινολογία. 
 
Μάθηµα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ. ΟΙΝΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Κ. Τζιά, Μ. Λιούνη 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Περιεχόµενο µαθήµατος : Aσφάλεια στη ζυµωτική διεργασία του οίνου. 
Εισαγωγή του συστήµατος HACCP και ISO και εφαρµογή τους στη διαδικασία παραγωγής οίνου και 
άλλων αλκοολούχων ποτών. Ελεγχος των χηµικών και µικροβιολογικών κινδύνων.Βιολογικός οίνος. Η 
ιστορία του οίνου ως φάρµακο. Φαινολική σύσταση και αντιοξειδωτική δράση του οίνου και της 
µπύρας και επίδρασή τους στην ανθρώπινη υγεία. 
 
Μάθηµα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΥΜΩΣΕΙΣ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Μ. Λιούνη 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγικές έννοιες .Βιοχηµεία των ζυµώσεων. Εφαρµογές της Βιοτεχνο-
λογίας στις βιοµηχανικές ζυµώσεις. Τεχνικές ακινητοποίησης ζυµοµυκήτων. Τεχνολογία παραγωγής 
απόσταγµάτων και αλκοολούχων ποτών. 
 
Μάθηµα: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΥ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Π. Μαρκάκη, Μ. Λιούνη 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Γενικά περί µικροοργανισµών. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη 
των µικροοργανισµών. Ζύµες οινοποιίας. Γαλακτικά και οξικά βακτήρια και επίδρασή τους στον οίνο. 
Αλλοιώσεις και ασθένειες του οίνου και της µπύρας. 
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Ειδίκευση: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Υπεύθυνη Ειδίκευσης: Π.Μαρκάκη 
 
Μάθηµα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Σ. Μαστρονικολή 
Εργαστήρια: Σ. Μαστρονικολή 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Ενεργότητα νερού - Σχετική υγρασία ισορροπίας. Χηµική εξέταση των 
τροφίµων από την άποψη των φυσικών υλών και από την άποψη των προσθέτων υλών και υλών που τα 
επιµολύνουν. Προσδιορισµός διαιτητικής ίνας. Ενόργανες µέθοδοι ανάλυσης τροφίµων (επιλογές από 
διαθλασιµετρία, πολωσιµετρία, φασµατοφωτοµετρία). 
Εργαστηριακές ασκήσεις: Σχετικό µε την ύλη του µαθήµατος (Προσδιορισµοί: Ενεργότητας νερού, 
Ακατέργαστων ινών, πρωτεΐνης, σακχάρων, λίπους, αριθµού υπεροξειδίων, άλατος, νιτρωδών αλάτων, 
θειωδών αλάτων). 
 
Μάθηµα: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ιστοσελίδα: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM194 
∆ιδάσκοντες: Π. Μαρκάκη 
Εργαστήρια: Π. Μαρκάκη  
Περιεχόµενο µαθήµατος: Γενικά περί µικροοργανισµών .Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη 
των µικροοργανισµών. Μικροοργανισµοί και τρόφιµα. Αλλοιωσεις. Ζυµώσεις. Ασθένειες που οφεί-
λονται σε µικροοργανισµούς. 
Εργαστηριακές ασκήσεις: Μικροσκοπική παρατήρηση µικροοργανισµών. Μικροβιολογικός έλεγχος 
γάλακτος. Μικροβιολογικός έλεγχος νερού. Έλεγχος της παρουσίας τοξινογόνων µυκήτων στα τρόφι-
µα. Γαλακτική ζύµωση, µικροβιολογία γιαούρτης. Μελέτη παθογόνων µικροοργανισµών. 
 
Μάθηµα: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Μέλη ∆ΕΠ του εργαστηρίου 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Θέµατα που έχουν σχέση µε τα µαθήµατα που διδάσκονται στο Μ∆Ε της 
ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
Μάθηµα: ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 
Ιστοσελίδα: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM173 
∆ιδάσκοντες: Ιωάννης Ζαµπετάκης, Χαράλαµπος Προεστός 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στη διατροφή. Βασικές έννοιες- Θερµαντική αξία της τροφής. 
Ενεργειακές ανάγκες του οργανισµού. Πέψη, απορρόφηση και µεταβολισµός των θρεπτικών υλών. 
Υδατάνθρακες, λίπη, πρωτεΐνες και ο ρόλος τους στην διατροφή. Νερό, Ανόργανα συστατικά, Βιτα-
µίνες. Μεταβολισµός νηστικού και τραφέντος οργανισµού. Ασθένειες του µεταβολισµού, καρδιαγ-
γειακά νοσήµατα. Αλλεργίες και τρόφιµα. Μεσογειακή δίαιτα, διατροφική αξία τροφίµων που παράγει 
η Ελλάδα. Φυτοφαγία.Τρέχοντα θέµατα διατροφής. 
 
Μάθηµα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ιστοσελίδα: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM103/  
∆ιδάσκοντες: Ιωάννης Ζαµπετάκης 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Έλεγχος διεργασιών και έλεγχος ποιότητας, Ορθή Βιοµηχανική Πρακτική, 
Ορθή Υγιεινή Πρακτική, Μέθοδοι Συντήρησης, Υλικά Συσκευασίας, Βιοτεχνολογία – Ζυµώσεις, 
Γενετικά Τροποποιηµένα Τρόφιµα 
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Μάθηµα: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ιστοσελίδα: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM174 
∆ιδάσκοντες: Αθανάσιος Βαλαβανίδης, Ιωάννης Ζαµπετάκης, Παναγιώτα Μαρκάκη, Χαράλαµπος 
Προεστός, Βασιλεία Σινάνογλου 
Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆ηµόσια υγεία και διατροφική αλυσίδα, αξιολόγηση και διαχείριση κινδύ-
νων που περιέχουν τα τρόφιµα, µυκοτοξίνες και εκτίµηση κινδύνου, επιµολυντές τροφίµων, υπολείµ-
µατα φυτοφαρµάκων στα τρόφιµα, βιολογικά τρόφιµα, γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα, λειτουργικά 
τρόφιµα, φυσικά αντιοξειδωτικά, ακτινοβόληση τροφίµων. 
 
 
Ειδίκευση: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
Υπεύθυνος Ειδίκευσης: Κ. Α. ∆ηµόπουλος. 
 
Μάθηµα ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΛΙΠΙ∆ΙΩΝ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Α. Σιαφάκα. 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Ταξινόµηση των λιπιδίων. Χηµικές δοµές, δοµές σε υδατικό περιβάλλον, 
φυσικές και χηµικές ιδιότητες. Μεταβολισµός, βιολογικές δράσεις. Εργαστηριακή µελέτη των λιπιδίων: 
Αποµόνωση, καθαρισµός, ταυτοποίηση. Χρωµατογραφικές τεχνικές, Φασµατοµετρικές τεχνικές (GC-
MS, LC-MS). Λιπιδoµική.  
Υποχρεωτική βιβλιογραφική εργασία και προφορική παρουσίαση . 
 
Μάθηµα: ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Κ. Γαλανοπούλου 
Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆οµές νουκλεϊνικών οξέων. Αντιγραφή, τελοµερή και τελοµεράση. Βλάβες 
και επιδιόρθωση του DNA. Γενετικοί ανασυνδυασµοί, µεταθετά στοιχεία (τρανσποζόνια). Μεταγραφή 
και µεταµεταγραφικές τροποποιήσεις του RNA. Είδη RNA, ρετροτρανσποζόνια. Ιοί. Μετάφραση, 
µεταµεταφραστικές τροποποιήσεις πρωτεϊνών, εκκριτικές και µεµβρανικές πρωτεΐνες. Σχέση δοµής 
και λειτουργίας πρωτεϊνών. Οργάνωση του ευκαρυωτικού DNA. Μελέτη της κυτταρικής οργάνωσης. 
Γονιδιακός έλεγχος. Στερεότυπα (DNA-binding motifs) ρυθµιστικών πρωτεϊνών. Μεταµεταγραφικός 
έλεγχος. Κυτταρικός κύκλος και έλεγχος του κυτταρικού πολλαπλασιασµού. Απόπτωση. Μηχανισµοί 
µεταγωγής σήµατος. Mοριακοί µηχανισµοί καρκινογένεσης. 
Το µάθηµα περιλαµβάνει επίσης 4-5 διαλέξεις σε θέµατα Μοριακής Βιολογίας και υποχρεωτικές 
βιβλιογραφικές εργασίες. 
 
Μάθηµα: ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ 
Ιστοσελίδα: 
http://www.chem.uoa.gr/courses/Undergraduate/Biochem/Demopoulos/Post_biochem_II.htm 
∆ιδάσκοντες: Κ. Α. ∆ηµόπουλος. 
Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆οµή, ονοµατολογία και κατάταξη των ενζύµων. Εξειδίκευση. Μηχανισµοί 
ενζυµικών αντιδράσεων. Κινητική ενζυµικών αντιδράσεων. Αναστολή και ενεργοποίηση. Αλλοστε-
ρισµός. Ρύθµιση της δράσης και της βιοσύνθεσης των ενζύµων. Εφαρµοσµένη ενζυµολογία (Παραγω-
γή και αποµόνωση ενζύµων. Καθήλωση ενζύµων. Εφαρµογές στη Βιοτεχνολογία). Εργαστηριακή 
µελέτη των ενζύµων: προσδιορισµός ενζυµικής δραστικότητας, χαρακτηρισµός του ενζύµου (Προσδιο-
ρισµός ΚΜ, επίδραση pH, θερµοκρασίας. Εξειδίκευση. Αναστολή. Καθαρισµός. Ηλεκτροφόρηση). 
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Μάθηµα: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Μ. Μαυρή – Βαβαγιάννη. 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Η βιοχηµική βάση της λειτουργίας των διαφόρων ιστών, οργάνων και 
συστηµάτων του ανθρώπινου σώµατος σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις.  
Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος γίνονται 4-5 διαλέξεις από προσκεκληµένους οµιλητές και παρου-
σιάσεις των υποχρεωτικών βιβλιογραφικών εργασιών από τους συµµετέχοντες µεταπτυχιακούς φοιτητές. 
 
Μάθηµα: ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Κ. Γαλανοπούλου, Κ. ∆ηµόπουλος, Μ. Μαυρή – Βαβαγιάννη, Α. Σιαφάκα 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Κάθε φοιτητής µελετά θεωρητικά και ασκείται στις τεχνικές της Βιοχηµείας 
που πρόκειται να χρησιµοποιήσει στο ερευνητικό του πρόγραµµα. Ασκείται επίσης και σε πρόσθετες 
βασικές τεχνικές ανάλογα µε τις προπτυχιακές του γνώσεις (πτυχίο) και µε την ευθύνη του επιβλέ-
ποντος. 
 
Μάθηµα: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
Ιστοσελίδα: http://www.chem.uoa.gr/courses/Undergraduate/Biochem/Post_biochemistry.htm 
∆ιδάσκοντες: Κ. Γαλανοπούλου, Κ. Α. ∆ηµόπουλος, Μ. Μαυρή – Βαβαγιάννη, Α. Σιαφάκα 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Ρύθµιση του µεταβολισµού. Μελέτη δευτερευουσών µεταβολικών πορειών. 
Ολοκλήρωση του µεταβολισµού. 
Προαιρετική βιβλιογραφική εργασία. 
 
 
Eιδίκευση: ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙA  
Υπεύθυνη Ειδίκευσης: Ε. Λιανίδου. 
 
 
Μάθηµα: ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Μέλη ∆ΕΠ: Ε. Λιανίδου (συντονιστής), Β. Μουτσάτσου-Λαδικού (Τµήµα Ιατρικής 
ΕΚΠΑ), Χ. Κρούπης (Τµήµα Ιατρικής ΕΚΠΑ), ∆. Ρίζος (Τµήµα Ιατρικής ΕΚΠΑ), Ν. Θωµαΐδης. 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Συλλογή και Επεξεργασία βιολογικών δειγµάτων. Τιµές αναφοράς. ∆ιε-
ρεύνηση της οξεοβασικής και ηλεκτρολυτικής ισορροπίας, Αέρια αίµατος. Αναλυτική και ∆ιαγνωστι-
κή ενζυµολογία. Ηπατική λειτουργία, ηπατικά ένζυµα, χολικά οξέα, διαταραχές µεταβολισµού χολερυ-
θρίνης. Εργαστηριακές δοκιµασίες ελέγχου ηπατικής λειτουργίας. Λειτουργία του γαστρεντερικού 
συστήµατος-ορµόνες, ένζυµα. Εργαστηριακός έλεγχος γαστρικής λειτουργίας. Λειτουργία του 
παγκρέατος- εργαστηριακός έλεγχος παγκρεατικής λειτουργίας. Νεοπλασίες και δείκτες καρκίνου, 
κλινικές εφαρµογές δεικτών καρκίνου. Λιπίδια και απολιποπρωτεΐνες. ∆ιερεύνηση του καρδιαγγειακού 
συστήµατος. Προδιαθεσικοί παράγοντες, αξιολόγηση ΟΕΜ, άλλοι δείκτες καρδιακής λειτουργίας, 
προθροµβωτικοί παράγοντες. Βιοχηµικοί δείκτες νευρολογικών νόσων. Ενδοκρινολογία, ορµόνες και 
δυναµικές λειτουργικές δοκιµασίες. ∆ιερεύνηση λειτουργίας των επινεφριδίων. ∆ιερεύνηση λειτουρ-
γίας των γονάδων. Κλινική χηµεία εγκυµοσύνης – προγεννητικός έλεγχος. Ιχνοστοιχεία: ο ρόλος των 
ιχνοστοιχείων στη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού. Αυτοµατισµός στο κλινικό εργαστήριο, 
επιλογή οργάνων, τάσεις στον αυτοµατισµό. 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις. 
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Μάθηµα: ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Μέλη ∆ΕΠ: Ε. Αρχοντάκη, Ν. Θωµαΐδης, Π. Ιωάννου, Μ. Κουππάρης, Ε. Λιανίδου, Ε. 
Μικρός (Τµ. Φαρµακευτικής), Α. Οικονόµου.  
Περιεχόµενο µαθήµατος: Φασµατοφωτοµετρία. Πυκνοµετρία, ανακλαστική φασµατοφωτοµετρία. 
Φθορισµοµετρία. Χρονικά διαχωριζόµενος φθορισµός. Φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης. Φασµα-
τοµετρία ατοµικής εκποµπής, προσδιορισµός ιχνοστοιχείων. Χηµειοφωταύγεια. Ηλεκτροχηµεία. Ποτεν-
σιοµετρία. Αγωγιµοµετρία. Βιοαισθητήρες. Αεριοχρωµατογραφία, Υγροχρωµατογραφία. Τριχοειδής 
ηλεκτροφόρηση. ∆ιασυνδεδεµένες τεχνικές (GC-MS, LC-MS). Ανοσοπροσδιορισµοί. Βασικές αρχές. 
Μη-ισοτοπικά συστήµατα ιχνηθέτησης σε ανοσοπροσδιορισµούς. Μέθοδοι επισήµανσης βιοµορίων. 
Ενζυµα-ιχνηθέτες. Παραδείγµατα αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων ανοσοπροσδιορισµών. Εφαρµογές 
ανοσοπροσδιορισµών στην Κλινική Ανάλυση. Κυτταροµετρία ροής. Πυρηνικός Μαγνητικός Συντο-
νισµός (NMR). Βασικές αρχές κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ. Εφαρµογή στη µελέτη της δοµής πρω-
τεϊνών. Φασµατοσκοπία Κυκλικού ∆ιχρωϊσµού. Μικροθερµιδοµετρία. Σύγχρονες µέθοδοι ανάλυσης 
πρωτεινών µε φασµατοµετρία µαζών και βιοαισθητήρες. Μικροσυστοιχίες γονιδίων ∆ιαγονιδιακά ζώα. 
Μέθοδοι ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισµού χρωµοσωµικών αλλοιώσεων. Ποιοτικός και ποσοτι-
κός προσδιορισµός χρωµοσωµικών αλλοιώσεων. Συνεστιακή Μικροσκοπία. Βασικές αρχές, οργανο-
λογία, επεξεργασία αποτελεσµάτων, µεθοδολογία., και εφαρµογές των παραπάνω τεχνικών στην βιο-
ϊατρική έρευνα και κλινική ανάλυση. Χρήση υπολογιστών στα Εργαστήρια Κλινικής Χηµείας. 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις 
 
Μάθηµα: ΜΟΡΙΑΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 
Ιστοσελίδα: 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: Ε. Λιανίδου, Καθηγήτρια 
∆ιδάσκοντες: Μέλη ∆ΕΠ: Ε. Λιανίδου, Χ.Κρούπης (Τµήµα Ιατρικής ΕΚΠΑ), J.Traeger- Συνοδινού 
(Τµήµα Ιατρικής ΕΚΠΑ), ∆. Σανούδου (Τµήµα Ιατρικής ΕΚΠΑ), Α.Σκορίλας (Τµήµα Βιολογίας 
ΕΚΠΑ), ∆. Παρασκευής (Τµήµα Ιατρικής ΕΚΠΑ). 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στη Μοριακή ∆ιαγνωστική. Η αλυσιδωτή αντίδραση της πολύ-
µεράσης (PCR). Παραλλαγές της PCR. Αποµόνωση γενετικού υλικού (DNA/RNA) από βιολογικά 
δείγµατα. ∆οκιµασίες υβριδισµού. Ποσοτική PCR-PCR πραγµατικού χρόνου. Μέθοδοι προσδιορισµού 
της αλληλουχίας DNA (DNA sequencing). Νέα τεχνολογία προσδιορισµού της αλληλουχίας DNA 
(next generation DNA sequencing). Μέθοδοι ανάλυσης µεταλλάξεων που βασίζονται στην αντίδραση 
PCR (High Resolution Melting Analysis HRMA, SSCP, DGGE, ARMS, ASO). ∆οκιµασία πρόωρου 
τερµατισµού της πρωτεινοσύνθεσης (PTT). Πολυπαραµετρικές τεχνικές (τεχνολογία liquid bead array). 
∆ιαγνωστική ιστοπαθολογία. Βασικές αρχές ανοσοϊστοχηµείας, και µεθόδων in situ υβριδισµού (FISH, 
CISH). Μοριακοί δείκτες καρκίνου. Μεθυλίωση του DNA και microRNAs ως νέοι δείκτες καρκίνου. 
Κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα (CTCs) - µοριακές µέθοδοι παρακολούθησης µικροµεταστατικής 
νόσου. Κληρονοµούµενος καρκίνος µαστού και ωοθηκών. Γονίδια BRCA-1 και BRCA-2. Κληρονο-
µούµενος καρκίνος παχέος εντέρου. Καρκίνος τραχήλου - HPV. Μοριακή ∆ιαγνωστική για ανίχνευση 
και ταυτοποίηση ιών. Μελέτη των γενετικών διαταραχών στους φορείς της β-µεσογειακής αναιµίας και 
κυστικής ίνωσης στον Ελληνικό πληθυσµό. Νέοι ορίζοντες στη Μοριακή ∆ιαγνωστική. Κατηγορίες 
γενετικών νοσηµάτων και η χαρτογράφηση του γονιδιώµατος του ανθρώπου. Μεθοδολογία ανακάλυ-
ψης και ταυτοποίησης νέων γονιδίων. Τεχνολογία µικροσυστοιχιών DΝA. Τεχνολογία µικροσυστοι-
χιών πρωτεϊνών. Πρωτεοµική. 
Εργαστηριακή άσκηση. Αποµόνωση DNA από ολικό αίµα. PCR, real time PCR. Ηλεκτροφόρηση 
αγαρόζης, καθαρισµός προιόντων PCR. 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτή εξέταση σε όλη την ύλη του µαθήµατος στο τέλος του εξα-
µήνου. Εργασία υποχρεωτική µε µέγιστη βαθµολογία 5 (στο σύνολο 10), εφόσον ο φοιτητής περάσει 
το µάθηµα από την εξέταση. 
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Μάθηµα: ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Ιστοσελίδα:. 
∆ιδάσκοντες: Κ. Γαλανοπούλου 
Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆οµές νουκλεϊνικών οξέων. Αντιγραφή, τελοµερή και τελοµεράση. Βλάβες 
και επιδιόρθωση του DNA. Γενετικοί ανασυνδυασµοί, µεταθετά στοιχεία (τρανσποζόνια). Μεταγραφή 
και µεταµεταγραφικές τροποποιήσεις του RNA. Είδη RNA, ρετροτρανσποζόνια. Ιοί. Μετάφραση, 
µεταµεταφραστικές τροποποιήσεις πρωτεϊνών, εκκριτικές και µεµβρανικές πρωτεΐνες. Σχέση δοµής 
και λειτουργίας πρωτεϊνών. Οργάνωση του ευκαρυωτικού DNA. Μελέτη της κυτταρικής οργάνωσης. 
Γονιδιακός έλεγχος. Στερεότυπα (DNA-binding motifs) ρυθµιστικών πρωτεϊνών. Μεταµεταγραφικός 
έλεγχος. Κυτταρικός κύκλος και έλεγχος του κυτταρικού πολλαπλασιασµού. Απόπτωση. Μηχανισµοί 
µεταγωγής σήµατος. Mοριακοί µηχανισµοί καρκινογένεσης. 
Το µάθηµα περιλαµβάνει επίσης 4-5 διαλέξεις σε θέµατα Μοριακής Βιολογίας και υποχρεωτικές 
βιβλιογραφικές εργασίες. 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις 
 
Μάθηµα: ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ 
Ιστοσελίδα: 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μ. Κουππάρης 
∆ιδάσκοντες: Α. Βάρσου (Τµήµα Ιατρικής ΕΚΠΑ), Ε. Κασσή (Τµήµα Ιατρικής ΕΚΠΑ), Τ. Αττά-
Πολίτου, Μ. Κουππάρης 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Αµινοξέα και πρωτεΐνες. Υδατάνθρακες: χηµεία, µεταβολισµός, σακχαρώ-
δης διαβήτης. Μεταβολισµός του αζώτου και η νεφρική λειτουργία. Εργαστηριακός έλεγχος νεφρικής 
λειτουργίας, νεφρική λειτουργία και οξεοβασικές διαταραχές. Ενδοκρινολογία: ∆ράσεις των ορµονών, 
ορµονικοί υποδοχείς, µηχανισµός δράσης των ορµονών. Θυρεοειδής λειτουργία, εργαστηριακές δοκι-
µασίες για ορµόνες θυρεοειδούς. Θυρεοειδής-∆ιαταραχές λειτουργίας και ορµονικό προφίλ. Οστεο-
πόρωση – Αίτια, ∆ιάγνωση, Θεραπεία. Βιογενείς αµίνες: κατεχολαµίνες και µεταβολίτες, µέθοδοι 
προσδιορισµού. Χηµεία στεροειδών: βιοσύνθεση, µεταβολισµός, µέθοδοι προσδιορισµού των στερο-
ειδών ορµονών. Μεταβολισµός των οστών. Απορρόφηση-κατανοµή-βιοµετατροπή-απέκκριση ξενοβιοτι-
κών ουσιών. Φαρµακοκινητική. Παρακολούθηση συγκεντρώσεων φαρµάκων κατά τη θεραπεία (TDM). 
Αναλυτική Τοξικολογία προσανατολισµένη σε κλινικά περιστατικά. Βιοχηµικές απόψεις της αιµα-
τολογίας. Πορφυρίνες και διαταραχές µαταβολισµού πορφυρινών. Λιπίδια και απολιποπρωτεΐνες: από 
την αθηροσκλήρωση στη νόσο Alzheimer.  
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις 
 
Μάθηµα: ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΒΙΟ-
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Μ. Κουππάρης (συντονιστής),  
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στη ∆ιασφάλιση Ποιότητας Κλινικών Εργαστηρίων. Εσωτερικός 
και εξωτερικός έλεγχος ποιότητας και ∆ιαχείρηση του Εργαστηρίου Κλινικής Χηµείας. ∆ιαπίστευση 
Εργαστηρίων Κλινικής Χηµείας. Ανάλυση απαιτήσεων προτύπου ISO 15189 - παραδείγµατα. ∆ιακρί-
βωση - Έλεγχος Επίδοσης Εξοπλισµού, Επικύρωση Μεθόδων, Υπολογισµός Αβεβαιότητας, Κατανοµή 
δειγµατοληψίας. Παρεµποδίσεις πληθυσµιακών µέσων και διακυµάνσεων. Η έννοια των τιµών 
αναφοράς. Μέθοδοι δειγµατοληψίας, τυχαιοποίηση. ∆ηµιουργία αρχείων κλινικών αναλυτικών δεδο-
µένων σε Υ/Η, σφάλµατα και µετάδοση σφαλµάτων. Οι κυριότερες στατιστικές κατανοµές στην 
Κλινική Χηµεία. Βασικές παραµετρικές στατιστικές δοκιµασίες. Βασικές µη παραµετρικές στατιστικές 
δοκιµασίες. Κλινικοί δείκτες, ευαισθησία, εξειδίκευση, καµπύλες ROC. Επιδηµιολογικοί συντελεστές. 
Ανάλυση επιβίωσης, ανάλυση Kaplan-Meier, µονοµεταβλητή και πολυµεταβλητή ανάλυση Cox, λογι-
στική παλινδρόµηση. Εφαρµογές σε κλινικά δείγµατα. 
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Μάθηµα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκων: Θ. Μαργιώλης (Τµήµα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ), 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Το µάθηµα διδάσκεται ως ενιαία γνωσιολογική οντότητα. Κάθε παράδοση 
απαρτίζεται από τα απαραίτητα στοιχεία Περιγραφικής, Τοπογραφικής, Ακτινολογικής και ιδιαίτερα 
Κλινικής Ανατοµικής που συµπληρώνονται µε την Ιστολογία και στοιχεία Εµβρυολογίας. Ειδικά 
αισθητήρια όργανα-οφθαλµός, ους. ∆έρµα και µαζικός αδένας (Μαστός). Αναπνευστικό σύστηµα-
ρινοφάρυγγας, όσφρηση. Λάρυγγας, πνεύµονες, αναπνοή. Αιµοφόρο κυκλοφορικό σύστηµα. Καρδιά-
κυκλοφορία. Ανατοµικές αλλοιώσεις των αγγείων. Πεπτικό σύστηµα. Στοµατική κοιλότητα και 
περιεχόµενο αυτής. Γεύση, κατάποση, σιελογόνοι αδένες. Πεπτικός σωλήνας. Αδένες στοµάχου, εντέ-
ρου. Ηπατικό, χοληφόρο σύστηµα. Κίρρωση πυλαία υπέρταση. Χολόλιθοι χολοκυστίτιδα, ίκτερος. 
Ουροποιητικό σύστηµα. Νεφρώνας, Αγγειώδες σπείραµα. Σωληναριακό αθροιστικό σύστηµα. Νεφρική 
ανεπάρκεια. Γεννητικό σύστηµα άρρενος. Γεννητικό σύστηµα θήλεως. Ενδοκρινείς αδένες.  
Εργαστήριο: Με τη βοήθεια προπλασµάτων οι φοιτητές εκπαιδεύονται κατά οµάδες στην Ανατοµική 
και παρουσιάζουν εργασίες επί του περιεχοµένου του µαθήµατος µε στόχο την ενηµέρωση και την 
προσέγγιση των πηγών γνώσης (Βιβλιοθήκες, Internet). Κατά την διάρκεια του δεύτερου εξαµήνου οι 
φοιτητές σε οµάδες εκπαιδεύονται στην Ανατοµία µε την κατάτµηση φρέσκων ιστών και οργάνων αφού 
ενηµερωθούν µε τον τρόπο χρήσης των απαραίτητων χειρουργικών εργαλείων (Ανατοµική χειρουρ-
γική λαβίδα, ψαλίδι, νυστέρι). 
Νεκροτοµείο: Οι φοιτητές κατά οµάδες προσέρχονται στο Εργαστήριο Ανατοµικής (Τετραπόλεως 8, 
3ος όροφος) όπου στο πλαίσιο της Ιατροδικαστικής Επιστήµης ενηµερώνονται για τον τρόπο Νεκρο-
ψίας- Νεκροτοµής. Ακολουθεί µε τη συνοδεία του διδάσκοντα µετάβαση στο Νεκροτοµείο Αθηνών 
όπου η Ανατοµική διδάσκεται επί των πτωµάτων. 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις 
 
Μάθηµα: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Φ. Στυλιανοπούλου (Τµήµα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ), Α. Σταµατάκης (Τµήµα Νοσηλευτι-
κής ΕΚΠΑ), 
Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆οµή και λειτουργία των γονιδίων και των χρωµοσωµάτων. Μενδελιανή 
κληρονοµικότητα. Πληθυσµιακή γενετική και πολυπαραγοντική κληρονοµικότητα. Μοριακή γενετική: 
Οργάνωση, ρύθµιση και χειρισµός γονιδίων. Μοριακή γενετική της ανθρώπινης ασθένειας: Αιµοσφαι-
ρινοπάθειες. Βιοχηµική και µοριακή γενετική της ανθρώπινης ασθένειας: Εγγενείς βλάβες του µεταβο-
λισµού, φαρµακογενετική, ανεπάρκεια της αι-αντιθρυψίνης, οικογενής υπερχοληστερολαιµία, ασθέ-
νειες του κύκλου της ουρίας, το κολλαγόνο και οι ασθένειές του. Κυτταρογενετική: α. Χρωµοσωµικές 
ατυπίες και κλινικές επιπτώσεις-σύνδροµο DOWN, β. Φυλετικά χρωµοσώµατα. Φυλετική διαφοροποί-
ηση, αδρανοποίηση του χρωµοσώµατος Χ, ατυπίες φυλετικών χρωµοσωµάτων. Ανατοµία του ανθρώ-
πινου γονιδιώµατος: Γονιδιακή χαρτογράφηση καί σύνδεση: α. Μέθοδοι γονιδιακής χαρτογράφησης, β. 
Γονίδια ανθρωπίνων νοσηµάτων: ανάλυση σύνδεσης και "αντίστροφη γενετική", i. Νόσος του Huntihg-
ton, ii. Μυϊκή δυστροφία του Duchenne, iii. Κυστική ίνωση, γ. Το ανθρώπινο µείζον σύµπλεγµα ιστο-
συµβατότητας (HLA). Γενετική του καρκίνου. 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτή εξέταση σε όλη την ύλη του µαθήµατος στο τέλος του εξα-
µηνου. Εργασία (εθελοντική) µε µέγιστη βαθµολογία 2 (στο σύνολο 10), εφόσον ο φοιτητής περάσει 
το µάθηµα από την εξέταση. 
 
Μάθηµα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: ∆. Αναστασόπουλος (Τµήµα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ). 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Η µελέτη των µορφολογικών και λειτουργικών αποκλίσεων από το φυσιο-
λογικό που προκαλούνται στα κύτταρα, στους ιστούς ή στα όργανα του σώµατος υπό την επίδραση 
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βλαπτικών παραγόντων. Αίµα. Κυκλοφορικό Σύστηµα. Αναπνευστικό Σύστηµα. Πεπτικό Σύστηµα. 
Ενδροκρινείς Αδένες. Ουροποιητικό Σύστηµα. Γεννητικό Σύστηµα. Νευρικό Σύστηµα. Νεοπλάσµατα. 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις. 
 
 
Ειδίκευση: ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Υπεύθυνος Ειδίκευσης: Χ. Μητσοπούλου. 
  
Μάθηµα: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 
Ιστοσελίδα: eclass.uoa.gr/courses/CHEM140/ 
∆ιδάσκοντες: Γ. Πνευµατικάκης, Ν. Ψαρουδάκης. Α. Φιλιππόπουλος (συντονιστής) 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στην Ανόργανη Χηµεία. Χηµεία στοιχείων των τοµέων p, d. 
Υποκαταστάτες στην ανόργανη σύνθεση. Σύµπλοκες ενώσεις και χαρακτηριστικά τους. Στοιχειώδεις 
αντιδράσεις συµπλόκων ενώσεων. Πολλαπλοί δεσµοί µετάλλου-υποκαταστάτη (Μ-L). ∆εσµοί µετάλ-
λου-µετάλλου (Μ-Μ) και µεταλλικές πλειάδες. Κολλοειδή. Βασικά χαρακτηριστικά οργανικής σύνθεσης 
µέσω συµπλόκων ενώσεων. Θέµατα προχωρηµένης οργανοµεταλλικής χηµείας. 
 
Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ∆ΟΜΗΣ  
Ιστοσελίδα: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM144/ 
∆ιδάσκοντες: Σ. Κοΐνης (συντονιστής), Κ. Κυρίτσης, Χ. Μητσοπούλου, Π. Παρασκευοπούλου  
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εµβάθυνση στις τεχνικές των υπαρχόντων στο Τµήµα ερευνητικών 
οργάνων και άλλων στα οποία µπορεί να υπάρχει εύκολη πρόσβαση: ∆ονητική φασµατοσκοπία 
(υπέρυθρη και φασµατοσκοπία Raman). Φασµατοσκοπία ανακλάσεως (µετασχηµατισµοί Kramers-
Kronig και προσδιορισµός οπτικών χαρακτηριστικών στερεών, δείκτης διάθλασης, διηλεκτρική σταθερά 
κ.ά.). Φασµατοσκοπία NMR (φορµαλισµός γινοµένου τελεστών, PrOF, µονοδιάστατο και διδιάστατο 
NMR, φάσµατα διαφόρων πυρήνων). Φασµατοσκοπία µάζας. Οπτική στροφική διασπορά (ORD), 
κυκλικός διχρωϊσµός (CD), µαγνητικός κυκλικός διχρωϊσµός (MCD). Ηλεκτροχηµικές τεχνικές 
µελέτης της δοµής, κυκλική βολταµµετρία κ.ά. (µε έµφαση στη θεωρητική βάση και στο τι µπορεί να 
επιτευχθεί µε κάθε τεχνική). 
 
Μάθηµα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ 
∆ΟΜΗΣ  
Ιστοσελίδα: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM145/  
∆ιδάσκοντες: Π. Κυρίτσης, Κ. Μεθενίτης, Χ. Μητσοπούλου (συντονίστρια), Ι. Παπαευσταθίου, Π. 
Παρασκευοπούλου, Α. Φιλιππόπουλος  
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εξάσκηση στις τεχνικές των υπαρχόντων στο Εργαστήριο ερευνητικών 
οργάνων και άλλων στα οποία µπορεί να υπάρχει εύκολη πρόσβαση: ∆ονητική φασµατοσκοπία 
(υπέρυθρη \ FT-IR). Φασµατοσκοπία ορατού και ανακλάσεως. Φθορισµοµετρία, Φασµατοσκοπία NMR, 
κυκλικός διχρωϊσµός (CD), Ηλεκτροχηµικές τεχνικές µελέτης της δοµής, κυκλική βολταµµετρία κ.ά., 
HPLC, GC, XRF,TCD, πορωσίµετρο, συστήµατα αδρανούς ατµόσφαιρας Θερµική ανάλυση (TGA/ 
DSC) 
 
Μάθηµα: ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Τα µέλη ∆ΕΠ που επιβλέπουν διπλωµατικές εργασίες ειδίκευσης  
Περιεχόµενο µαθήµατος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση της ερευνητικής εργασίας ειδίκευσης κάθε 
ΜΦ.  
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Μάθηµα: ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Π. Κυρίτσης, Ι. Μαρκόπουλος (συντονιστής), ∆. Σταµπάκη. 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Ρόλος των Μεταλλικών Ιόντων στις Βιολογικές διεργασίες, Αλκάλια – 
Αλκαλικές γαίες, Μη οξειδοαναγωγικά Ένζυµα, Κοβαλαµίνες – Βιταµίνη Β12, ΄Ενζυµα οξειδοανα-
γωγής, µεταφορά ηλεκτρονίων σε µεγάλες αποστάσεις, πρωτεΐνες χαλκού σε οξειδοαναγωγικές 
αντιδράσεις, Αιµοπρωτεΐνες – Μεταφορείς οξυγόνου, πρωτεΐνες σιδήρου / θείου – ∆έσµευση αζώτου, 
Φωτοσύνθεση, Μοριακή Βιολογία – Μεταλλαξιγένεση πρωτεϊνών, Βιοχηµεία λευκοχρύσου. 
 
Μάθηµα: ΚΑΤΑΛΥΣΗ  
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Σ. Κοΐνης (συντονιστής), Κ. Μερτής.  
Περιεχόµενο µαθήµατος: Γενικές Αρχές. Οµογενής και ετερογενής κατάλυση. Ασύµµετρη κατάλυ-
ση. Καταλυτικές αντιδράσεις µε CO (Υδροφορµυλίωση ακόρεστων ενώσεων, αντιδράσεις Fischer – 
Tropsch και Water gas shift reaction, καρβονυλίωση ακορέστων ενώσεων χωρίς υδρογόνο, καρβονυ-
λίωση της µεθανόλης). Καταλυτικές αντιδράσεις µε ολεφίνες (υδρογόνωση, υδροπυριτίωση, υδροκυά-
νωση αλκενίων, οξείδωση αλκενίων). Μετάθεση, ολιγοµερισµός και πολυµερισµός αλκενίων και 
αλκινίων (µετάθεση αλκενίων και αλκινίων, πολυµερισµός αλκενίων και αλκινίων (κατάλυση Ziegler-
Natta), ολιγοµερισµός αλκενίων). Ενεργοποίηση αδρανών µορίων (αλκανίων, µοριακού αζώτου, διο-
ξειδίου του άνθρακα, καταλυτική διάσπαση του ύδατος). Βιοκατάλυση. 
 
Μάθηµα: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ  
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Α. Πέτρου. 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Μηχανισµοί αντιδράσεων οργανοµεταλλικών συµπλόκων χρωµίου (ΙΙΙ). 
Οµόλυση – Ετερόλυση. Μηχανισµοί φωτοχηµικών αντιδράσεων. Στοιχειώδη θέµατα της θεωρίας του 
Χάους. Ενεργειακός ισολογισµός αντιδράσεων και χηµική κινητική. Γενικά επί της πρότασης µηχανι-
σµού αντίδρασης. 
 
Μάθηµα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΌΡΟΙ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Α. Φιλιππόπουλος, Κ. Χασάπης (συντονιστής). 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εκµετάλλευση και διαχείριση των ορυκτών πόρων. Προϊόντα, παρα-
προϊόντα, απορρίµµατα. Τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε τοπικό 
και παγκόσµιο επίπεδο. Μοντέλλα αειφόρου αναπτύξεως. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
 
 
Μάθηµα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ 
Ιστοσελίδα: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM196/ 
∆ιδάσκοντες: Χ. Μητσοπούλου (συντονίστρια), Α. Φιλιππόπουλος 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Γενικές Αρχές.Παραγωγή υδρογόνου από συµβατικές και ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας.  
 
 
Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ ΟΡΥΚΤΏΝ ΠΌΡΩΝ  
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες:, Κ. Χασάπης. 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Χηµεία ορυκτών (ορυκτολογία, τεχνικές εξορύξεως, αναλυτικές πρότυπες 
µέθοδοι, µελέτες ορυχείων). Στοιχεία µεταλλευτικής Χηµείας (εµπλουτισµός, µεταλλουργία, κράµατα, 
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φυσικοχηµκές διεργασίες). Χηµικές Βιοµηχανίες (λιπάσµατα, τσιµέντα, µέταλλα και προϊόντα, αµέ-
ταλλα και προϊόντα, ορυκτοί άνθρακες, πυρίτιο). 
 
Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
Ιστοσελίδα: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM141/ 
∆ιδάσκοντες: Ι. Παπαευσταθίου (συντονιστής), Κ. Μεθενίτης  
Περιεχόµενο µαθήµατος: Μοριακά Μαγνητικά Υλικά. Βασικές αρχές και φαινόµενα του µοριακού 
µαγνητισµού. Παραµαγνητισµός – διαµαγνητισµός. Φαινόµενα Zeeman, εξίσωση Van Vleck. Σιδηρο-
µαγνητικές – αντισιδηροµαγνητικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ µεταλλικών κέντρων. Φαινόµενα σχάσης 
µαγνητικού πεδίου και κβαντικής σήραγγας της µαγνήτισης. Νέες τάσεις του µοριακού µαγνητισµού: 
σύµπλοκα υψηλού spin και µαγνήτες µοναδικού µορίου.Νανοϋλικά στην κατάλυση (σύνθεση, χαρα-
κτηρισµός, µέθοδοι σταθεροποίησης, ιδιότητες και εφαρµογές στην κατάλυση των νανοσωµατιδίων 
µετάλλων). 
 
Μάθηµα: ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ- ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗ 
Ιστοσελίδα: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM161/  
∆ιδάσκοντες: Χ. Μητσοπούλου  
Περιεχόµενο µαθήµατος: Γενικές Αρχές. Κανόνες Επιλογής, ∆ιάγραµµα Jablonski, Φθορισµός, 
Φωσφορισµός. ∆ιεγερµένες καταστάσεις, µεταφορά ενέργειας. Φωτοκατάλυση Οµογενής και Ετερο-
γενής, Γενικές αρχές. Φωτοσύστηµα Ι και ΙΙ. Εφαρµογές σε Αναγωγικές και Οξειδωτικές Αντιδράσεις, 
Αλυσιδωτλες αντιδράσεις, Πολυµερισµό, Παραγωγή Υδρογόνου, Καθαρισµό υδάτων, Φωτοευαισθη-
τοποίηση ηµιαγωγών, Φωτοδυναµική θεραπεία του καρκίνου, Παραγωγή οργανικών ενώσεων από 
ανόργανα υλικά.  
 
 
Eιδίκευση: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Υπεύθυνος Ειδίκευσης: Μ. Σκούλλος 
 
Μάθηµα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ιστοσελίδα: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM179/index.php 
∆ιδάσκοντες: Μ. Σκούλλος (συντονιστής), Π. Σίσκος, Α. Χισκιά (∆ηµόκριτος), Χ. Ζέρη, Χ. 
Μητσοπούλου, Κ. Χασάπης.  
Περιεχόµενο µαθήµατος: Αντιρρυπαντικές τεχνολογίες: αναγκαιότητα και εξέλιξη. Τεχνολογίες δια-
χείρισης υγρών λυµάτων: φυσικοχηµικός και βιολογικός καθαρισµός. Τεχνολογίες διάθεσης στερεών 
αποβλήτων: οικιακά και βιοµηχανικά απορρίµµατα. Τεχνολογίες αποκατάστασης ρυπασµένων περιο-
χών. Τεχνολογίες καταστροφής οργανικών ρύπων. Τεχνολογίες αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από τη χρήση καυσίµων. Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική, παλιρροιακή). 
Το υδρογόνο ως πηγή ενέργειας. Ατµοηλεκτρικοί σταθµοί παραγωγής ενέργειας. Υδροηλεκτρικά έργα 
– φράγµατα – εκτροπές. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας. 
 
Μάθηµα: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ 
Ιστοσελίδα: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM181/index.php  
∆ιδάσκοντες: Μ. Σκούλλος (συντονιστής), ∆. Νικολέλης, Π. Σίσκος, Ε. Μπακέας, Σ. Καραβόλτσος. 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Στοιχεία µετεωρολογίας, µεταφορά αερίων ρύπων. Χηµική σύσταση των 
αιωρουµένων σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα. Μελέτη του φαινοµένου της φωτοχηµικής ρύπανσης, η 
περίπτωση του λεκανοπεδίου Αττικής. Σχηµατισµοί οξειδίων του αζώτου σε σταθερές και κινητές πηγές. 
Προγράµµατα αντιµετώπισης ρύπανσης - Τεχνολογίες αντιρρύπανσης. Καθαρές τεχνολογίες. Ρύπανση 
εσωτερικών χώρων (σύνδροµο αρρωστηµένου κτιρίου). 
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Περιεχόµενο Εργαστηρίου:Μέθοδοι προσδιορισµού ρύπων για παρακολούθηση της ποιότητας του 
αέρα. ∆ειγµατοληψία αέρα - βαθµονόµηση δειγµατοληπτών. Ατµοσφαιρικά σωµατίδια. Προσδιορι-
σµοί πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων (PAHs), BTEX, µετάλλων, διοξινών. Μέθοδοι 
προσδιορισµού ρύπων σε εκποµπές από σταθερές πηγές. Αυτόµατες µέθοδοι παρακολούθησης της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης - βαθµονόµηση αυτόµατων αναλυτών. 
  
Mάθηµα: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Ιστοσελίδα: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM182/index.php  
∆ιδάσκοντες: Μ. Σκούλλος (συντονιστής), Ε. ∆ασενάκης. 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Περιβαλλοντική διαχείριση – αειφόρος ανάπτυξη: Βασικές έννοιες, ορισµοί 
και αναγκαιότητα. Τύποι και τεχνικές διαχείρισης. Σχεδιασµός διαχείρισης. ∆ιαχειριστικές αντιλήψεις. 
Εξέλιξη της έννοιας της διαχείρισης. Μελέτες στις οποίες στηρίζεται η διαχείριση. Εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται στη διαχείριση (θεσµικά, τεχνολογικά, οικονοµικά, κοινωνικά). Τρόποι διαχείρισης 
θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών. Κατηγορίες απειλούµενων ειδών. Βιώσιµοι πληθυσµοί. Τύποι 
πληθυσµών που απειλούνται µε εξαφάνιση. Ελάχιστος βιώσιµος πληθυσµός. ∆ιαχείριση ακτών και 
παρακτίων υδάτων. ∆ιαχείριση παράκτιων υγροβιότοπων και δελταϊκών συστηµάτων. ∆ιαχείριση 
περιοχών κολύµβησης. Ελληνική - Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης 
θαλασσίου περιβάλλοντος. ∆ιεθνείς συµβάσεις. Σύγχρονη Μεθοδολογία για την µελέτη της χωροτα-
ξίας των ακτών και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων. 
Μέτρα αποκατάστασης, εναλλακτικές λύσεις παρακολούθησης, διαχειριστικά σχέδια. 
 
Μάθηµα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ 
Ιστοσελίδα: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM183/index.php  
∆ιδάσκοντες: Ι. Λυριτζής. 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Περιβάλλον και πολιτιστική κληρονοµιά. Παλαιοπεριβάλλον – παλαιο-
κλιµατολογία. Αρχαιογεωµορφολογία στην Ολόκαινο. Μεταβολές γεωλογικών και γεωφυσικών 
δεικτών στο παρελθόν. Γεωχρονολογήσεις. 
 
Μάθηµα: ΡΥΠΝΑΣΗ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
Ιστοσελίδα: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM184/index.php  
∆ιδάσκοντες: Μ. Σκούλλος (συντονιστής), Ε. ∆ασενάκης, Ε. Φλώρου (∆ηµόκριτος), Σ. Καραβόλτσος, 
Β. Παρασκευοπούλου, Α. Σακελλάρη, Φ. Μπότσου, Ε. Σταθοπούλου 
 Περιεχόµενο µαθήµατος: Η θέση της υδρόσφαιρας στον πλανήτη Γη. Σχετικά µεγέθη και µηχανισµοί 
αλληλεπίδρασης των επιµέρους ενοτήτων. Μεταφορά ουσιών µέσω του υδρολογικού κύκλου και της 
υδάτινης κυκλοφορίας. Γλυκό νερό: Πηγές, χρήσεις, κατανάλωση. Επιφανειακά και υπόγεια νερά. 
Επιδράσεις όξινης βροχής στα επιφανειακά νερά. Περιοχές θετικών και αρνητικών υδατικών ισοζυγίων. 
Πόσιµο νερό. Όρια συγκέντρωσης χηµικών ρύπων. Αειφόρος-βιώσιµη ανάπτυξη και περιβαλλοντικές 
προτεραιότητες. Βασικοί ρύποι, τύποι ρύπανσης και αντιµετώπισή τους: θρεπτικά συστατικά, λιπάσµατα, 
ευτροφισµός. Μέταλλα, τοξικά και µη ισοζύγια µετάλλων, ο ρόλος του σιδήρου, ρυπαντική δράση Hg, 
Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Ni κ.λπ. Πετρελαιοειδή. Οργανικές τοξικές ενώσεις (φαινόλες, απορρυπαντικά 
PCBs κ.λπ.). Ραδιενέργεια. ∆ιεθνείς οργανισµοί που εµπλέκονται στην προστασία των υδάτων και στη 
θέσπιση προδιαγραφών. Η µέθοδος των κρισίµων ατραπών. 
Περιεχόµενο εργαστηρίου: Μέθοδοι µελέτης του υδάτινου περιβάλλοντος, σχεδιασµός τους. Τεχνικές 
δειγµατοληψίας και βασικών προσδιορισµών: οξυγόνο, αλατότητα, οργανικός άνθρακας, χλωροφύλ-
λες, µέταλλα, φαινόλες, πετρέλαια, φυτοφάρµακα. Συστήµατα ποιότητας περιβαλλοντικών µετρήσεις. 
∆ιαπίστευση εργαστηρίων. 
 
Μάθηµα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ 
Ιστοσελίδα: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM180/index.php  
∆ιδάσκοντες: Α. Βαλαβανίδης 
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Περιεχόµενο µαθήµατος: Οι φοιτητές διδάσκονται βασικές αρχές Οικολογίας, Περιβαλλοντικής 
τοξικολογίας και Οικοτοξικολογίας. Επίσης, διδάσκονται µεθοδολογίες οικοτοξικολογικών µεθόδων, 
εκτίµηση οικολογικού κινδύνου και µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τέλος γίνονται εργαστη-
ριακές παρουσιάσεις βασικών τοξικολογικών δοκιµασιών σε υδρόβιους οργανισµούς. Ρύπανση περι-
βάλλοντος και επιπτώσεις στη λειτουργία και δοµή οικοσυστηµάτων. Βασικές αρχές τοξικολογίας και 
Περιβαλλοντικής τοξικολογίας και Οικοτοξικολογίας. Μεθοδολογία τοξικολογικών δοκιµασιών. 
Μεθοδολογία µε υδρόβιους οργανισµούς. Πρότυπες οικοτοξικολογικές µεθοδολογίες. Εκτίµηση 
οικολογικού κινδύνου από επικίνδυνες χηµικές ουσίες. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πηγές 
στοιχείων και περιβαλλοντικών δεδοµένων. Οικοτοξικολογικές δοκιµασίες για εκτίµηση κινδύνου σε 
θαλάσσιο περιβάλλον. 
 
 
 
 
4. 4  Πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών "ΕΠΙΣΤΗΜΗ  ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ"    
Το Τµήµα Χηµείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών λειτουργεί σύµφωνα µε 
την Β7/210/22.6.1998 ΥΑ (ΦΕΚ 673 τ.Β/3.7.1998) όπως αυτή τροποποιήθηκε το Ακαδηµαϊκό Έτος 
2010-2011 µε την από 16/7/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος 
Χηµείας και την από 10/3/2011 απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών, σύµφωνα µε το Ν. 3685/2008, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Επιστήµη Πολυµερών 
και Εφαρµογές της  
 
 Το ΠΜΣ απονέµει: 
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης µε τίτλο “Επιστήµη Πολυµερών και Εφαρµογές της”. 
 
Αντικείµενο – Σκοπός του Προγράµµατος 
Αντικείµενο του προγράµµατος είναι η γνωστική περιοχή των πολυµερών και οι εφαρµογές της στη 
σύγχρονη Τεχνολογία.  
Σκοπός του προγράµµατος είναι: 
Α) η παροχή γνώσεων στους µεταπτυχιακούς φοιτητές στη βασική, συστηµατική και επιστηµονική 
έρευνα που συµβάλλει στη συνεχώς εξελισσόµενη επιστήµη της Χηµείας, 
Β) η δηµιουργία ικανού ανθρώπινου δυναµικού που θα στελεχώσει τη βιοµηχανία πλαστικών, η οποία 
στον τόπο µας κατέχει κυρίαρχη θέση στη χηµική βιοµηχανία και παίζει σπουδαίο ρόλο στην εθνική 
οικονοµία. 
 
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:  
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. των Τµηµάτων της ηµεδαπής ή οµοταγών της αλλοδαπής: 
 
• Χηµείας, Πανεπιστηµίων ή Πολυτεχνείων 
• Επιστήµης Υλικών 
• Όλων των τµηµάτων των σχολών θετικών επιστηµών 
 
 
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. των Τµηµάτων της ηµεδαπής ή οµοταγών της αλλοδαπής: 
 
• Κλωστοϋφαντουργίας 
• Τεχνολογίας Πετρελαίου 
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Κριτήρια επιλογής  
Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται µε συνεκτίµηση των εξής κριτηρίων: 
 
1. Το γενικό βαθµό του πτυχίου. 
2. Τη βαθµολογία στα σχετικά µε το ΠΜΣ προπτυχιακά µαθήµατα 
3. Την επίδοση σε πτυχιακή εργασία, όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο 
4. Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου 
5. Την προσωπικότητα του υποψηφίου, όπως αυτή εκτιµάται από συνέντευξη προς τη συντονιστική 

επιτροπή (ΣΕ).  
6. Τις συστατικές επιστολές 
7. Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων σε ορισµένα µαθήµατα που θα καθορίζονται από την 

επιστηµονική συµβουλευτική επιτροπή όποτε τούτο κρίνεται απαραίτητο 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγµένα µία ξένη γλώσσα και κατά προτίµηση την Αγγλική 
 
Χρονική διάρκεια 
Η χρονική διάρκεια για την απονοµή των τίτλων ορίζεται για το Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης σε 
τρία (3) διδακτικά εξάµηνα. 
 
Αριθµός εισακτέων 
Ο αριθµός εισακτέων στο πρόγραµµα ορίζεται κατ΄ανώτατο όριο σε είκοσι (20) µεταπτυχιακούς 
φοιτητές. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
  
Τα µαθήµατα (συµβολίζονται µε Μ), τα εργαστηριακά µαθήµατα (συµβολίζονται µε Ε), οι ώρες 
διδασκαλίας και οι πιστωτικές µονάδες (ECTS) είναι οι παρακάτω: 
 
Α’ Εξάµηνο 
 

A/A Mάθηµα Ώρες ∆ιδα-
σκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Μ1 Μέθοδοι Σύνθεσης Πολυµερών 39 10 Α 
Μ2 Μέθοδοι Χαρακτηρισµού Πολυµερών 39 10 Α 

Μ3 Φυσικές Ιδιότητες Πολυµερών και 
Σχέσεις ∆οµής / Ιδιοτήτων 39 10 Α 

Μ4 
Φυσική Πολυµερών Ι: Μακροµοριακή 
∆οµή, Θερµοδυναµική και Στατιστική 
Μηχανική Πολυµερών 

39 10 Α 

Ε1 Εργαστήριο Σύνθεσης και 
Χαρακτηρισµού Πολυµερών 40 10 Α 

Ε2 Εργαστήριο Ρεοµετρίας, Μηχανικών 
Ιδιοτήτων & Πολυµερικών ∆ιεργασιών 40 10 Α 

 
Β’ Εξάµηνο 
 

A/A Mάθηµα Ώρες ∆ιδα-
σκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Μ5 Σύνθεση Πολυµερών µε Καθορισµένη 
Αρχιτεκτονική 39 10 Β 
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Μ6 Φυσική Πολυµερών ΙΙ: Μοριακή ∆υναµι-
κή, Ρεολογία, και ∆ιάχυση 39 10 Β 

Μ7 Υγροί Κρύσταλλοι, Μίγµατα, Ρευστά και 
Οργάνωση 39 10 Β 

Μ8 Εφαρµογές Φασµατοσκοπίας στα 
Πολυµερή 39 10 Β 

Μ9 

∆ιεπιφάνειες και Φαινόµενα Μεταφοράς 
Πολυµερών. Εφαρµογές στην Συµβατο-
ποίηση Μιγµάτων, Φυσικούς 
∆ιαχωρισµούς 

39 10 Β 

Μ10 Χρήση Πολυµερών σε Τεχνολογίες 
Αιχµής 39 10 Β 

 
Γ’ Εξάµηνο 
 

A/A Μάθηµα Πιστωτικές Μονάδες Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

1 Εκπόνηση Ερευνητικής ∆ιπλωµατικής 
Εργασίας 30 Γ 

 
 
Τα µαθήµατα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου 
είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονοµή του κατά το άρθρο 3 τίτλου 
ορίζονται ως εξής: 
 
Για την απόκτηση του Μ∆Ε ο υποψήφιος απαιτείται:  
1. Να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς: 
α) Σε όσα από τα προπτυχιακά µαθήµατα κρίνει η Επιστηµονική Συµβουλευτική Επιτροπή απαραίτητα 
β) Σε πέντε µαθήµατα ειδίκευσης και σε ένα τουλάχιστον εργαστηριακό µάθηµα. 
 
2. Να εκπονήσει υποχρεωτική ερευνητική εργασία υπό την επίβλεψη του ορισθέντος ως επιβλέποντος 
µέλους ∆ΕΠ. Τα αποτελέσµατα, που πρέπει να περιέχουν στοιχεία πρωτοτυπίας, παρουσιάζονται υπό 
τη µορφή διατριβής (∆ιατριβή Ειδίκευσης). Η διατριβή γίνεται αποδεκτή από τριµελή επιτροπή στην 
οποία συµµετέχει ο επιβλέπων και δύο µέλη ∆ΕΠ/ΕΠ. Ο υποψήφιος παρουσιάζει τη διατριβή του σε 
ανοικτό ακροατήριο. 
 
Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική και η διδασκαλία γίνεται στην ελληνική ή στην 
αγγλική γλώσσα. Τα µαθήµατα του Π.Μ.Σ. είναι εξαµηνιαία. Στα µαθήµατα προβλέπονται ώρες 
διδασκαλίας (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις) και πρακτικής άσκησης (χηµικά εργαστήρια, χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών). 
 
Περιεχόµενο Μαθηµάτων 
 
Μάθηµα: ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 
Ιστοσελίδα:  
∆ιδάσκοντες: Ν. Χατζηχρηστίδης, Κ. Μερτής, Π. Μηνακάκη, Ε. Ιατρού, Μ. Πιτσικάλης, Γ. Σακελλαρίου 
Περιεχόµενο: Σχεδιασµός κατάλληλων µονοµερών για διάφορα είδη πολυµερισµού. Ανιοντικός πολύ-
µερισµός-Τεχνική υψηλού κενού. Κατιοντικός πολυµερισµός. Μέθοδοι ελεγχόµενου ριζικού πολύµε-
ρισµού. Πολυµερισµός µεταφοράς οµάδων. Πολυµερισµός σύµπλεξης (καταλύτες Ziegler-Natta, 
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µεταλλοκένια, καταλύτες των late transition metals). Πολυµερισµός διάνοιξης δακτυλίου. Μεταθετικός 
πολυµερισµός διάνοιξης δακτυλίου.  
Προτεινόµενο Σύγγραµµα-Βοθήµατα: H.L. Hsieh,R.P.Quirk, Anionic Polymerization: principles and 
Practical Applications, Marcel Dekker Inc. (1996). 
J.P.Kennedy B.Ivan, Designed Polymers by Carbocationic Macromolecular Engineering. Theory and 
Practice, Hanser Publishers, Muenich (1992). 
G. Odian, Principles of Polymerization, J. Wiley & Sons (1981) 
J.R. Ebdon, G.C. Eastmond Eds, New Methods of Polymer Synthesis, Blackie Academic and Profes-
sional (1995) 
K. Matyjaszewski Ed., Cationic Polymerizations, Marcel Dekker Inc. (1996) 
W.J. Mijs Ed., New Methods of Polymer Synthesis, Plenum Press (1992)  
Σηµειώσεις διδασκόντων 
 
Μάθηµα: ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ. 
Ιστοσελίδα:  
∆ιδάσκοντες: Ν. Χατζηχρηστίδης, Ε. Ιατρού, Μ. Πιτσικάλης, Γ. Σακελλαρίου 
Προσδιορισµός µοριακού βάρους και κατανοµής µοριακών βαρών µε τις µεθόδους SEC, MO, VPO, 
LS, ΜΑLDI-TOF. Προσδιορισµός δοµής και µικροδοµής µε φασµατοσκοπία NMR. Προσδιορισµός 
σύστασης συµπολυµερών µε UV, NMR. Προσδιορισµός εσωτερικού ιξώδους, γυροσκοπικής ακτίνας, 
αδιαταράκτων διαστάσεων και ευκαµψίας πολυµερών (ιξωδοµετρία και σκέδαση). Προσδιορισµός Tg, 
Tm µε θερµικές µεθόδους. 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα – Βοηθήµατα: H. Barth and J.Mays Eds. “Modern Methods of Polymer 
Analysis”, Wiley, 1991 
V.B.F. Mathot Ed., Calorimetry and Thermal Analysis, Hanser Publishers (1994) 
E.A. Turi Ed., Thermal Characterization of Polymeric Materials, Academic Press (1997) 
Σηµειώσεις διδασκόντων 
 
Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ∆ΟΜΗΣ / Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ. 
Ιστοσελίδα:  
∆ιδάσκοντες: Γ. Φλούδας, Α. Αυγερόπουλος  
Στερεά Πολυµερή: Κρυσταλλικά & Άµορφα. Υαλώδης µετάπτωση πολυµερών: Θερµοκρασία υαλώ-
δους µετάπτωσης (Tg). Θεωρίες υαλώδους µετάπτωσης. ∆υναµική πολυµερών κοντά στο Tg. Υαλώδης 
µετάπτωση σε πολυµερή/πρόσθετα και σε µίγµατα πολυµερών. Κρυστάλλωση πολυµερών: Αρχές κρυ-
σταλλογραφίας. ∆οµή κρυσταλλικών πολυµερών. Κινητική της κρυστάλλωσης. ∆υναµική ηµικρυσταλ-
λικών πολυµερών. 
Μορφολογία άµορφων συµπολυµερών. ∆ιαχωρισµός µικροφάσεων. 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα – Βοηθήµατα: J.Mark, A.Eisenberg, W.Graessley, L.Mandelkern, 
J.Koening, Physical Properties of Polymers, 2nd Ed. ACS 
L.H.Sperling, Introduction to Physical Polymer Science, 2nd Ed. Wiley, NY (1992) 
G. Strobl, The Physics of Polymers, Springer, Berlin (1996) 
U.W. Gedde, Polymer Physics, Chapman & Hall (1995)  
Σηµειώσεις διδασκόντων 

 
Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Ι. ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑΚΗ ∆ΟΜΗ, ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 
Ιστοσελίδα:  
∆ιδάσκοντες: K. Βλάχος 
Θεωρία δυναµικής της µακροµοριακής αλυσίδας. Θεωρία πολλαπλών αλυσίδων. ∆ιαµόρφωση και στα-
τική ευκαµψία. Βασικές έννοιες στατιστικής µηχανικής. Θερµοδυναµική ηµιαραιών και πυκνών πολύ-
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µερικών διαλυµάτων. Θεωρία Flory-Huggins. Καταστατικές εξισώσεις για πολυµερικά συστήµατα 
(Flory-Orwoll-Vrij, Sanchez-Lacombe, SAFT κ.λπ.) Στοιχεία θεωρίας RISM. ∆ιαχωρισµός σε µικρο-
φάσεις σε συστήµατα κατά συστάδων συµπολυµερών. Θεωρία ελαστικότητας ελαστοµερών. Θεωρία 
δυναµικής πολυµερικών τηγµάτων. Στοιχεία θεωριών πυρηνοποίησης και σπινοειδούς διάσπασης. 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: P.J. Flory, Principles of Polymer Chemistry, Cornell 
University Press (1953).  
P.J. Flory, Statistical Mechanics of Chain Molecules, Wiley (1969). 
P.G. de Gennes, Scaling Concepts in Polymer Physics,Cornell Press, Ithaca (1979). 
Σηµειώσεις διδασκόντων 
 
Μάθηµα: ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  
Ιστοσελίδα:  
∆ιδάσκοντες: Ν. Χατζηχρηστίδης, Ε. Ιατρού, Μ. Πιτσικάλης, Γ. Σακελλαρίου 
Σύνθεση οµοπολυµερών και συµπολυµερών µε καθορισµένη δοµή (γραµµικά, αστεροειδή, εµβολια-
σµένα, κυκλικά, δενδριτικά κλπ) χρησιµοποιώντας τις διαφορετικές µεθόδους σύνθεσης πολυµερών 
και συνδυασµούς τους.  
Προτεινόµενα Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: H.L. Hsieh, R.P. Quirk, Anionic Polymerization: 
principles and Practical Applications,Marcel Dekker Inc. (1996). 
J.P. Kennedy B.Ivan, Designed Polymers by Carbocationic Macromolecular Engineering. Theory and 
Practice, Hanser Publishers, Muenich (1992). 
G. Odian, Principles of Polymerization, J. Wiley & Sons (1981) 
J.R. Ebdon, G.C. Eastmond Eds, New Methods of Polymer Synthesis, Blackie Academic and 
Professional (1995) 
K. Matyjaszewski Ed., Cationic Polymerizations, Marcel Dekker Inc. (1996) 
W.J. Mijs Ed., New Methods of Polymer Synthesis, Plenum Press (1992)  
Σηµειώσεις διδασκόντων 
 
Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΙΙ. ΜΟΡΙΑΚΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ, ΡΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΥΣΗ 
ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 
Ιστοσελίδα:  
∆ιδάσκοντες: Γ. Φυτάς, ∆. Βλασσόπουλος 
Α. Θεωρία σκέδασης. Τεχνικές σκέδασης: Σκέδαση φωτός. Σκέδαση ακτίνων Χ. Σκέδαση νετρονίων. 
Β. Ρεολογία: Εισαγωγή στην ιξωδοελαστικότητα. Εισαγωγή στις καταστατικές εξισώσεις. Εισαγωγή 
στη µοριακή ρεολογία. Θεωρίες έρπισης. Ειδικά κεφάλαια ρεολογίας. 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: R.I.Tanner, Engineering Rheology, Oxford (1988). 
J.D.Ferry, Viscoelastic Properties of Polymers, 3rd Ed. Wiley, NY (1980). 
R.G.Larson, Constitutive Equations for Polymer Melts and Solutions, Butterworths, (1988). 
R.D.Bird, R.C.Armstrong, O.Hassager, F.Curtiss, Dynamics of Polymeric Liquids,  
Vol. 2:Kinetic Theory 2nd Ed. Wiley, NY (1987). 
M.Doi, S.F.Edwards, The Theory of Polymer Dynamics, Oxford (1988). 
Σηµειώσεις διδασκόντων 

 
Μάθηµα: ΥΓΡΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ, ΜΙΓΜΑΤΑ, ΡΕΥΣΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. 
Ιστοσελίδα:  
∆ιδάσκοντες: ∆. Τσιούρβας, Μ. Αρκάς, Κ. Μπέλτσιος 
Πολυµερικά υλικά υπερµοριακής δοµής. Πολυµερισµοί στην υγρή κρυσταλλική φάση. Πολυµερικοί 
θερµοτροπικοί υγροί κρύσταλλοι. Πολυµερισµοί σε µικκυλιακά συστήµατα. Πολυµερισµένα µικκύλια. 
Πολυµερισµοί σε κυστιδιακά συστήµατα. Πολυµερισµένα κυστίδια. ∆ενδριµερή. Μοριακά σύνθετα 
υλικά µε βάση τα δενδριµερή. Λυοτροπικά και ισοτροπικά πολυµερικά συστήµατα δύο και τριών 
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συστατικών. Ελεγχόµενη δοµή από ρευστές φάσεις. Πολυµερικά πήγµατα. Πολυµερικές στοιβάδες 
Langmuir-Blodgett. Πολυµερικά µίγµατα. 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: D.R.Paul and S.Newman Eds. “Polymer Blends” Aca-
demic Press (1978)- C.M. Paleos, Polymerization in Organized Media, Gordon & Breach 
Κ. Μπέλτσιος, Επιστήµη Πολυµερικών Υλικών, Αθήνα 2000. 
Σηµειώσεις διδασκόντων 
 
Μάθηµα: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 
Ιστοσελίδα:  
∆ιδάσκοντες: Ι. Καµίτσος, Κ. Βύρας, Π. Πίσσης, Μ. Πιτσικάλης 
Εισαγωγή στη φασµατοσκοπία υπερύθρου: ηλεκτροµαγνητικό φάσµα, ταλάντωση διατοµικού µορίου, 
αρµονικός ταλαντωτής, κανονικοί τρόποι δόνησης, κανόνες επιλογής, διαφορές φασµατοσκοπίας υπε-
ρύθρου / Raman. Φασµατοσκοπία υπερύθρου µε µετασχηµατισµό Fourier (FT-IR): στοιχεία θεωρίας, 
δυνατότητες και πλεονεκτήµατα της φασµατοσκοπίας FT-IR. Τεχνικές µέτρησης φασµάτων υπερύ-
θρου. Τεχνικές ανακλαστικότητας στο υπέρυθρο: στοιχεία θεωρίας κατοπτρικής ανακλαστικότητας 
(µετασχηµατισµός Kramers-Kronig), εσωτερικής ανακλαστικότητας και ανακλαστικότητας µε σκέδαση. 
Φασµατοσκοπία πολωµένου υπερύθρου: διχρωϊσµός, ένταση απορρόφησης στο υπέρυθρο, στοιχεία 
θεωρίας µοριακού προσανατολισµού σε πολυµερή, εφαρµογές φασµατοσκοπίας πολωµένου υπερύ-
θρου στη µελέτη µοριακού προσανατολισµού.  
Η κβαντική και η κλασική θεωρία της φασµατοσκοπίας Raman, Πολωσιµότητα, Κανόνες επιλογής, 
Περιστροφικό φάσµα Raman, ∆ονητικό φάσµα Raman, Πόλωση των φασµατικών γραµµών Raman, 
Σύγκριση φασµατοσκοπίας IR και Raman, Μελέτη της δοµής µε φασµατοσκοπία Raman, Πλεγµατικές 
ταλαντώσεις, µοριακών αλυσίδων, Εφαρµογές στα πολυµερή. Οργανολογία φασµατοσκοπίας Raman, 
Φασµατοσκοπία Raman µε µετασχηµατισµό Fourier. Γενικές γνώσεις στον Πυρηνικό Μαγνητικό 
Συντονισµό για την κατανόηση Φασµατοσκοπίας ∆ύο ∆ιαστάσεων. Φασµατοσκοπία ∆ύο ∆ιαστάσεων 
µε έµφαση τα πολυµερή (COSY, TOCSY, NOESY). Ετεροπυρηνική Φασµατοσκοπία (DEPT, HMBC, 
HMQC). Ασκήσεις στην επίλυση δοµής πολυµερών. Φασµατοσκοπία στερεής κατάστασης. Εφαρµογή 
φασµατοσκοπίας στερεής κατάστασης στα πολυµερή. Ασκήσεις εφαρµογής φασµατοσκοπίας στερεής 
κατάστασης. Γενικές Συνδυαστικές Ασκήσεις. ∆ιηλεκτρική φασµατοσκοπία. 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: K. Nakamoto, Infrared and Raman Spectra of Inorganic 
and Coordination Compounds, Wiley, New York, 1978. 
P.G. Griffiths and J.A. de Haseth, Fourier Transform Infrared Spectroscopy, Wiley, New York, 1986. 
H.W. Siesler and K. Holland-Moritz, Infrared and Raman Spectroscopy of Polymers, Marcel Dekker, 
New York, 1980. 
J.L. Koenig, Spectroscopy of Polymers, ACS, Washington, DC, 1992. 
A. Τσατσά, Σηµειώσεις Ανοργάνου Χηµείας, Παν/µιο Αθηνών, 1987. 
C.N. Banwell, E.M. McCash “Fundamentals of Molecular Sectroscopy” Mc Graw Hill 
B.J. Hunt, M.I. James Eds. “Polymer Characterization” Blackie Academic  
P.C. Painter, M.M. Coleman, J.L. Koening “The Theory of Vibrational Spectroscopy and its Appli-
cations to Polymeric Materials” J. Wiley & Sons 
F.A. Bovey, P.A. Mirau “NMR of Polymers”  
Σηµειώσεις διδασκόντων 
 
Μάθηµα: ∆ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ 
ΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΓΜΑΤΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥΣ  
Ιστοσελίδα:  
∆ιδάσκοντες: Σ. Αναστασιάδης, Μ. Σανοπούλου, Κ. Παπαδοκωστάκη. 

 Bασικές αρχές Θερµοδυναµικής Eπιφανειών. ∆ιεπιφανειακή Iσορροπία. ∆ιεπιφανειακή Tάση και 
Γωνία Eπαφής. Mικροσκοπική ερµηνεία. Θεωρίες δυνάµεων van der Waals, ∆υναµικό Lennard-Jones, 
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Mακροσκοπική Θεωρία ∆υνάµεων van der Waals. Eπιφανειακή Eνέργεια και Πειραµατικές Mέθοδοι 
Mέτρησης. ∆ιεπιφανειακή Tάση µεταξύ µη-αναµειξίµων Πολυµερών. Πειραµατικές Mέθοδοι Προσ-
διορισµού ∆οµής ∆ιεπιφανειών. Παραδείγµατα Aνάλυσης ∆οµής ∆ιεπιφανειών. Eπιφανειακός Eµ-
πλουτισµός σε Oµογενή Mείγµατα. ∆ιεπιφανεικός Eµπλουτισµός, ∆υναµική πλησίον επιφανειών. 
Προσρόφηση Πολυµερών σε Στερεές Eπιφάνειες. Yαλώδης Mεταπτωση σε Λεπτά Yµένια.  
Γενική θεωρία διαχύσεως-Συντελεστές διαχύσεως, διαλυτότητας και διαπερατότητας-Πειραµατικές 
τεχνικές-Ισόθερµες ροφήσεως-Εξάρτηση του συντελεστή διαχύσεως από την θερµοκρασία και την 
συγκέντρωση-∆ιάχυση σε υαλώδη πολυµερή-∆ιαχωρισµοί µιγµάτων µε πολυµερικές µεµβράνες-
Συστήµατα ελεγχόµενης αποδέσµευσης. 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: B. W. Cherry, “Polymer Surfaces”, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge, U.K. (1981). 

 G. J. Fleer, M. A. Cohen Stuart, J. M. H. M. Scheutjens, T. Cosgrove, B. Vincent, “Polmers at Inter-
faces”, Chapman & Hill, London (1993). 

 J.H. Petropoulos, “Mechanisms and Theories and Diffusion of Gases in Polymers”, CRC Press (1994).  
“Diffusion in Polymers”, P. Neogi, Ed., Marcel Dekker, New York, 1996. 
“Polymeric Gas Separation Membranes”, D.R. Paul, Yu. P. Yampolskii, Eds, CRC Press, Boka Raton, 
1994. 
“Handbook of Pharmaceutical Controlled Release Technology”, D. L. Wise, Marcel Dekker, New 
York, 2000. 
Σηµειώσεις διδασκόντων  

 
Μάθηµα: ΧΡΉΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΏΝ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΑΙΧΜΉΣ 
Ιστοσελίδα:  
∆ιδάσκοντες: Μ. Χατζηχρηστίδη, Π. Αργείτης, Κ. Μπέλτσιος, Γ. Βουγιουκαλάκης 
 Πολυµερή στην Μικροηλεκτρονική:Φωτοευαίσθητα πολυµερικά υλικά – µικρολιθογραφία. Χηµεία 
πλάσµατος πολυµερικών υλικών - Εγχάραξη. Πολυµερή ως διηλεκτρικά και υλικά συσκευασίας. 
Αγώγιµα - ηµιαγώγιµα οργανικά υλικά. Ηλεκτρονικές και φωτονικές διατάξεις µε πολυµερή ως ενεργό 
υλικό. Βιοϊατρικές Εφαρµογές. Περιβαλλοντικές Εφαρµογές. Εφαρµογές πολυµερών στην βιοτεχνο-
λογία - Ακινητοποίηση ενζύµων. Εφαρµογές πολυµερών στη οργανική σύνθεση µεµβράνες, Ίνες και 
Πορώδη Πολυµερή. 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: R.W.Dyson, Editor, “Specialty Polymers” Blakie (UK), 
Chapman & Hall (USA) 1987. 
K. Beltsios et al. 'Membrane Science and Applications', Chapter in the 'Handbook of Porous Solids', 
Wiley, in press. Σηµειώσεις διδασκόντων 
 
Εργαστηριακά Μαθήµατα 
 
Μάθηµα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ  
Επίβλεψη: N. Χατζηχρηστίδης, Α. Κιουλάφα, Γ. Παπαδογιαννάκης, Ε. Ιατρού, Μ. Πιτσικάλης 
1. Ριζικός πολυµερισµός µεθακρυλικού µεθυλεστέρα. 
2. Ανιοντικός πολυµερισµός στυρενίου. 
3. Παρασκευή πολυπροπυλενίου µε πολυµερισµό Ziegler-Natta: Προσδιορισµός µικροδοµής. 
4. Πολυµερισµός γαλακτώµατος: Παρασκευή πολυστυρενίου. 
5. Πολυµερισµός πολυσυµπύκνωσης σε µάζα: Παρασκευή Νylon 11. 
6. Υγρή χρωµατογραφία µέσω πηκτής: Προσδιορισµός µοριακού βάρους και κατανοµής µοριακών 

βαρών. 
7. Σκέδαση φωτός: Προσδιορισµός µοριακού βάρους κατά βάρος και δεύτερου συντελεστή virial. 
8. Ωσµωµετρία µεµβράνης: Προσδιορισµός µοριακού βάρους κατ’αριθµό και δεύτερου συντελεστή 

virial. 
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9. Ιξωδοµετρία: Προσδιορισµός εσωτερικού ιξώδους και ιξωδοµετρικής ακτίνας περιστροφής 
πολυστυρενίου. 

Προτεινόµενα Συγγράµµατα - Βοηθήµατα:  
D.Campell and J.R.White “Polymer Characterizaton-Physical Techniques” Chapman & Hall, (1989). 
G. Odian, Principles of Polymerization, J. Wiley & Sons (1981) 
H. Barth and J.Mays Eds. “Modern Methods of Polymer Analysis”, Wiley, 1991 
Σηµειώσεις διδασκόντων 
 
Μάθηµα:ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΕΟΜΕΤΡΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΕΡ-
ΓΑΣΙΩΝ. 
1. ∆ιαφορική θερµιδοµετρία σαρώσεως (Differential Scanning Calorimetry, DSC) 
(Εργαστήριο Οργανωµένων Μοριακών Συστηµάτων Υπερµοριακής ∆οµής - Επίβλεψη: Μ. Αρκάς, ∆. 
Τσιούρβας) 
2. Θερµοσταθµική ανάλυση (Thermogravimetric analysis, TGA) 
 (Εργαστήριο Οργανωµένων Μοριακών Συστηµάτων Υπερµοριακής ∆οµής - Επίβλεψη: Μ. Αρκάς, ∆. 
Τσιούρβας) 
3. Ασύµµετρες πολυµερικές µεµβράνες µε την µέθοδο αναστροφής φάσεων. 
(Εργαστήριο Μεµβρανών και Ρόφησης Ατµοσφαιρικών Ρυπαντών  
Επίβλεψη: Κ. Μπέλτσιος) 
4. Ελαστοµερές πολυστυρενίου-διβινυλοβενζολίου (PS-DVB). 
(Εργαστήριο Μεµβρανών και Ρόφησης Ατµοσφαιρικών Ρυπαντών -Επίβλεψη: Κ. Μπέλτσιος) 
5. Κινητική εκροφήσεως ουσίας από πολυµερική µεµβράνη - Προσδιορισµός συντελεστού διαχύσεως 
και συντελεστού κατανοµής.  
(Εργαστήριο Μελέτης Φαινοµένων Μεταφοράς Ύλης - Επίβλεψη: Μ. Σανοπούλου - Κ. Παπαδοκωστάκη) 
6. Προσδιορισµός καµπύλης τάσης-επιµήκυνσης κατά τον εφελκυσµό πολυµερούς υπό µορφή φίλµ - 
Προσδιορισµός φωτοελαστικoύ συντελεστή (stress-optical coefficient) υαλώδους πολυµερούς. 
(Εργαστήριο Μελέτης Φαινοµένων Μεταφοράς Ύλης - Επίβλεψη: Μ. Σανοπούλου– Κ. Παπαδοκωστάκη) 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: 
“Polymer Science and Materials”, A. V. Tobolsky and H.F. Mark, Eds, R.E. Krieger Publishing 
Company, New York, 1980.  
“Μethods in Experimental Physics”, Vol. 16, Part C, R.A. Fava, Ed., Academic Press, New York, 1980. 
“Diffusion in Polymers”, P. Neogi, Ed., Marcel Dekker, New York, 1996. 
Σηµειώσεις διδασκόντων 
 
4.5 Πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών "∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"  
 
Το Τµήµα Χηµείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών λειτουργεί σύµφωνα µε 
την Β7/472/12.10.1998 ΥΑ (ΦΕΚ 1063τ.Β/12.10.1998) όπως αυτή τροποποιήθηκε το ακαδηµαϊκό έτος 
2008-2009 µε τις από 19-5-2008 και 19-6-2008 αποφάσεις της Ε∆Ε και τις από 24-7-2008, 28-1-2009, 
10-7-2008 και 29-10-2008 αποφάσεις των Συγκλήτων των συνεργαζοµένων Πανεπιστηµίων, σύµφωνα 
µε το Ν. 3685/2008, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών: "∆ιδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαι-
δευτικές Τεχνολογίες" 
 
Το ΠΜΣ απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης µε τίτλο: "∆ιδακτική της Χηµείας και Νέες 
Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες":  
Α) Με κατεύθυνση  
∆ιδακτική της Χηµείας και  
Β) Με κατεύθυνση  
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Σύγχρονες µέθοδοι διδασκαλίας της Χηµείας. 
 
Συνεργαζόµενα Τµήµατα:  
• Χηµείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
• Χηµείας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 
• Χηµικών Μηχανικών του ΕΜΠ  
 
Χρονική διάρκεια 
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης ορίζεται σε 
τρία (3) διδακτικά εξάµηνα. 
  
Αντικείµενο του ΠΜΣ  
 
Οι βασικές κατευθύνσεις του ∆ιΧηΝΕΤ όσον αφορά στο περιεχόµενο σπουδών είναι: 
• Η παροχή στους µεταπτυχιακούς φοιτητές γνώσεων Παιδαγωγικής και ∆ιδακτικής της Χηµείας 

που είναι απαραίτητες για τη διδασκαλία της Χηµείας, αλλά και για την έρευνα σε θέµατα ∆ιδα-
κτικής της Χηµείας. 

• H διδασκαλία µαθηµάτων Χηµείας και Χηµικής Τεχνολογίας µε έµφαση στη σύνδεσή τους µε τη 
ζωή και το περιβάλλον και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι διδάσκοντες και οι διδασκόµενοι 
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Η κατάρτιση των µεταπτυχιακών φοιτητών στη λειτουργία και χρήση των συµβατικών εκπαιδευ-
τικών µέσων και των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών και στα εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού 
υλικού. 

• H εκπαίδευση σε θέµατα ερευνητικής µεθοδολογίας. 
 
Κατευθύνσεις 
Οι κατευθύνσεις λειτουργούν: 
• ∆ιδακτική της Χηµείας, µε έδρα το Τµήµα Χηµείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-

στηµίου Αθηνών 
• Σύγχρονες µέθοδοι διδασκαλίας της Χηµείας, µε έδρα το Τµήµα Χηµείας του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 
 
 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 
Μαθήµατα κατεύθυνσης «∆ιδακτική της Χηµείας» 
 
1ο εξάµηνο σπουδών    (Σύνολο 30 ΠΜ) 
∆ιδακτική της Χηµείας     8 ΠΜ 
Παιδαγωγική, ∆ιδασκαλία και Αναλυτικό Πρόγραµµα  5 ΠΜ 
Ειδικά Θέµατα και Πειράµατα Γενικής Χηµείας  7 ΠΜ 
Ψυχολογία του Εφήβου    5 ΠΜ 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την  
Αειφόρο Ανάπτυξη     5 ΠΜ 
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2ο εξάµηνο σπουδών    (Σύνολο 30 ΠΜ) 
Πληροφορική στην Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού  
Λογισµικού     6 ΠΜ 
Φιλοσοφία της Επιστήµης    5 ΠΜ 
Ειδικά Θέµατα και Πειράµατα Οργανικής Χηµείας  
και Βιοχηµείας     7 ΠΜ 
Χηµεία, Χηµική Τεχνολογία και Καθηµερινή Ζωή  7 ΠΜ 
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας   5 ΠΜ 
 
Στο 3ο εξάµηνο (Σύνολο 30 ΠΜ) οι φοιτητές πραγµατοποιούν  
Την πρακτική άσκηση      5 ΠΜ 
και ολοκληρώνουν τη διπλωµατική εργασία    25 ΠΜ  
 
Μαθήµατα κατεύθυνσης «Σύγχρονες Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας της Χηµείας» 
 
1ο εξάµηνο σπουδών    (Σύνολο 30 ΠΜ) 
∆ιδακτική της Χηµείας     6 ΠΜ 
Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση    6 ΠΜ 
Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Οργάνωση  
της ∆ιδασκαλίας      6 ΠΜ 
Το Πείραµα στη ∆ιδασκαλία της Χηµείας   6 ΠΜ 
∆ιδακτική και Επιστηµολογική Προσέγγιση  
Θεµάτων Χηµείας     6 ΠΜ 
 
2ο εξάµηνο σπουδών    (Σύνολο 30 ΠΜ) 
Εφαρµογές των Νέων Τεχνολογιών στη ∆ιδασκαλία  
της Χηµείας     6 ΠΜ 
Ιστορία της Χηµείας     6 ΠΜ 
Εργαλεία Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισµικού  6 ΠΜ 
Εφαρµογή Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στο  
Χηµικό Εργαστήριο     6 ΠΜ 
Χηµεία και Καθηµερινή Ζωή. Η Πράσινη Προσέγγιση  6 ΠΜ 
 
Στο 3ο εξάµηνο (Σύνολο 30 ΠΜ) οι φοιτητές παρακολουθούν 
Τα σεµινάρια Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας   5 ΠΜ 
και ολοκληρώνουν τη διπλωµατική εργασία    25 ΠΜ  
 
Για την απόκτηση του Μ∆Ε απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 10 µαθήµατα µιας 
από τις δύο κατευθύνσεις, η πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης ή η παρακολούθηση σεµιναρίων, 
όπου προβλέπεται, και η εκπόνηση πρωτότυπης ∆ιπλωµατικής Εργασίας υπό την επίβλεψη µέλους 
∆ΕΠ. 
 
∆ιδάσκοντες 
Οι διδάσκοντες στο ∆∆ΠΜΣ-∆ιΧηΝΕΤ είναι µέλη ∆ΕΠ των συνεργαζοµένων ή άλλων Πανεπιστη-
µιακών Τµηµάτων, που προσφέρουν έργο και στα προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών των Τµηµάτων 
τους, ερευνητές αναγνωρισµένων Ερευνητικών Ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος και έχουν επαρκή ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα και 
επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις ή σχετική εµπειρία 
στο αντικείµενο του ΠΜΣ.   



 60

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:  
Πτυχιούχοι των Τµηµάτων Χηµείας, Φυσικής, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής και Χηµικών 
Μηχανικών των ελληνικών ΑΕΙ και πτυχιούχοι αντιστοίχων Τµηµάτων ΑΕΙ του εξωτερικού µε σπου-
δές αναγνωρισµένες ως ισότιµες των ελληνικών ΑΕΙ.  
Υποβολή υποψηφιοτήτων 
Στη Γραµµατεία του Τµήµατος Χηµείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών τις 
ηµεροµηνίες που αναφέρονται στην ετήσια προκήρυξη.  
Απαιτούµενα δικαιολογητικά 
1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούµενο από τη Γραµµατεία. 
2. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι), ή στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι αναµένε-

ται η αποφοίτησή τους µέχρι την εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου. 
3. Βεβαίωση ισοτιµίας πτυχίου από το ∆ΟΑΤΑΠ (όσοι προέρχονται από πανεπιστήµια του εξωτερι-

κού). 
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας. 
5. Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα, που θα περιλαµβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευ-

νητική ή/και επαγγελµατική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστηµονικές εργασίες του υποψηφίου. 
6. Τεκµηρίωση επαρκούς γνώσης µιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, για δε τους αλλοδαπούς και 

της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση απουσίας τίτλου σπουδών οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε 
µετάφραση ξενόγλωσσου κειµένου Χηµείας. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/1986 ότι µπορούν να εκπληρώσουν στο ακέραιο τις εκπαιδευ-
τικές τους υποχρεώσεις. 

8. ∆ύο συστατικές επιστολές. 
9. Φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
«∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» 

 
Μάθηµα: ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
∆ιδάσκοντες: Βοσνιάδου Σ., Γεωργιάδου Α., Κουκά Α., Σάλτα Α (συντονιστής).  
Περιεχόµενο του µαθήµατος: Πώς µαθαίνουν οι µαθητές; 
Θεωρητική εισαγωγή για την απόκτηση, την εξέλιξη και την κατασκευή της γνώσης στα πλαίσια της 
εποικοδοµητικής προσέγγισης: Από τον Piaget και τον Vygotsky ως τις σύγχρονες απόψεις για τη 
µάθηση. Το µοντέλο του A. H. Johnstone.  
Χηµικές έννοιες και αναπαραστάσεις – Αντιλήψεις και δυσκολίες των µαθητών 
Εξέλιξη και εδραίωση της Χηµείας ως επιστήµης. Η «γλώσσα» της Χηµείας - Ανάλυση χηµικών 
εννοιών. Εναλλακτικές αντιλήψεις των µαθητών και εννοιολογική αλλαγή στη Χηµεία. Χηµικές ανα-
παραστάσεις και δυσκολίες των µαθητών.  
∆ιδακτικές προσεγγίσεις - ∆ιδακτικά εργαλεία - Αξιολόγηση 
∆ιδακτικές προσεγγίσεις διερεύνησης. ∆ιδασκαλία µέσω επίλυσης προβληµάτων στη Χηµεία. ∆ιδα-
κτικές προσεγγίσεις για τη διευκόλυνση της εννοιολογικής αλλαγής. Χάρτες εννοιών, αναλογίες, 
εργαστηριακές ασκήσεις, project. Τρόποι αξιολόγησης µαθητών και εκπαιδευτικού έργου. Μορφές 
εξεταστικών µέσων.  
Έρευνα στη ∆ιδακτική της Χηµείας 
Οι τοµείς στους οποίους διεξάγεται έρευνα και οι βασικές ερευνητικές µέθοδοι στη ∆ιδακτική της 
Χηµείας. Κριτήρια ποιότητας των ερευνών στο πλαίσιο της ∆ιδακτικής της Χηµείας.  
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Μάθηµα: ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ, ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
∆ιδάσκοντες: Κουλουµπαρίτση Α., Ματσαγγούρας Η. (συντονιστής). 
Περιεχόµενο του µαθήµατος: ΑΑ..  ΠΠααιιδδααγγωωγγιικκήή  
Εννοιολογική Οριοθέτηση. Ιστορική αναδροµή στα παιδαγωγικά ρεύµατα. Σύγχρονα παιδαγωγικά 
κινήµατα. Φύση και δοµή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος. Σχολικό κλίµα. Ο ρόλος του 
ηγέτη στο σχολείο. Οργάνωση της σχολικής τάξης. Ψυχολογικό κλίµα της τάξης. Κίνητρα και η συµ-
βολή τους στη µάθηση. Ανάγκες των εφήβων και κίνητρα. 
Ειδική Παιδαγωγική: Μαθητές µε ιδιαιτερότητες: µαθησιακές δυσκολίες, αναπηρίες, νοητική υστέ-
ρηση. Πρώτη ευαισθητοποίηση. Βιωµατικό εργαστήριο. 
ΒΒ..  ΑΑννααλλυυττιικκόό  ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  
Εννοιολογική Οριοθέτηση και ιστορική αναδροµή του Αναλυτικού Προγράµµατος. Είδη Αναλυτικών 
Προγραµµάτων. Σχολή τεχνικής λογικής (Tyler, Bloom) και Σχολή Κριτικής Παιδαγωγικής (Pinar, 
Giroux, Freire). Θεωρίες Μάθησης -∆ιδακτικοί στόχοι και εφαρµογές στον τρόπο οργάνωσης και 
παρουσίασης της γνώσης στη Χηµεία. 
ΓΓ..  ∆∆ιιδδαασσκκααλλίίαα  
ΟΟµµααδδοοσσυυννεερργγααττιικκήή  ∆∆ιιδδαασσκκααλλίίαα  κκααιι  ΜΜάάθθηησσηη  
Η συνεργασία στη σχολική τάξη και η κριτική σκέψη: Συνεργατική ∆ιερεύνηση 
• ∆ιδακτικές στρατηγικές : Παιδαγωγικές αρχές Γνωστικής Μαθητείας. Αυτο-ρυθµιζόµενη µάθηση.  
• Ερευνητικές Εργασίες στο Λύκειο. Σχήµατα εργασίας. Φάσεις υλοποίησης. Εναλλακτικές µέθοδοι 

αξιολόγησης 
 
Μάθηµα: ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
∆ιδάσκοντες: Καραλιώτα-Λυµπεροπούλου Α., Σταµπάκη ∆. (συντονιστής). 
Περιεχόµενο του µαθήµατος: Θεωρία 
Αποσαφήνιση εννοιών. Παροχή στους µεταπτυχιακούς φοιτητές, γνώσεων που είναι απαραίτητες για 
τη διδασκαλία και την ερευνητική προσπάθεια στη διδασκαλία της Χηµείας. ∆οµή της ύλης –∆οµή του 
ατόµου. Κατάταξη των στοιχείων – Περιοδικό σύστηµα. Θεωρίες Χηµικού δεσµού και εφαρµογές 
τους. Καταστάσεις της ύλης. Στοιχεία Χηµικής Θερµοδυναµικής Χηµική Ισορροπία. Χηµική Κινητική. 
Οξειδοαναγωγή. Μελέτη των στοιχείων και των ενώσεων τους  
Εργαστήρια 
Χρησιµοποίηση του Πειράµατος για τη κατανόηση της επιστηµονικής Χηµικής γνώσης και την εµπέ-
δωση του περιεχοµένου διαφόρων κεφαλαίων. Βασικές αρχές εργαστηριακής διδασκαλίας. Ασκήσεις 
που αναφέρονται σε διδακτέα ύλη του Λυκείου . Κινητική χηµικών αντιδράσεων. Οξειδοαναγωγή. Το 
χρώµα στο Εργαστήριο Χηµείας. Προσδιορισµός της Κα δείκτη και αγνώστου οξέος. Θερµότητα 
ενυδάτωσης. Γίνονται ποσοτικές µετρήσεις ή εντυπωσιακά πειράµατα. Προτάσεις και παρουσίαση 
νέων εργαστηριακών ασκήσεων. Σηµειώνεται ότι τα απαραίτητα όργανα και αντιδραστήρια είναι 
συνηθισµένα και χαµηλού κόστους. 
 
Μάθηµα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ 
∆ιδάσκοντες: Μπεζεβέγκης Η. (συντονιστής), Παυλόπουλος Β., Ράλλη Α., Τάνταρος Σπ. 
Περιεχόµενο του µαθήµατος: Βιοσωµατική ανάπτυξη. Αλλαγές ήβης. Εικόνα εαυτού. Συνέπειες στη 
συµπεριφορά. Συναισθηµατική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη. Ο έφηβος στην οµάδα, στην οικογένεια 
και στο σχολείο. Γνωστική ανάπτυξη στην εφηβεία. Λύση προβληµάτων. Τρόποι σκέψης. Γλωσσική 
ανάπτυξη. Θέµατα ταυτότητας. Ανάπτυξη της προσωπικότητας. Αναπτυξιακοί στόχοι και επιλογές. 
Ρόλος του φύλου.Αποκλίσεις στην ανάπτυξη του εφήβου. Ψυχολογικά προβλήµατα της εφηβικής 
ηλικίας. 
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Μάθηµα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
∆ιδάσκοντες: Αριανούτσου – Φαραγγιτάκη Μ., Σκούλλος Μ. (συντονιστής), Τρικαλίτη Α. 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:Η έννοια της ΠΕ και της ΕΑΑ. Σύνδεσή της µε τα αιτήµατα προστασίας 
Περιβάλλοντος και Επιστηµών Φύσης. Επέκταση στις Κοινωνικές και Οικονοµικές ∆ιαστάσεις. 
Εξέλιξη: Από τη Στοκχόλµη (1972) στη Βόννη (2009) και στη ∆εκαετία του ΟΗΕ για την ΕΑΑ (2005-
2014). Η πορεία της ΠΕ & ΕΑΑ στην Ελλάδα. Βασικοί σταθµοί και προοπτικές. Θεσµοθετηµένοι 
φορείς. Θεµατικά δίκτυα ΠΕ & ΕΑΑ, Ελληνικά και περιφερειακά (π.χ. MEdIES). ∆είκτες για την 
ΕΑΑ. Κατάλογος “∆εξιοτήτων των Εκπαιδευτικών για ΕΑΑ” της UNECE. Βασικές οικολογικές-βιο-
λογικές έννοιες απαραίτητες για θεµελίωση και διδασκαλία της ΠΕ. Βασικές χηµικές έννοιες απαραί-
τητες για τη θεµελίωση και διδασκαλία της ΠΕ. Βασικές Οικονοµικές και Κοινωνικές παράµετροι 
απαραίτητες για τη θεµελίωση και τη διδασκαλία της ΕΑΑ (ΑΕΠ, ‘Πράσινοι Λογαριασµοί’ – Λογα-
ριασµοί Φυσικών Πόρων, Αρχές συµµετοχικότητας και ∆ιακυβέρνησης). Περιβαλλοντικές µεταβολές 
και προβλήµατα. Περιβάλλον και αειφορία. Αειφορική διαχείριση οικοσυστηµάτων. Υποδειγµατική 
κατάρτιση προγραµµάτων ΠΕ, θεωρία-πρακτική, µε βασικά ερεθίσµατα από θετικές επιστήµες. Κατά-
στρωση προγραµµάτων (project) (άσκηση), παρουσίαση εργασιών των εκπαιδευοµένων. Αξιολόγηση 
προγραµµάτων ΠΕ & ΕΑΑ. 
 
Μάθηµα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
∆ιδάσκοντες: Γεωργιάδου Α., Γρηγοριάδου Μ. (συντονιστής), Παυλάτου Ε., Τσαγκάνου Γ.  
Περιεχόµενο του µαθήµατος: Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόµηση της κοινωνίας της Γνώσης- Μοντέλα 
εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση - Ευρωπαϊκή και ∆ιεθνής Πολιτική σε θέµατα ένταξης των ΤΠΕ 
στην εκπαίδευση. Αναζήτηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού Φ. Ε. στο διαδίκτυο µέσω portals. 
Επίδειξη αξιόλογων εφαρµογών εκπαιδευτικού λογισµικού Φ.Ε. από την ελληνική και τη διεθνή παρα-
γωγή. Κριτήρια επιλογής / αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού από τον εκπαιδευτικό. ∆οµή δρα-
στηριοτήτων και Εκπαιδευτικών Σεναρίων για την αξιοποίηση ιστοχώρων και εκπαιδευτικού λογι-
σµικού. Ρόλος µαθητή, Ρόλος καθηγητή. ∆ηµιουργία µαθησιακών αντικειµένων µε εργαλεία web 2.0 
(όπως: παρουσίαση, ψηφιακή αφίσα, ψηφιακό comic, χρονογραµµή, νοητικοί χάρτες, υποτιτλισµένα 
video). Αξιοποίηση Webquest και wiki ως πλατφόρµα οργάνωσης εκπαιδευτικού υλικού και συνερ-
γασίας. Σχεδιασµός ιστοχώρων και πυλών εκπαιδευτικού περιεχοµένου για το διαδίκτυο (moodle). 
Αξιοποίηση λογισµικών δηµιουργίας εκπαιδευτικού περιεχοµένου (captivate, exe).  
 
Μάθηµα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
∆ιδάσκοντες: Ψύλλος Ε. 
Περιεχόµενο του µαθήµατος: Ο χαρακτηρισµός και η δικαιολόγηση της επιστηµονικής µεθόδου. 
Η σχέση µεταξύ θεωρίας και πειράµατος. Η σχετική αυτονοµία του πειράµατος από την θεωρία. Η 
επαγωγή και η υποθετικο-παραγωγική µέθοδος. Γιατί η επιστηµονική µέθοδος είναι ο πιο ορθολογικός 
τρόπος για να γνωρίσουµε τον κόσµο; Η επικύρωση των επιστηµονικών θεωριών.  
Πώς αναπτύσσεται η επιστήµη; 
Τα µοντέλα των λογικών εµπειριστών, του Popper, του Kuhn και άλλων. ∆ιαχωρισµός της επιστήµης 
από την ψευδο-επιστήµη. 
Εξήγηση, αιτιότητα, νόµοι της φύσης. 
∆ιάφορα µοντέλα επιστηµονικής εξήγησης και τα προβλήµατά τους. Η φύση της σχέσης αιτίας από-
τελέσµατος. Τι είναι οι νόµοι της φύσης και πως ανακαλύπτονται; 
Επιστήµη και Ρεαλισµός 
Η φύση των επιστηµονικών θεωριών. Είναι οι θεωρίες απλά εργαλεία για την οργάνωση και ταξινό-
µηση των παρατηρήσιµων φαινοµένων ή µας οδηγούν στην ανακάλυψη βαθύτερων αληθειών για τον 
κόσµο; Ο ρόλος της πρόβλεψης στην επιστήµη και στη αποδοχή των θεωριών. Ο ρόλος και η φύση 
των θεωρητικών µοντέλων. 
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Μάθηµα: ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 
∆ιδάσκοντες: Βαλαβανίδης Α., Γαλανοπούλου Κ., Μαυροµούστακος Θ., Πασχαλίδου Α., Τζουγκράκη 
Χ. (συντονιστής) 
Περιεχόµενο του µαθήµατος: Στερεοϊσοµέρεια – Απεικόνιση οργανικών µορίων. ∆οµή και ιδιότητες 
βιοµορίων: Πεπτίδια-Πρωτεΐνες, Σάκχαρα, Νουκλεïνικά Οξέα. Σύγχρονες Μέθοδοι διδασκαλίας στην 
Οργανική Χηµεία (µέθοδος SATL, ∆ιδακτικός Μετασχηµατισµός). Ανάπτυξη από τους φοιτητές 
πειραµάτων Οργανικής Χηµείας για τη Β΄θµια Εκπαίδευση.  
Χηµική προέλευση της ζωής: αβιοτική προέλευση των βιοµορίων, εµφάνιση και εξέλιξη των κυττά-
ρων. Κυτταρική οργάνωση, ο ρόλος των µεµβρανών, διαµερισµατοποίηση των ενζύµων του µεταβολι-
σµού. Χαρακτηριστικά των µεταβολικών πορειών, πηγές ενέργειας για τους οργανισµούς. ∆ιδά-
σκοντας µεταβολισµό: αποικοδόµηση της γλυκόζης, φωτοσύνθεση. Παρανοήσεις των µαθητών. DNA, 
RNA και βιοσύνθεση πρωτεϊνών. Iοί. Τεχνολογία του ανασυνδυασµένου DNA, η εποχή των –omics. 
Μοριακή Μοντελοποίηση και παραδείγµατα εφαρµογής της στα πεδία της Οργανικής Χηµείας και 
Βιοχηµείας. Πτυχές της Μοριακής Μοντελοποίησης όπου µπορούν να εφαρµοσθούν στα µαθήµατα 
Οργανικής Χηµείας Λυκείου για να κατανοηθεί η σηµασία της τρισδιάστατης απεικόνισης των οργα-
νικών µορίων στις ιδιότητες τους.  
Βασικές αρχές Πράσινης Χηµείας. Πράσινη Χηµεία στην Οργανική σύνθεση. Βιοµηχανικές Εφαρ-
µογές. Πράσινη Χηµεία και Βιώσιµη ή Αειφόρος Ανάπτυξη. Προστασία του Περιβάλλοντος. 
 
Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ, ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 
∆ιδάσκοντες: Βαλαβανίδης Α., Καραλιώτα - Λυµπεροπούλου Α.(συντονιστής), Μπουρουσιάν Μ., 
Παυλάτου Ε., Σταµπάκη ∆.  
Περιεχόµενο του µαθήµατος: Εφαρµογή του εποικοδοµητισµού και της διαθεµατικότητας στη 
διδασκαλία της Χηµείας. Προσέγγιση της διδακτικής πράξης στο µάθηµα της Χηµείας µέσα από την 
σύνδεση του επιστηµονικού της περιεχοµένου µε την καθηµερινή ζωή του µαθητή και τις εφαρµογές 
της. Επισκόπηση ανάλογων εφαρµογών – προγραµµάτων από τη διεθνή βιβλιογραφία. Χηµικός 
αλφαβητισµός. Σύνδεση της Χηµείας µε άλλες επιστήµες και κλάδους – τα πεδία δραστηριοτήτων της, 
η πρακτική και οικονοµική σηµασία. Ανάδειξη του µαθήµατος της Χηµείας σε γέφυρα σύνδεσης µε 
άλλες επιστήµες και το αντίστοιχο περιεχόµενο µαθηµάτων. Συσχέτιση της διδακτέας ύλης µε τις 
ενότητες: Η χηµεία της Ζωής (Βιολογικοί κύκλοι, φωτοσύνθεση, αναπνοή). Χηµεία και φως. Χηµεία 
και αισθήσεις. Η Χηµεία της Υγείας (φάρµακα, διατροφή, τοξικές ουσίες, ναρκωτικά, σύγχρονα 
διαγνωστικά µέσα). Χηµεία - Ιστορία – Τέχνη. Η Χηµεία σε θέµατα αιχµής και επικαιρότητας. Χηµεία 
και σύγχρονες εξελίξεις. Χηµεία και περιβάλλον. Χηµεία και εφαρµογές της Σύγχρονης Τεχνολογίας: 
Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών (Παραγωγή, Κατεργασίες, Προϊόντα και ∆ιεργασίες -Τεχνολογία 
πετρελαίου), Μεταλλικά Υλικά (Μέταλλα, κράµατα - σιδήρου, χαλκού, αλουµινίου), Κεραµικά Υλικά 
(Παραδοσιακά και Προηγµένης Τεχνολογίας), ∆οµικά Υλικά (Τεχνολογία τσιµέντου), Υλικά Προηγ-
µένης Τεχνολογίας (Σύνθετα, ηµιαγωγοί, υπεραγωγοί, νανο-υλικά). 
  
Μάθηµα: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
∆ιδάσκοντες: Μαυρικάκη Ε. 
Περιεχόµενο του µαθήµατος: 
Γενικά περί έρευνας. Εγκυρότητα, αξιοπιστία,δεοντολογία. Ερευνητικό ερώτηµα -Υπόθεση έρευνας – 
Τεκµηρίωση – Αναζήτηση σε πηγές. ∆ειγµατοληψία- Μεταβλητές – Ποσοτική έρευνα- Περιγραφική 
Στατιστική – Χρήση SPSS. Επαγωγική Στατιστική. Έρευνα επισκόπησης – Σχεδιασµός ερωτηµατο-
λογίου και ανάλυση των δεδοµένων. Ποιοτική Έρευνα. Ανάλυση Περιεχοµένου. Κριτική Ανάλυση 
Λόγου. Εθνογραφία - Οµάδες εστίασης - Μελέτη περίπτωσης - Έρευνα δράση - Θεµελιωµένη θεωρία . 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» 
 

Μάθηµα: ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
∆ιδάσκοντες: Αντώνογλου Λ., Καλλέρη Μ., Πετρίδου Ε., Χαριστός Ν., Ψύλλος ∆.(συντονιστής) 
Περιεχόµενο του µαθήµατος: Αναπτυξιακές και Μεθοδολογικές διαστάσεις της ∆ιδακτικής των ΦΕ. 
Ατοµικός και κοινωνικός εποικοδοµητισµός. Οι αντιλήψεις, οι συλλογισµοί των µαθητών για τα 
φαινόµενα και τις έννοιες των ΦΕ και η εννοιολογική αλλαγή. ∆ιερεύνηση: από τη µάθηση του περιε-
χοµένου στη διδασκαλία της φύσης της επιστήµης. Ταξινόµηση των χηµικών εννοιών και χηµικές 
αναπαραστάσεις Η «γλώσσα» της Χηµείας και οι αντιλήψεις µαθητών για χηµικές έννοιες. Από την 
εµπειρική γνώση στη παιδαγωγική γνώση του περιεχοµένου. Χάρτες εννοιών, αναλογίες, εργαστηρια-
κές ασκήσεις, φύλλο εργασίας, project. Τρόποι αξιολόγησης µαθητών και εκπαιδευτικού έργου. 
 
Μάθηµα: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
∆ιδάσκοντες: Γιαννακουδάκης Α., Σιγάλας Μ.(συντονιστής) 
Περιεχόµενο του µαθήµατος: Αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής στην εκπαίδευση. Λήψη, 
επεξεργασία και αποθήκευση ήχου, εικόνας και video. Προγράµµατα σχεδίασης συντακτικών τύπων 
και δηµιουργίας µοριακών µοντέλων (CS ChemDraw, CS Chem3D). Χρήση του διαδικτύου (Internet). 
Παραγωγή απλού εκπαιδευτικού λογισµικού µε τη χρήση εργαλείων παρουσιάσεων (presentation 
software). Ανάπτυξη ιστοσελίδων και ενσωµάτωση σε αυτές διδαδραστικών τρισδιάστατων µοριακών 
µοντέλων. 
 
Μάθηµα: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
∆ιδάσκοντες: Ταρατόρη Ε., Χατζηδήµου ∆.(συντονιστής) 
 Περιεχόµενο του µαθήµατος: Προετοιµασία, εκτέλεση και αξιολόγηση σχολικής διαδικασίας. 
Κατασκευή και χρήση εκπαιδευτικού υλικού. Τεχνικές διδασκαλίας. Παιδαγωγικές, διδακτικές και 
κοινωνικές δεξιότητες. Άσκηση µε µικροδιδασκαλία. 
 
Μάθηµα: ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
∆ιδάσκοντες: Μαρούλης Α. 
 Περιεχόµενο του µαθήµατος: Φυσικά και χηµικά φαινόµενα. Μέθοδοι διαχωρισµού. ∆ιαλυτότητα. 
Οξυµετρία – αλκαλιµετρία –οξειδοαναγωγική ογκοµετρία. Εύρεση θερµότητας αντιδράσεων. Παρά-
γοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα των χηµικών αντιδράσεων. Χηµική ισορροπία και παράγοντες 
που την επηρεάζουν. Ηλεκτρόλυση και επιµετάλλωση. Αντιδράσεις χαρακτηριστικών οµάδων 
οργανικών ενώσεων. Συνθέσεις και ταυτοποιήσεις απλών οργανικών ενώσεων. Αποµόνωση οργανικών 
ενώσεων από φυσικά προϊόντα. Πρότυπα πειράµατα. Πειράµατα σε προβολέα διαφανειών. Πειράµατα 
σε µικροκλίµακα. 
 
Μάθηµα: ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 
∆ιδάσκοντες: Γιαννακουδάκης Α., Γιαννακουδάκης Π. (συντονιστής) 
 Περιεχόµενο του µαθήµατος: ∆ιδακτική µεθοδολογία θεµάτων όπως: ∆οµή της ύλης. Περιοδικό 
Σύστηµα. Χηµικός δεσµός. Καταστάσεις της ύλης. Στοιχεία Χηµικής Θερµοδυναµικής, Χηµική Ισορ-
ροπία. Χηµική Κινητική. Γαλβανικά στοιχεία. Είδη ηµιστοιχείων. Πρότυπο ηλεκτρόνιο Η. Κανονικά 
δυναµικά. Μπαταρίες. Ηλεκτρόλυση. ∆ιάβρωση. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής. Ονοµατολογία οργανι-
κής χηµείας. Ισοµέρεια. Οργανικές αντιδράσεις. Αλκάνια – πετρέλαιο. Αλκένια – πολυµερισµοί. 
Αρωµατικοί υδρογονάνθρακες. Αµινοξέα, Πεπτίδια, Πρωτεΐνες. Υδατάνθρακες, Γλυκοπρωτεΐνες. 
Λιπίδια. Νουκλεϊνικά οξέα. Ανασυνδυασµένο DNA. Κύτταρο και πηγές ενέργειας. 
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Μάθηµα: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
∆ιδάσκοντες: Σιγάλας Μ. 
 Περιεχόµενο του µαθήµατος: Τεχνολογίες Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση. 
Εκπαιδευτική πολιτική και επιστηµονική θεµελίωση. Σύγχρονες αντιλήψεις για τη µάθηση και τη 
διδασκαλία και η εφαρµογή τους µε εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας. Σύγχρονες 
αντιλήψεις για τη µάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρµογή τους µε εργαλεία υπολογιστικής και 
δικτυακής τεχνολογίας. ∆ιδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισµικών Χηµείας και εργαλείων 
γενικής χρήσης. 
 
Μάθηµα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
∆ιδάσκοντες: Ακρίβος Π., Βαρέλλα Ε.(συντονιστής) 
 Περιεχόµενο του µαθήµατος: Απόψεις των αρχαίων Ελλήνων για τις φυσικές επιστήµες και 
σύγκριση µε νεώτερες θεωρίες. Χηµεία των αρχαίων και µέσων χρόνων και µέθοδοι χρήσης του 
υλικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς (συλλογή και αποτίµηση, πειραµατική αναπαραγωγή βάσει της 
παλιάς τεχνογνωσίας, τρόποι παρουσίασης των αποτελεσµάτων µε χρήση σύγχρονων εποπτικών 
µέσων, ένταξη σε θεσµοθετηµένα προγράµµατα). Ιστορία της Χηµείας ως επιστήµης κατά τους δύο 
τελευταίους αιώνες. Το έργο σηµαντικών πρωτοπόρων ερευνητών. 
 
Μάθηµα: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
∆ιδάσκοντες: Σιγάλας Μ.(συντονιστής), Χαριστός Ν. 
 Περιεχόµενο του µαθήµατος: Σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισµικού. Εργαλεία υλοποίησης εκπαι-
δευτικού υλικού. Συγγραφή πολυµεσικών (αυτόνοµων ή διαδικτυακών) εφαρµογών µε το Authorware 
(χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος ανάπτυξης, εισαγωγή και τύποι διαδραστικότητας, προχωρηµένα 
θέµατα). Ανάπτυξη ταινιών µε το Director (χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος ανάπτυξης, τεχνικές 
κινούµενου σχεδίου, εισαγωγή και δυναµική διαδραστικότητα, προχωρηµένα θέµατα). 
 
Μάθηµα: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
∆ιδάσκοντες: Παπαδόπουλος Ν. 
 Περιεχόµενο του µαθήµατος: Προσοµοιώσεις πειραµατικών διατάξεων και διαδικασιών. Μεθοδο-
λογία (µοντέλλα, µαθηµατική απεικόνιση, αναπαραγωγή πραγµατικότητας). Εργαλεία ανάπτυξης. 
Πλατφόρµες διασύνδεσης µε το λειτουργικό σύστηµα. Υλοποίηση Παραδείγµατα εφαρµογής στη 
χηµικό εργαστήριο. 
Πειράµατα ελεγχόµενα από ηλεκτρονικό υπολογιστή. (υλικά διασύνδεσης, λογισµικό, πρωτόκολλα). 
Προσοµοίωση πειραµάτων. Έλεγχος πειραµάτων από απόσταση µέσω δικτύου. 
 
 
Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ. Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
∆ιδάσκοντες: Μαρούλης Α. 
 Περιεχόµενο του µαθήµατος: Η αναγκαιότητα της Χηµείας. Η Χηµεία ως κεντρική επιστήµη. Η 
χρησιµότητα της Χηµείας στη σύγχρονη κοινωνία. Χηµεία υγείας και ζωής. Μελέτη βιολογικών κύ-
κλων. ∆ράση φαρµάκων, τοξικών ουσιών και ναρκωτικών. ∆ιαγνωστικά µέσα. Χηµεία και κατάναλω-
τικά αγαθά (τρόφιµα, ποτά απορρυπαντικά, είδη καθηµερινής χρήσης). Χηµεία και σύγχρονες εξελί-
ξεις. Νέα υλικά. Χηµεία και περιβάλλον. Θεωρία, µεθοδολογία και εφαρµογές της πράσινης Χηµείας. 
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4.6 Πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών "ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ"   

Το Τµήµα Χηµείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνερ-
γασία µε το Τµήµα Χηµείας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) οργανώνει και 
λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2002-3 ∆ιαπανεπιστηµιακό και ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (∆∆ΠΜΣ) στο γνωστικό αντικείµενο "Χηµική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας" 
µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τµήµατος Χηµείας του ΕΚΠΑ κ. Μιχαήλ Κουππάρη. 
Το πρόγραµµα έχει εγκριθεί από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., χρηµατοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ και οδηγεί σε 
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) και ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα σε ένα από τα συνεργαζόµενα 
Τµήµατα. 
 
Αντικείµενο –Σκοπός του Προγράµµατος 
Αντικείµενο του προγράµµατος είναι η γνωστική περιοχή της σύγχρονης χηµικής ανάλυσης, των 
συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας και των ελέγχων ποιότητας φαρµάκων, τροφίµων, υλικών και 
περιβάλλοντος.  
 
Σκοπός του προγράµµατος είναι: 
(α) Η παροχή στους µεταπτυχιακούς φοιτητές εξειδικευµένων γνώσεων στις σύγχρονες τεχνικές χηµι-
κής ανάλυσης και τις εφαρµογές τους στον έλεγχο ποιότητας φαρµάκων, τροφίµων, υλικών και περι-
βάλλοντος. 
(β) Η κατάρτιση των µεταπτυχιακών φοιτητών στα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας. 
(γ) Η δηµιουργία ικανού ανθρώπινου δυναµικού που θα στελεχώσει τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου 
των χηµικών βιοµηχανιών (φαρµάκων, τροφίµων, υλικών) και των κρατικών ή ιδιωτικών εργαστηρίων 
ελέγχου προϊόντων και περιβάλλοντος. 
 
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί: 
Πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τµηµάτων της ηµεδαπής ή οµοταγών της αλλοδαπής: 
• Χηµείας, Πανεπιστηµίων ή Πολυτεχνείων 
• Φαρµακευτικής 
• Βιολογίας 
• Γεωπονίας 
Πτυχιούχοι ΤΕΙ του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων της ηµεδαπής ή οµοταγών της αλλοδαπής. 
 
Κριτήρια επιλογής 
Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται µε συνεκτίµηση των εξής κριτηρίων: 
1) Το γενικό βαθµό του πτυχίου. 
2) Τη βαθµολογία στα σχετικά µε το ΠΜΣ προπτυχιακά µαθήµατα. 
3) Την επίδοση σε πτυχιακή εργασία, όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο. 
4) Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου. 
5) Την προσωπικότητα του υποψηφίου, όπως αυτή εκτιµάται από συνέντευξη από τη Συντονιστική 
Επιτροπή. 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγµένα µία ξένη γλώσσα (προτιµάται η αγγλική). Τέλος, οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις γνωστικού υποβάθρου, για τη συµπλήρωση 
του οποίου µπορεί να απαιτηθεί η παρακολούθηση µαθηµάτων προπτυχιακού προγράµµατος, µέγιστης 
διάρκειας ενός έτους. 
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Χρονική διάρκεια  
Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα 
(4) διδακτικά εξάµηνα. Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος είναι 
αυτή που ορίζεται στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών των συνεργαζόµενων τµηµάτων. 
 
Αριθµός εισακτέων 
Ο αριθµός των εισακτέων στο πρόγραµµα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) µεταπτυχιακούς 
φοιτητές που θα κατανέµονται εξίσου στα δύο συνεργαζόµενα τµήµατα. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Στα πλαίσια του ΠΜΣ «Χηµική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας», διάρκειας 4 εξαµήνων, 
πραγµατοποιείται η διδασκαλία 8 µαθηµάτων, καθώς και η εκπόνηση πρωτότυπης ∆ιπλωµατικής 
Εργασίας (∆ιατριβής) (Master Thesis). Η ∆ιπλωµατική Εργασία εκπονείται κατά το Γ’ και ∆’ Εξάµηνο 
και καθοδηγείται από Επιβλέπων Μέλος ∆ΕΠ. 
Τα προσφερόµενα µαθήµατα διακρίνονται σε: 

(Ι) Μαθήµατα Βασικού Κορµού 
(ΙΙ) Μαθήµατα Επιλογής 
(ΙΙΙ) Εκπόνηση ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική και τηρείται παρουσιολόγιο από όλους τους 
διδάσκοντες. 
 
Τα προσφερόµενα µαθήµατα, οι ώρες διδασκαλίας ανά εβδοµάδα, οι διδακτικές µονάδες και το 
εξάµηνο διδασκαλίας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Α/Α Μάθηµα Ώρες 
∆ιδασκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΟΡΜΟΥ 
1 Προχωρηµένη Αναλυτική Χηµεία 

Ι. Ηλεκτροχηµικές τεχνικές 
ΙΙ. Φασµατοχηµικές Τεχνικές 
ΙΙΙ. Τεχνικές ∆ιαχωρισµού – 
Χρωµατογραφικές Τεχνικές 
IV. Βιοαναλυτικές και ∆ιάφορες 
Τεχνικές 

 
 

10 

 
 

16 

 
 

Α 

2 Χηµειοµετρία – Στατιστική – 
Μετρολογία 

3 10 Α 

3 Συστήµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας 5 10 Β 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

4 Έλεγχος Ποιότητας Φαρµάκων 3 10 Β 
5 Έλεγχος Ποιότητας Περιβάλλοντος 3 10 Β 
6 Έλεγχος Ποιότητας Τροφίµων και 

Ποτών 3 10 Β 

7 Έλεγχος Ποιότητας Υλικών 3 10 Β 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

8 Ερευνητική Μεθοδολογία 2 4 Α + Β 
 
∆ιπλωµατική Ερευνητική Εργασία: Εκπονείται στα Γ΄ και ∆΄ Εξάµηνα και αντιστοιχεί σε 60 
Πιστωτικές Μονάδες. 
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 Κατά τη διάρκεια των Γ’ και ∆’ Εξαµήνων, πλην της εκπόνησης και συγγραφής της ∆ιπλωµατικής 
Εργασίας, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν διάφορα σεµινάρια σχετικά µε το αντικείµενο 
του προγράµµατος και τα ενδιαφέροντά τους που οργανώνονται από τα συνεργαζόµενα Τµήµατα ή/και 
Τοµείς. Παρακολουθούν επίσης την προφορική υποστήριξη των ∆ιπλωµατικών Εργασιών των Τελειό-
φοιτων Μεταπτυχιακών Φοιτητών.  
Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι µεταπτυχιακοί φοιτητές συνεπικουρούν τα µέλη ∆ΕΠ 
των συνεργαζόµενων Τµηµάτων στην επίβλεψη προπτυχιακών εργαστηριακών ασκήσεων (το µέγιστο 
επί 4ωρο ανά εβδοµάδα για 2 εξάµηνα). 
 
Για την απόκτηση του Μ∆Ε στη «Χηµική Ανάλυση – Έλεγχο Ποιότητας» απαιτείται: 
1. Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση: 

Α) σε όλα τα µαθήµατα (3) του βασικού κορµού, 
Β) σε 2 τουλάχιστον µαθήµατα επιλογής (συνιστάται η παρακολούθηση περισσότερων ή/και 
όλων των µαθηµάτων επιλογής), 
Γ) στο υποχρεωτικό µάθηµα της Ερευνητικής Μεθοδολογίας, και συγκέντρωση τουλάχιστον 60 
πιστωτικών µονάδων. 

2. Εκπόνηση Ερευνητικής ∆ιπλωµατικής Εργασίας (∆ιατριβής), υπό την επίβλεψη του ορισθέντος 
ως επιβλέποντος µέλους ∆ΕΠ, τα αποτελέσµατα της οποίας πρέπει να περιέχουν στοιχεία πρωτοτυπίας 
και να παρουσιάζονται υπό µορφή διατριβής (∆ιατριβή Ειδίκευσης). (60 Πιστωτικές Μονάδες).Η 
∆ιατριβή γίνεται αποδεκτή από Τριµελή Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία συµµετέχει ο επιβλέπων και 
δύο άλλα µέλη ∆ΕΠ. Ο υποψήφιος παρουσιάζει τη διατριβή του σε ανοικτό ακροατήριο.  
Σύνολο Απαιτούµενων Πιστωτικών Μονάδων: 120 

 
Στο ΠΜΣ «Χηµική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας» διδάσκουν µέλη ∆ΕΠ των συνεργαζόµενων 
Τµηµάτων Χηµείας ΕΚΠΑ και ΑΠΘ και εξωτερικοί συνεργάτες που πληρούν τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 12, παρ. 3α του Ν. 2083 / 1992. 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 
Μάθηµα: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Μ. Κουππάρης, Α. Καλοκαιρινός, Π. Ιωάννου, Ε. Λιανίδου, Τ.Αττά – Πολίτου, Ε. 
Αρχοντάκη, Ν. Θωµαϊδης, Ι. Παπαδογιάννης, Β. Σαµανίδου, Γ. Θεοδωρίδης, Σ. Γηρούση, Α. Ανθε-
µίδης. 
Περιεχόµενο: Ι) Ηλεκτροχηµικές Τεχνικές: Αρχές, οργανολογία και εφαρµογές ποτενσιοµετρίας, 
βολταµµετρίας (πολαρογραφία, αµπεροµετρία, αναδιαλυτική βολταµµετρία), κουλοµετρίας. 
ΙΙ) Φασµατοχηµικές Τεχνικές: Αρχές, οργανολογία και εφαρµογές φασµατοµετρίας UV-Vis, IR, 
ατοµικής φασµατοµετρίας, φθορισµοµετρίας, χηµειοφωταύγειας. 
ΙΙΙ) Τεχνικές ∆ιαχωρισµού – Χρωµατογραφικές Τεχνικές: Προκατεργασία δείγµατος, αρχές, οργανο-
λογία και εφαρµογές τεχνικών διαχωρισµού, χρωµατογραφία λεπτής στιβάδας, υγροχρωµατογραφίας 
υψηλής απόδοσης (HPLC), ιοντικής χρωµατογραφίας, αεριοχρωµατογραφίας (GC), συνδυασµένων 
τεχνικών GC-MS, LC-MS. 
IV) Βιοαναλυτικές Τεχνικές: Εισαγωγή στις βιοαναλυτικές τεχνικές. Χειρισµός βιολογικών δειγµάτων. 
Τα ένζυµα ως αναλυτικά αντιδραστήρια. Κινητική ενζύµων µε Η/Υ. Ενζυµικές αναλυτικές τεχνικές. 
Ακινητοποιηµένα ένζυµα. Βιοτεχνολογικές εφαρµογές. Ανοσοχηµικές τεχνικές. Τεχνικές ενισχύσεως 
DNA. Εισαγωγή στους βιοαισθητήρες. Τεχνολογία βιοαισθητήρων. Εφαρµογές στη βιανάλυση. Παρα-
γωγή και αποµόνωση βιολογικών µεγαλοµορίων. Ειδικές τεχνικές µελέτης και προσδιορισµού µεγαλο-
µορίων. 
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Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΟΜΕΤΡΙΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Κ. Ευσταθίου, Μ. Κουππάρης, Ι. Στράτης, Γ. Ζαχαριάδης. 
Περιεχόµενο: Χηµειοµετρία και αναλυτική διαδικασία. Βασική στατιστική επεξεργασία αναλυτικών 
δεδοµένων. Σφάλµατα στην αναλυτική διαδικασία, αξιολόγηση επαναληψιµότητας και ακρίβειας. 
Βαθµονόµηση. Χαρακτηριστικά ποιότητας αναλυτικών µεθόδων (ακρίβεια, πιστότητα (επαναληψιµό-
τητα, αναπαραγωγιµότητα), ευαισθησία, ανιχνευσιµότητα, εκλεκτικότητα, ανθεκτικότητα (ευστάθεια). 
Σήµατα και δεδοµένα. Μέθοδοι συµµεταβολής και συσχέτισης. Επιφάνειες απόκρισης και µοντέλα. 
Βελτιστοποίηση αναλυτικών µεθόδων. Πολυπαραµετρική προσέγγιση. Πειραµατικός σχεδιασµός. 
Ανάλυση κατά συστάδες (cluster analysis). Αναγνώριση µοντέλων (pattern recognition). Ειδικές εφαρ-
µογές χηµειοµετρίας. Στατιστικά πακέτα προγραµµάτων. Αρχές και τεχνικές στατιστικών πακέτων.  

 
Μάθηµα: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Ιστοσελίδα: 
 ∆ιδάσκοντες: Μ. Κουππάρης, Ν. Θωµαϊδης, Ε. Μπακέας, Α. Βουλγαρόπουλος. 
Περιεχόµενο: Εισαγωγή στη ∆ιασφάλιση ποιότητας. Πρότυπα ποιότητας σειράς ISO 9000, πιστοποί-
ηση. ∆ιαπίστευση Εργαστηρίων ∆οκιµών (Πρότυπο EN ISO/IEC 17025). ∆ιακρίβωση και έλεγχος 
επίδοσης οργάνων. Επικύρωση / επαλήθευση αναλυτικών µεθόδων. ∆ιασφάλιση ποιότητας αποτελε-
σµάτων (εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος ποιότητας). Υπολογισµός αβεβαιότητας. Εγχειρίδιο 
ποιότητας, διαδικασίες, οδηγίες εργασίας και αρχεία ποιότητας. Εσωτερικές επιθεωρήσεις. Οργάνωση 
εργαστηρίων προς διαπίστευση. Το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης. 
 
Μάθηµα: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Μ. Κουππάρης, Ι. Παπαδογιάννης. 
Περιεχόµενο: Ορισµοί, νοµοθεσία ελέγχου ποιότητας. Φαρµακοποιίες. Εργαστήρια Ελέγχου Φαρµά-
κων. Ουσίες Αναφοράς. Χηµικός έλεγχος φαρµακευτικών πρώτων υλών. Έλεγχοι φαρµακευτικών 
σκευασµάτων: ποσοτικός προσδιορισµός περιεχόµενης δραστικής ουσίας. Φαρµακοτεχνικοί έλεγχοι 
(αποσάθρωσης, οµοιοµορφίας περιεχοµένου, διαλυτοποίησης στερεών σκευασµάτων, µέγεθος 
σωµατιδίων κόνεων). Φυσικοί και φυσικοχηµικοί έλεγχοι. Βιολογικοί και µικροβιολογικοί έλεγχοι. 

 
Μάθηµα: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Ε. Μπακέας, Ν. Θωµαϊδης, Κ. Φυτιάνος. 
Περιεχόµενο: Η κατάσταση του περιβάλλοντος – Περιβαλλοντικά προβλήµατα: φαινόµενο του 
θερµοκηπίου, στιβάδα του όζοντος, όξινη βροχή, φωτοχηµική ρύπανση, ρύπανση υδάτων, ρύπανση 
εδαφών. Επιπτώσεις της ρύπανσης στα περιβαλλοντικά συστήµατα και στην ανθρώπινη υγεία. 
Νοµοθεσία. Επικινδυνότητα χηµικών ενώσεων. Κατάταξη χηµικών ενώσεων σύµφωνα µε την επικιν-
δυνότητά τους. Όρια έκθεσης σε χηµικούς παράγοντες. ∆ειγµατοληψία: δειγµατοληψία οργανικών και 
ανόργανων ενώσεων σε ατµόσφαιρα, ύδατα και έδαφος. Ενεργητική και παθητική δειγµατοληψία. 
Χρονικά ολοκληρωµένη δειγµατοληψία. Κατηγορίες ρύπων στο περιβάλλον: πτητικές οργανικές 
ενώσεις, παραµένοντες οργανικοί ρύποι (πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες, υπολείµµατα 
φυτοφαρµάκων, πολυχλωριωµένα διφαινύλια, διοξίνες, βαρέα µέταλλα, καρβονυλικές ενώσεις κ.α.). 
Μέταλλα στο περιβάλλον (δειγµατοληψία και ανάλυση). Μέθοδοι προσδιορισµού κατηγοριών ρύπων: 
µέθοδοι προκατεργασίας του δείγµατος και αναλυτικές µέθοδοι προσδιορισµού. Μικροβιολογικές 
δοκιµές σε περιβαλλοντικά δείγµατα. Συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης.  
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Μάθηµα: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Ν. Θωµαΐδης, Π. Μαρκάκη, Ι. Ζαµπετάκης, Μ. Τσιµίδου, Κ. Κιοσέογλου, Γ. Μπλέκας. 
Περιεχόµενο: Νοµοθεσία, Έλεγχος Ποιότητας Τροφίµων και Ποτών. Συστήµατα προσέγγισης 
χηµικών αναλύσεων. ∆ειγµατοληψία. Πρότυπες ύλες αναφοράς στην ανάλυση τροφίµων. Ποιότητα 
αναλύσεων. Παράγοντες που επηρεάζουν τον προσδιορισµό των θρεπτικών συστατικών των τροφίµων. 
Προσδιορισµός θρεπτικών συστατικών των τροφίµων (υδατάνθρακες, λίπος, πρωτείνες, τέφρα, ανόρ-
γανα συστατικά, υγρασία, βιταµίνες). Προσδιορισµός αρωµατικών συστατικών τροφίµων. Έλεγχος 
υπολλειµάτων βαρέων µετάλλων. Έλεγχος υπολλειµάτων φυτοφαρµάκων. Έλεγχος υπολλειµάτων 
κτηνιατρικών φαρµάκων. Έλεγχος µυκοτοξινών σε τρόφιµα και ποτά. Οργανοληπτική ανάλυση. 
Αρχές HACCP. 
 
Μάθηµα: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Α. Καλοκαιρινός, Ν. Θωµαΐδης, Α. Βουλγαρόπουλος, Ι. Στράτης. 
Περιεχόµενο: Νοµοθεσία και κανονισµοί ελέγχου ποιότητας υλικών. Έλεγχος αντοχής και γήρανσης 
υλικών. Αξιολόγση ποιότητας υλικών. Έλεγχος µετανάστευσης από πλαστικά και άλλους περιέκτες 
τροφίµων. Έλεγχος ποιότητας κραµάτων και µετάλλων. Έλεγχος ποιότητας κεραµικών και γυαλιών. 
Έλεγχος ποιότητας χάρτου. Έλεγχος µεταφοράς από υλικά αµιάντου και άλλα υλικά, σωλήνες ύδρευ-
σης, οικοδοµικά υλικά, µετανάστευση ιχνοστοιχείων, κλπ. 
 
Μάθηµα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Μ. Κουππάρης, Ι. Παπαδογιάννης, Β. Σαµανίδου. 
Περιεχόµενο: Εισαγωγή στην ερευνητική διαδικασία. Αναζήτηση βιβλιογραφίας. Σχεδιασµός ερευνη-
τικών πειραµάτων. Κανόνες καλής εργαστηριακής πρακτικής στην έρευνα. Βελτιστοποίηση – αξιολό-
γηση αναλυτικών µεθόδων. Τεχνική και διαδικασία γραφής επιστηµονικών άρθρων. Αξιολόγηση 
ερευνητικών εργασιών. Τεχνική παρουσίασης ερευνητικών αποτελεσµάτων. 
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4.7 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
KAI ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ" 
 
Το Τµήµα Χηµείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών λειτουργεί σύµφωνα µε 
την Β7/103282/29.10.2003 ΥΑ (ΦΕΚ 1737 τ.Β/26.11.2003) όπως αυτή τροποποιήθηκε το ακαδηµαϊκό 
έτος 2010-2011 µε την από 7-7-2010 απόφαση της Ε∆Ε και την από 28-7-2010 απόφαση της Συγκλή-
του Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, σύµφωνα µε το Ν. 3685/2008, Πρόγραµµα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών: «Οργανική Σύνθεση και Εφαρµογές της στη Χηµική Βιοµηχανία». 
  
Αντικείµενο-Σκοπός του Προγράµµατος 
Αντικείµενο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η «Οργανική Σύνθεση και Εφαρµογές 
της στη Χηµική Βιοµηχανία». Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση ειδικών στη σύνθεση χηµικών 
προϊόντων και ιδιαίτερα προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας, υψηλού επιπέδου (θεωρητικού και 
εργαστηριακού). Τα στελέχη αυτά θα είναι ικανά να στελεχώσουν τη χηµική βιοµηχανία, συµπερι-
λαµβανοµένης της φαρµακευτικής βιοµηχανίας και να συµβάλλουν στην ανάπτυξή της, καθώς και 
στην ανάπτυξη στρατηγικών τοµέων των Πανεπιστηµίων, των Ερευνητικών Κέντρων, µε τελικό 
αποτέλεσµα τη σηµαντική συµβολή τους στις συνολικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Κατηγορίες Πτυχιούχων 
 
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των τµηµάτων Χηµείας, Χηµικών Μηχανικών και Φαρµακευ-
τικής Ελληνικών Πανεπιστηµίων ή ισοδυνάµων Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής. Σε ότι αφορά πτυχιού-
χους Πανεπιστηµίων άλλων κλάδων θετικών επιστηµών, επιστηµών υγείας, ή συναφών κλάδων, είναι 
δυνατή η αποδοχή τους στο ΠΜΣ υπό την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσουν και θα εξεταστούν σε 
επί πλέον µαθήµατα προπτυχιακού επιπέδου, που για κάθε πτυχιούχο θα υποδεικνύονται από την 
Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή του ΠΜΣ (Ε∆Ε), µε απόφασή της, ανάλογα µε το επίπεδο γνώσεων 
του υποψηφίου σχετικά µε το αντικείµενο του ΠΜΣ. Επίσης γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τµηµάτων 
(Τεχνολογίας Τροφίµων και άλλων συναφών Τµηµάτων) των Α-ΤΕΙ, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις 
της παραγράφου 12 του άρθρου 5 του Ν. 2916/01, η οποία προσετέθη στο άρθρο 25 του Ν. 1404/87.  
 
Κριτήρια επιλογής   
Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται µε συνεκτίµηση των εξής κριτηρίων: 
1. Το γενικό βαθµό του πτυχίου. 
2. Τη βαθµολογία στα σχετικά µε το ΠΜΣ προπτυχιακά µαθήµατα. 
3. Την επίδοση σε πτυχιακή εργασία, όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο. 
4. Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου. 
5. Την προσωπικότητα του υποψηφίου, όπως αυτή εκτιµάται από συνέντευξη προς τη συντονιστική 

επιτροπή (ΣΕ). 
6. Τις συστατικές επιστολές  
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγµένα µία ξένη γλώσσα. ∆εδοµένου ότι ο κύριος όγκος 
της διατιθέµενης βιβλιογραφίας είναι στην Αγγλική, θα προτιµούνται υποψήφιοι που γνωρίζουν επαρ-
κώς τη γλώσσα αυτή. 
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Χρονική διάρκεια  
Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μ∆Ε ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάµηνα. και 
παρατάσεις σπουδών θα δίδονται µόνο για εξαιρετικές και πλήρως τεκµηριωµένες περιπτώσεις. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 
Τα µαθήµατα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου 
είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες ορίζονται ως εξής: 
 
Α’ Εξάµηνο 

A/A Mάθηµα Ώρες ∆ιδα-
σκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Μ1 Προχωρηµένη Οργανική Χηµεία 39 7 Α 

Μ2 
Σύγχρονες Φασµατοσκοπικές Μέθοδοι 
και Μέθοδοι ∆ιαχωρισµού και 
Ανάλυσης (και εργαστήρια) 

39 9 Α 

Μ3 Οργανική Σύνθεση 39 7 Α 

Μ4 
Χηµεία Βιοµορίων και Ενώσεων µε 
Φαρµακευτικό και Τεχνολογικό 
Ενδιαφέρον 

39 7 Α 

  
Β’ Εξάµηνο 

A/A Mάθηµα Ώρες ∆ιδα-
σκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Μ4 Πρότυπη Βιβλιογραφική Εργασία 39 10 Β 

 Εκπόνηση Ερευνητικής ∆ιπλωµατικής 
Εργασίας (αρχή)  20 Β 

 
Γ’ Εξάµηνο 

A/A Μάθηµα Πιστωτικές Μονάδες Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

 Εκπόνηση Ερευνητικής ∆ιπλωµατικής 
Εργασίας (συνέχεια και τέλος) 30 Γ 

 
Για την απόκτηση του Μ∆Ε απαιτούται 90 πιστωτικές µονάδες  
Ο υποψήφιος πρέπει:  
1. Να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς στα προβλεπόµενα µαθήµατα. 
2. Να εκπονήσει υποχρεωτική ερευνητική εργασία υπό την επίβλεψη του ορισθέντος ως επιβλέποντος 
µέλους ∆ΕΠ. Τα αποτελέσµατα, που πρέπει να περιέχουν στοιχεία πρωτοτυπίας, παρουσιάζονται υπό 
τη µορφή διατριβής (∆ιατριβή Ειδίκευσης). Η διατριβή περιλαµβάνει θεωρητικό και πειραµατικό 
µέρος. Η διατριβή γίνεται αποδεκτή από τριµελή επιτροπή στην οποία συµµετέχει ο επιβλέπων και δύο 
µέλη ∆ΕΠ/ΕΠ. Ο υποψήφιος παρουσιάζει τη διατριβή του σε ανοικτό ακροατήριο. 
 
• Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική και η διδασκαλία γίνεται στην 
ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Στα µαθήµατα προβλέπονται ώρες διδασκαλίας (θεωρία, φροντι-
στηριακές ασκήσεις) και πρακτικής άσκησης (χηµικά εργαστήρια, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών).  
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∆ιδάσκοντες  
 Για την υλοποίηση του ΠΜΣ εµπλέκονται: το προσωπικό του Τµήµατος Χηµείας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, το προσωπικό των άλλων συνεργαζοµένων Πανεπιστηµίων, 
ή άλλων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της 
αλλοδαπής. Επίσης, στο ΠΜΣ µπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων, όπως προβλέπεται 
στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008. 

 
Υποβολή υποψηφιοτήτων – Απαιτούµενα δικαιολογητικά  
Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων γίνονται έως 15 Σεπτεµβρίου κάθε έτους στη Γραµµατεία του Τµή-
µατος Χηµείας του ΕΚΠΑ.  
Αίτηση δύνανται να υποβάλλουν και φοιτητές που προβλέπεται να καταστούν πτυχιούχοι κατά την 
περίοδο Σεπτεµβρίου. Για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής στη συνέχεια, οι φοιτητές αυτοί θα 
προσκοµίζουν πιστοποιητικό από τη Γραµµατεία τους, όπου θα αναγράφεται ο βαθµός πτυχίου έστω 
και αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ορκωµοσίας.  
Οι υποψήφιοι, µαζί µε την αίτηση, υποβάλλουν σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα, αντίγραφο πτυχίου, 
πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα ενίσχυε την υποψηφιό-
τητά τους (πτυχία ξένων γλωσσών, συστατικές επιστολές, ερευνητικές δηµοσιεύσεις, κ.λπ.) 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 
Μάθηµα: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: ∆. Γεωργιάδης, Π. Μουτεβελή-Μηνακάκη 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Πυρηνόφιλη αλειφατική υποκατάσταση. Ηλεκτρονιόφιλη αρωµατική 
υποκατάσταση. Πυρηνόφιλη αρωµατική υποκατάσταση. Πολικές αντιδράσεις προσθήκης και 
απόσπασης. Σχηµατισµός δεσµού C-C µε ενώσεις B, Si, Sn. Οξείδωση και αναγωγή. Aντίδραση Diels 
Alder. Μηχανισµός και στερεοεκλεκτικότητα, δραστικότητα διενίων και διενοφίλων. Έτερο-Diels-
Alder και ασύµµετρη αντίδραση Diels-Alder. 1,3 ∆ιπολικές αντιδράσεις [2+2] κυκλοπροσθήκες. [2+2] 
αντίδραση κυκλοαναστροφής. Σιγµατροπικές µεταθέσεις. 
 

Μάθηµα: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
Ιστοσελίδα 
∆ιδάσκοντες: Α. Βαλαβανίδης, Θ. Μαυροµούστακος, ∆. Γεωργιάδης 
Περιεχόµενο µαθήµατος: (α) Φασµατοσκοπία υπερύθρου, φασµατοσκοπία υπεριώδους-ορατού, 
ηλεκτρονικός παραµαγνητικός συντονισµός, φασµατοµετρία µάζας και φασµατοσκοπία Raman. (β) 
Μοριακή µοντελοποίηση. (γ) Φασµατοσκοπία NMR. Βασικές αρχές φασµατοσκοπίας πυρηνικού 
µαγνητικού συντονισµού (NMR). Περιγραφή φασµατοµέτρου NMR. Παλµικό FT NMR. Περιγραφή 
πειραµάτων απλής διάστασης παλµικού FT NMR. Πυρηνικό φαινόµενο Overhauser (NOE). 
Πειράµατα NMR πολλαπλών παλµών. Οµοπυρηνικός και ετεροπυρηνικός συσχετισµός χηµικών 
µετατοπίσεων. Πειράµατα NMR δύο διαστάσεων (COSY, NOESY, HSQC, HMBC). Ταυτοποίηση 
δοµής οργανικών ενώσεων µε φασµατοσκοπία NMR µίας και δύο διαστάσεων. Εφαρµογές του NMR 
στη Βιολογία και στην Ιατρική.  
Πρακτική εργαστηριακή άσκηση: Εξάσκηση στη χρήση των φασµατοσκοπικών και αναλυτικών 
οργάνων NMR, IR, UV, ΜS, HPLC. 
Μάθηµα: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
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Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Α. Γκιµήσης, Γ. Βουγιουκαλάκης, Χ. Κόκοτος, Η. Κουλαδούρος 
Περιεχόµενο µαθήµατος: (α) Βασικές αρχές ασύµµετρης σύνθεσης. Πυρηνόφιλη προσθήκη σε αλδεΰ-
δες/κετόνες, αντιδράσεις α-υποκατάστασης χειρόµορφων ενολικών ιόντων, ασύµµετρες αλδολικές 
αντιδράσεις, ασύµµετρες κυκλοπροσθήκες. (β) Βασικές αρχές της χηµικής δραστικότητας των οργανο-
µεταλλικών ενώσεων των µετάλλων µετάπτωσης. Ολεφινική µετάθεση (αντιδράσεις µετάθεσης κλεισί-
µατος δακτυλίου και διασταυρωµένης µετάθεσης). Αντιδράσεις σύζευξης (Buchwald-Hartwig, Heck, 
Sonogashira, Stille, Suzuki, Tsuji-Trost). (γ) Αρχές οργανοκατάλυσης. Είδη οργανοκαταλυτών και 
οργανοκαταλυόµενων αντιδράσεων. Μηχανισµοί εναµίνης, ιµινίου, µε σχηµατισµό δεσµών υδρογόνου, 
SOMO. (δ) Παρουσίαση σύγχρονων συνθετικών µεθόδων µέσα από παραδείγµατα ολικής σύνθεσης 
πολύπλοκων ενώσεων. 

Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ. 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Γ. Κόκοτος, Σ. Βασιλείου, Β. Μαγκριώτη, Α. Γκιµήσης, Ν. Ταγµατάρχης 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Αµινοξέα. Μέθοδοι ασύµµετρης σύνθεσης α-αµινοξέων. Ειδικά κεφάλαια 
χηµείας πεπτιδίων. Οργανική σύνθεση σε στερεή φάση: Βασικές αρχές. Χηµεία νουκλεοζιτών και 
ολιγονουκλεοτιδίων. Συνδυασµική χηµεία: Βασικές αρχές και µεθοδολογίες. Χρήση ενζύµων στην 
οργανική σύνθεση. Σύνθεση οπτικά καθαρών οργανικών ενώσεων µε τη βοήθεια ενζύµων. Σχεδιασµός 
και σύνθεση ενώσεων µε φαρµακολογική δράση. Υλικά που βασίζονται στον άνθρακα (φουλερένιο, 
νανοσωλήνες άνθρακα, γραφένιο). Πολυλειτουργικά νανοδοµηµένα υλικά. 
 
 
4.8 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΑΙ 
 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ"  
Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος: Γ. Παπαδογιαννάκης.   
Το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί σύµφωνα µε τη υπ’ αριθµ. 
Β7/133049/23-11-2004 ΥΑ ΦΕΚ 1797/6-12-2004 όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το υπ’ αριθµ. 379/6-
3-2008 ΦΕΚ, την από 16/7/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος 
Χηµείας και την από 10/3/2011 απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών, σύµφωνα µε το Ν. 3685/2008, από το ακαδηµαϊκό έτος 2010 – 2011, το Μεταπτυχιακό 
Πρόγραµµα Σπουδών µε τίτλο “Κατάλυση και Εφαρµογές της”. 
 
Το ΠΜΣ απονέµει: 
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης µε τίτλο “Κατάλυση και Εφαρµογές της” µε τις εξής κατευ-
θύνσεις: 

α) Οµογενή Κατάλυση 
β) Ετερογενή Κατάλυση 

 
Αντικείµενο – Σκοπός του προγράµµατος 
Αντικείµενο του προγράµµατος είναι η γνωστική περιοχή της κατάλυσης και οι εφαρµογές της στη 
σύγχρονη τεχνολογία. 
 
Σκοπός του προγράµµατος είναι:  
α) Η παροχή γνώσεων στους µεταπτυχιακούς φοιτητές στη βασική, συστηµατική και εφαρµοσµένη 
έρευνα σε όλο το φάσµα του πεδίου της κατάλυσης που είναι η ετερογενής, η οµογενής και η ενζυµα-
τική κατάλυση συνδυάζοντας τον τοµέα της εφαρµοσµένης κατάλυσης – χηµικής µηχανικής των 
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αντιδράσεων δηλαδή την ανάπτυξη ενός καταλυτικού συστήµατος από µοριακό επίπεδο σε πιλοτική και 
βιοµηχανική κλίµακα παραγωγής, που συµβάλλει στη συνεχώς εξελισσόµενη επιστήµη της Χηµείας. 
 
β) Η δηµιουργία ικανού και εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού, που θα στελεχώσει την τριτοβάθµια 
εκπαίδευση και τη βιοµηχανία που ασχολείται µε τη χηµική επεξεργασία του πετρελαίου, την παραγω-
γή χηµικών προϊόντων – φαρµακευτικών υλών και την προστασία του περιβάλλοντος όσον αφορά την 
καταπολέµηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης µε έλεγχο των εκποµπών των αυτοκινήτων και βιοµηχα-
νικών συγκροτηµάτων. 
 
γ) Η σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των επιστηµόνων που εργάζονται στα ελληνικά πανεπιστηµιακά 
και ερευνητικά ιδρύµατα και τη βιοµηχανία. 
 
Xρονική διάρκεια 
Η χρονική διάρκεια για την απονοµή των τίτλων ορίζεται για µεν το Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευ-
σης σε τρία (3) διδακτικά εξάµηνα. 
 
Αριθµός εισακτέων 
Ο αριθµός εισακτέων στο πρόγραµµα ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) µεταπτυχιακούς φοι-
τητές. 
 
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τµηµάτων: 
*  Χηµείας, Πανεπιστηµίων ή Πολυτεχνείων 
*  Χηµικών Μηχανικών 
*  Όλων των Τµηµάτων των Σχολών Θετικών Επιστηµών 
*  Επιστήµης Υλικών, Μηχανολόγων Μηχανικών 
 
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι λοιπών συναφών τµηµάτων πανεπιστηµίων και ΤΕΙ 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 12γ του ν. 2916/01 (ΦΕΚ114/Α΄).  
 
Κριτήρια επιλογής 
Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται µε συνεκτίµηση των εξής κριτηρίων: 
1. Το γενικό βαθµό του πτυχίου. 
2. Τη βαθµολογία στα σχετικά µε το ΠΜΣ προπτυχιακά µαθήµατα 
3. Την επίδοση σε διπλωµατική εργασία, όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο 
4. Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου 
5. Την προσωπικότητα του υποψηφίου, όπως αυτή εκτιµάται από συνέντευξη προς τη συντονιστική 

επιτροπή (ΣΕ). 
6. Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων σε ορισµένα µαθήµατα που θα καθορίζονται από τη ΣΕ, όποτε 

τούτο κρίνεται απαραίτητο. 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγµένα µία ξένη γλώσσα. 
 
∆εδοµένου ότι ο κύριος όγκος της διατιθέµενης βιβλιογραφίας είναι στην Αγγλική, θα προτιµούνται 
υποψήφιοι που γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα αυτή. 
 
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα, δεδοµένου ότι η διδασκαλία των 
µαθηµάτων γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 



 76

 
Αιτήσεις υποψηφιότητας 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος, σε ειδικό έντυπο χορηγούµενο από αυτήν, 
µέχρι 15 Σεπτεµβρίου εκάστου έτους και οι προβλεπόµενες στο άρθρο 3 συνεντεύξεις και εξετάσεις 
πραγµατοποιούνται κατά το 3ο δεκαήµερο του µηνός Σεπτεµβρίου. 
 
∆ικαιολογητικά 
• Αντίγραφο πτυχίου, ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναµένεται η αποφοίτησή τους 

κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεµβρίου εκάστου έτους. 
• Βεβαίωση ισοτιµίας από το ∆ΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήµια της αλλοδαπής. 
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας 
• Βιογραφικό σηµείωµα 
• Τεκµηρίωση επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας και της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς. ∆εδο-

µένου ότι ο κύριος όγκος της διατιθέµενης βιβλιογραφίας είναι στην Αγγλική, θα προτιµούνται οι 
υποψήφιοι που γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα αυτή. 

• 2 συστατικές επιστολές 
 
∆ιάρκεια του Προγράµµατος 
Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ, που οδηγεί στην απονοµή Μ∆Ε, είναι τρία (3) διδακτικά εξάµηνα. 
 
Πρόγραµµα µαθηµάτων 
Το πρόγραµµα των µεταπτυχιακών µαθηµάτων του Π.Μ.Σ. «Κατάλυση και Εφαρµογές της» περιλαµ-
βάνει: 
α) Μαθήµατα βασικού κορµού 
β) Μαθήµατα ειδίκευσης 
γ) Εκπόνηση πρωτότυπης ερευνητικής διπλωµατικής εργασίας. 
 
Για την απόκτηση του Μ.∆.Ε. ο υποψήφιος απαιτείται: 
1.Να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς:  
α)Στα τρία (3) µαθήµατα βασικού κορµού ΜΚ1-ΜΚ3 ή ΜΚ1, ΜΚ4 και ΜΚ5 ανάλογα µε την 
κατεύθυνση που έχει επιλέξει (30 Πιστωτικές Μονάδες).  
β)Σε τρία (3) από τα τέσσερα µαθήµατα ειδίκευσης ανάλογα µε την κατεύθυνση που έχει επιλέξει (30 
Πιστωτικές Μονάδες)  
2.Να εκπονήσει Ερευνητική ∆ιπλωµατική Εργασία υπό την επίβλεψη του ορισθέντος ως επιβλέποντος 
µέλους ∆.Ε.Π (30 Πιστωτικές Μονάδες).  
 
 
Κατάλογος Μαθηµάτων του Π.Μ.Σ. ανά κατεύθυνση: 
 
Α. «ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗ»: 
 
Α´ Εξάµηνο 

Α/Α Μαθήµατα Βασικού Κορµού Ώρες 
∆ιδασκαλίας  

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας  

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΚ1 Εισαγωγή στην κατάλυση 39 Α 10 
ΜΚ2 Βασική οµογενής κατάλυση  39 Α 10 
ΜΚ3 Βασική βιοκατάλυση  39 Α 10 
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Β´ Εξάµηνο 

Α/Α Μαθήµατα Ειδίκευσης Ώρες 
∆ιδασκαλίας 

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΕ1 Κατάλυση µε πλειάδες 39 Β 10 

ΜΕ2 Χηµεία φιλική προς το Περιβάλλον: 
∆ιφασική κατάλυση 39 Β 10 

ΜΕ3 Χηµεία φιλική προς το Περιβάλλον: 
Φωτοκατάλυση 39 Β 10 

ΜΕ4 Καταλυτικές αντιδράσεις σύνθεσης 
και τροποποίησης πολυµερών 39 Β 10 

 
Γ´ Εξάµηνο 

Α/Α Μάθηµα Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

 
 

Εκπόνηση Ερευνητικής 
∆ιπλωµατικής Εργασίας Γ 30 

 
Β. «ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗ»: 
 
Α´ Εξάµηνο 

Α/Α Μαθήµατα Βασικού Κορµού Ώρες 
∆ιδασκαλίας 

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΚ1 Εισαγωγή στην κατάλυση 39 Α 10 
ΜΚ4 Βασική ετερογενής κατάλυση 39 Α 10 

ΜΚ5 Ανάλυση και σχεδιασµός 
καταλυτικών αντιδραστήρων 39 Α 10 

 
Β´ Εξάµηνο 

Α/Α Μαθήµατα Ειδίκευσης Ώρες 
∆ιδασκαλίας 

Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΕ5 Ενίσχυση και δηλητηρίαση 
καταλυτών 39 Β 10 

ΜΕ6 
Ειδικά κεφάλαια ετερογενούς 
κατάλυσης: Φωτοκατάλυση, 
Ηλεκτροκατάλυση 

39 Β 10 

ΜΕ7 Εφαρµογή της κατάλυσης σε 
βιοµηχανικές διεργασίες 39 Β 10 

ΜΕ8 
Ζεόλιθοι και µεσοπορώδη υλικά: 
Σύνθεση, Χαρακτηρισµός και 
εφαρµογές στην κατάλυση 

39 Β 10 

 
Γ´ Εξάµηνο 

Α/Α Μάθηµα Εξάµηνο 
∆ιδασκαλίας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

 
 

Εκπόνηση Ερευνητικής 
∆ιπλωµατικής Εργασίας Γ 30 

Εκτός από τη διδασκαλία µαθηµάτων του κανονικού µεταπτυχιακού προγράµµατος µπορεί να 
διεξάγονται και παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, όπως: 



 78

α)  Λειτουργία ταχύρυθµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων γενικού ή εξειδικευµένου χαρακτήρα 
συναφών µε το αντικείµενο του Π.Μ.Σ. 

β)  Έκδοση βιβλίων, σηµειώσεων µονογραφιών, ειδικών µελετών κ.α. 
γ)  Υποβολή και υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από φορείς του εσω-

τερικού και του εξωτερικού. 
 

   
Περιεχόµενο Μαθηµάτων 
 
Μάθηµα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ 
Ιστοσελίδα:  
∆ιδάσκοντες: Γ. Παπαδογιαννάκης  
Περιεχόµενο Μαθήµατος: Βασικές έννοιες: καταλύτες, καταλυτική δραστικότητα και εκλεκτικότητα, 
χρόνος ζωής των καταλυτικών συστηµάτων, ενεργά κέντρα των καταλυτών. Σύγκριση της οµογενούς 
µε την ετερογενή κατάλυση. Πράσινη χηµεία και βιώσιµη χηµεία. Βασικές χηµικές βιοµηχανικές κατά-
λυτικές διεργασίες (Unit Processes). Βιοµηχανικές διεργασίες που βασίζονται στη δράση στερεών 
καταλυτών (παραγωγή νιτρικού οξέος, σύνθεση µεθανόλης, διεργασίες µετατροπής αερίου σύνθεσης, 
παραγωγή αιθυλενοξειδίου, παραγωγή γραµµικού πολυαιθυλενίου, καταλυτική πυρόλυση, παραγωγή 
συνθετικής βενζίνης). Καταλυτικοί µετατροπείς των αυτοκινήτων πρώτης έως και τέταρτης γενιάς 
Εκλεκτική καταλυτική αναγωγή των NOx µε NH3 (µέθοδος SCR) από εκποµπές βιοµηχανικών 
συγκροτηµάτων. ∆ιεργασίες σε συνάρτηση µε την πρώτη ύλη βιοµάζα. Καταλυτικές διεργασίες για 
την παραγωγή βιοκαυσίµων πρώτης και δεύτερης γενιάς, specialties, πολυµερών και φαρµακευτικών 
υλών. Ασύµµετρη κατάλυση. 
 
Μάθηµα: ΒΑΣΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗ 
Ιστοσελίδα:  
∆ιδάσκοντες: Κ. Μερτής, Σ. Κοΐνης, Π. Παρασκευοπούλου  
Περιεχόµενο Μαθήµατος: Η φύση των δεσµών του άνθρακα και του υδρογόνου µε τα στοιχεία 
µετάπτωσης (µεταλλο-αλκύλια, -καρβένια, -καρβίνια, -καρβίδια, -υδρίδια, π-σύµπλοκα) και η χηµική 
τους δραστικότητα. Βασικά στάδια της οµογενούς κατάλυσης: δηµιουργία µιας κενής θέσης στη 
σφαίρα σύνταξης, σύµπλεξη του υποστρώµατος, αντιδράσεις παρεµβολής και µετανάστευσης (αλκυ-
λίου προς CO και υδριδίου προς ολεφίνη), αντιδράσεις β-απόσπασης και αποπαρεµβολής, οξειδωτική 
προσθήκη, αναγωγική απόσπαση, α-απόσπαση, κυκλοµεταλλείωση, ενεργοποίηση ολεφινών, αλκινίων 
και CO για πυρηνόφιλη προσβολή, µετάθεση σ-δεσµού, ετερολυτική διάσπαση διυδρογόνου. Καταλυ-
τική χηµεία συνθετικού αερίου (υδροφορµυλίωση, υδροκαρβοξυλίωση, καρβονυλίωση). Υδρογόνωση. 
Αντιδράσεις ακόρεστων υποστρωµάτων (πολυµερισµός, εναλλασσόµενος συµπολυµερισµός ολεφινών 
µε CO, κυκλο-ολιγοµερισµός). Καταλυτική τροποποίηση ακόρεστων πολυµερών. Οξείδωση και 
εποξείδωση. Υδροπυριτίωση.  
 
Μάθηµα: ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΟΚΑΤΑΛΥΣΗ  
∆ιδάσκοντες: Ι. Μαρκόπουλος, Π. Κυρίτσης, Α. Λυµπεροπούλου, ∆. Σταµπάκη.  
Περιεχόµενο Μαθήµατος: Αρχές ενζυµικής κατάλυσης: ∆οµή, θερµοδυναµική και κινητική σταθε-
ρότητα των πρωτεϊνικών ενζύµων - Μηχανισµός δράσης - ∆ιερεύνηση των ιδιοτήτων και των εφαρ-
µογών ενζύµων από θερµόφιλα και ψυχρόφιλα - Μη πρωτεϊνικά φυσικά ένζυµα - Κατάλυση από RNA 
και DNA - Μίµηση ενζύµων σε δοµή και δράση. Βιοανόργανη κατάλυση - Βιολογικοί υποκαταστάτες. 
Γενετική µηχανική - Συσχετίσεις ενζυµικής και ετερογενούς κατάλυσης - Ένζυµα οξειδοαναγωγής - 
Ενεργοποίηση µικρών µορίων από µεταλλοένζυµα και βιοµιµητικά τους σύµπλοκα - Βιολογικά 
clusters και καταλυτική τους δραστικότητα - Μεταφορά ηλεκτρονίων σε µεταλλοπρωτεΐνες – Κατάλυ-
τικός µηχανισµός στον οξειδωτικό πολυµερισµό. Μέθοδοι διερεύνησης δοµής - Βιοανόργανη φασµα-
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τοσκοπία. Βιοκατάλυση και συνθετική χηµεία: Βιοµηχανικές εφαρµογές της Βιοκατάλυσης - Ενζυµική 
κατάλυση σε οργανικούς διαλύτες. Πλεονεκτήµατα της Βιοκατάλυσης στη σύνθεση χηµικών 
προϊόντων (π.χ. φαρµάκων, αναλόγων των φυσικών προϊόντων) σε σύγκριση µε κλασσικές συνθετικές 
µεθόδους: χηµική εκλεκτικότητα, αποφυγή παράλληλων αντιδράσεων, παραγωγή ειδικών στερεοϊσο-
µερών. Σύνθεση χηµικών προϊόντων µε φιλικές προς το περιβάλλον βιοτεχνολογικές µεθόδους. Βιο-
κατάλυση και περιβάλλον: Βιοαποικοδόµηση ρυπαντών µε τη χρήση ενζύµων, βακτηρίων και χηµικών 
ενώσεων µιµητών ενζύµων - Αποθείωση κλασµάτων πετρελαίου - Αντιµετώπιση πετρελαιοκηλίδων - 
Αποµάκρυνση τοξικών µετάλλων και ραδιενεργών νουκλιδίων µε βιοτεχνολογικές µεθόδους.  
 
 
Μάθηµα: ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΠΛΕΙΑ∆ΕΣ  
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Κ. Μερτής, Ν. Ψαρουδάκης, Π. Παρασκευοπούλου  
Περιεχόµενο Μαθήµατος: Πολλαπλοί δεσµοί µετάλλου-µετάλλου και πλειάδες των στοιχείων µετα-
πτώσεως. Ερµηνεία των δεσµών και της χηµικής δραστικότητας. Σύγκριση των πλειάδων µε την 
στερεή επιφάνεια. Γιγάντιες πλειάδες και µόρια. Κολλοειδή. Εφαρµογές των πλειάδων στη σύνθεση 
και κατάλυση. Ενεργοποίηση αδρανών µορίων (αλκάνια, CO2, N2) καταλυτικά συστήµατα υπό ανά-
πτυξη. 
 
 
Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ∆ΙΦΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Γ. Παπαδογιαννάκης  
Περιεχόµενο Μαθήµατος: Αρχές της κατάλυσης σε υδατικά/οργανικά, φθοράνθρακες/οργανικά, 
ιοντικά υγρά/οργανικά διφασικά συστήµατα και της κατάλυσης σε υπερκρίσιµα ρευστά. Υδατο-
διαλυτοί υποκαταστάτες συµπλόκων των στοιχείων µετάπτωσης. Βιοµηχανικές καταλυτικές διφασικές 
διεργασίες: Υδροφορµυλίωση ολεφινών µικρού µοριακού βάρους (διεργασία Ruhrchemie/Rhône-Pou-
lenc), αλκυλίωση του µυρσενίου µε παραγωγή ενδίαµεσων ενώσεων της σύνθεσης της βιταµίνης Ε και 
Α (µέθοδος Rhône-Poulenc), υδροδιµερισµός του 1,3-βουταδιενίου. Αρχές της κατάλυσης σε συστή-
µατα θερµορυθµιζόµενης µεταφοράς σε φάση (thermoregulated phase transfer catalysis), µε µεταφορά 
σε φάση (phase transfer catalysis, PTC) και µε αντίθετη µεταφορά µεταξύ των φάσεων (counter phase 
transfer catalysis, CPTC). Κατάλυση σε στηριζόµενη υδατική φάση (supported aqueous phase cataly-
sis, SAP). Υδροφορµυλίωση ολεφινών µεσαίου και υψηλού µοριακού βάρους. Κατάλυση σε µικκυλιακά 
συστήµατα. Υδροκαρβοξυλίωση ολεφινών. Καρβονυλίωση αλκοολών και αλογονιδίων. Υδρογόνωση 
απλών ολεφινών και αλλυλικών συστηµάτων. Εναντιοεκλεκτική υδρογόνωση προχειρόµορφων ολε-
φινών. Υδρογόνωση του CO2. Αλκυλίωση ενεργών C-H συστηµάτων σε διένια. Αντιδράσεις σύζευξης 
τύπου Heck, Suzuki και Stille.  
 
 
Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Χ. Μητσοπούλου  
Περιεχόµενο Μαθήµατος: Αρχές επίδρασης φωτός και ύλης. Οµογενής φωτοκαταλυτική µεταφορά 
πρωτονίου. Οργανική σύνθεση, σύνθεση πολυµερών µε φωτοευαισθητοποιούµενη µεταφορά ηλεκτρο-
νίων. Σύµπλοκα στοιχείων µεταπτώσεως και οµογενής φωτοκαταλυτική µετατροπή οργανικών υπο-
στρωµάτων. ∆ιάσπαση νερού από µοριακά σε υπερµοριακά ( supramolecular) φωτοχηµικά συστήµατα. 
Οργανωµένα συστήµατα και οµογενής φωτοκατάλυση. Φωτοσύνθεση, ένα φυσικό µοντέλο για την 
φωτοκατάλυση. 
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Μάθηµα: ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Μ. Πιτσικάλης, Ν. Χατζηχρηστίδης  
Περιεχόµενο Μαθήµατος: Καταλύτες Ziegler-Natta: Ετερογενή καταλυτικά συστήµατα . Σύνθεση και 
δοµή καταλυτών. Ο ρόλος του συνκαταλύτη. Πολυµερισµός ολεφινών. Η φύση των ενεργών κέντρων. 
Στερεοεκλεκτικότητα καταλυτών. Μηχανισµός πολυµερισµού. Οµογενή καταλυτικά συστήµατα. 
Μεταλλοκενικοί καταλύτες: Σύνθεση καταλυτών, ηλεκτρονική δοµή και ιδιότητες. ∆ράση του συν-
καταλύτη. Πολυµερισµός αιθυλενίου (οµοπολυµερή και συµπολυµερή). Πολυµερισµός προπυλενίου: 
στερεο- και regio-εκλεκτικότητα, επίδραση της συµµετρίας του καταλυτικού συστήµατος στη µικροδοµή 
του πολυπροπυλενίου, µηχανισµός του πολυµερισµού. Πολυµερισµός κυκλοολεφινών, στυρενίου, 
(µεθ)ακρυλικών εστέρων και διενίων: µηχανισµός πολυµερισµού, επίδραση της δοµής του καταλύτη 
στη µικροδοµή των παραγόµενων πολυµερών. Πολυµερισµός ολεφινών µε άλλα καταλυτικά συστή-
µατα: Καταλύτες Pd, Ni, διπυρηνικά σύµπλοκα Mo, W, κλπ. Ετερογενοποίηση καταλυτών: Τεχνικές 
ακινητοποίησης καταλυτών σε πολυµερικά υποστρώµατα. Εφαρµογές στη σύνθεση πολυµερών. 
Καταλυτική χηµική τροποποίηση πολυµερών. Υδρογόνωση πολυδιενίων: οµογενή και ετερογενή κατά-
λυτικά συστήµατα, επίδραση της δοµής του πολυµερικού υποστρώµατος. Υδροπυριτίωση πολυδιενίων. 
Αντιδράσεις Friedel-Craft, χλωροµεθυλίωσης και βρωµοµεθυλίωσης πολυστυρενίου. Υδροφορµυ-
λίωση, υδροκαρβοξυλίωση, οξείδωση και εποξείδωση πολυδιενίων.  
 
Μάθηµα: ΒΑΣΙΚΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗ 
Ιστοσελίδα:  
∆ιδάσκοντες: Κ. Μεθενίτης  
Περιεχόµενο Μαθήµατος: Θερµοδυναµική των ετερογενών καταλυτικών δράσεων. Κινητική των 
ετερογενών καταλυτικών δράσεων. Βασικοί τύποι καταλυτών. Σύνθεση και χαρακτηρισµός των κατά-
λυτών. ∆ιεργασίες χηµορόφησης σε στερεές επιφάνειες (επιφάνειες µετάλλων µετάπτωσης, οξειδοανα-
γωγικών στερεών και όξινων στερεών). Ανίχνευση ροφηµένων ειδών σε επιφάνειες στερεών (Τεχνικές 
TPR, TPR, SIMS, LEED, EELS, AES, UPS, XPS, EXAFS, IR). Μηχανισµοί της πορείας Fischer 
Tropsch, της εποξείδωσης του αιθυλενίου, της οξείδωσης και αµµωνοξείδωσης του προπυλενίου, της 
υδρογοναποθείωσης και διάσπασης. Καταλυτικές δράσεις σε επιφάνειες στερεών (Αντιδράσεις κατά-
λυόµενες από µέταλλα µετάπτωσης, αντιδράσεις οξείδωσης σε οξειδοαναγωγικούς καταλύτες, µετα-
τροπές υδρογονανθράκων σε όξινες επιφάνειες στερεών).  
 
Μάθηµα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΩΝ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Ν. Παπαγιαννάκος, Π. Σεφερλής  
Περιεχόµενο Μαθήµατος: Κινητικές εξισώσεις απλών και πολλαπλών ετεροκαταλυτικών αντιδρά-
σεων. Σύνθετα µηχανιστικά µοντέλα. Ανασκόπηση αλληλεπίδρασης εγγενούς κινητικής-εξωτερικής 
και εσωτερικής µεταφοράς µάζας σε βιοµηχανικούς καταλύτες. Αδιάστατοι αριθµοί "σχεδιασµού" και 
"κριτικής εξέτασης πειραµατικών αποτελεσµάτων". Ετερογενείς Αντιδραστήρες Στερεάς Κλίνης. Γενι-
κευµένα ισοζύγια µάζας και ενέργειας. Ψευδοοµογενή µοντέλα. Βασικό Μονοδιάστατο µοντέλο. 
Γενικευµένα παράγοντες αποτελεσµατικότητας. Ισοθερµοκρασιακοί και αδιαβατικοί ετερογενείς αντι-
δραστήρες. Ανάλυση ευστάθειας και ευαισθησίας. Μοντελοποίηση της καταλυτικής πορώδους δοµής. 
Φαινόµενα Μεταφοράς σε Πορώδη Μέσα, Μεταφορά Μάζας και Θερµότητας, Μοντέλο Αξονικής 
ανάµιξης. Μοντέλα δύο διαστάσεων. Χρήση Η/Υ για την επίλυση των µοντέλων. Ανάπτυξη 
αλγορίθµων. Μη καταλυτικές ετερογενείς δράσεις. Πρότυπα εξοµοίωσης. Εξισώσεις σχεδιασµού. 
Αντιδραστήρες Κινητής Κλίνης. Αντιδραστήρες καύσης (combustion reactor). Αντιδραστήρες Ρευστο-
στερεάς κλίνης (fluidized bed reactors). Λειτουργικά χαρακτηριστικά. Η πορεία προς την ρευστο-
ποίηση και η ρεολογική συµπεριφορά της. Εξισώσεις σχεδιασµού αντιδραστήρων ρευστοστερεάς 
κλίνης. Αντιδραστήρες τριών φάσεων. Τριφασικοί αντιδραστήρες στερεάς κλίνης (trickle-bed). 
Ρεολογικά χαρακτηριστικά και εκτίµηση συντελεστών µεταφοράς µάζας και θερµότητας. Εξισώσεις 
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σχεδιασµού τριφασικών αντιδραστήρων στερεάς κλίνης. Ανάπτυξη αλγορίθµων και χρήση Η/Υ για την 
επίλυση των µοντέλων. Αντιδραστήρες Ιλύος. Λειτουργικά χαρακτηριστικά και εξισώσεις σχεδιασµού. 
Αντιδραστήρες πολυµερισµού. Γενική Ανασκόπηση και συµπεράσµατα. 
 
Μάθηµα: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Κ. Μεθενίτης  
Περιεχόµενο Μαθήµατος: (α) Γεωµετρικός και ηλεκτρονιακός παράγοντας στην ενίσχυση κατάλυ-
τών. Εξάρτηση καταλυτικών ιδιοτήτων από την ηλεκτρονιακή δοµή του καταλύτη. Αλληλεπίδραση 
ροφηµένων ειδών µε δράση ενισχυτή ή δηλητηρίου της καταλυτικής ενεργότητας µε επιφάνειες 
καταλυτών. Ρόφηση σε επιφάνειες τροποποιηµένες µε ηλεκτροθετικούς ή ηλεκτραρνητικούς ενισχυτές 
(Ρόφηση CO,CO2, NO, O2, H2, N2, C2H4, CH3OH). Παραδείγµατα τροποποίησης των ιδιοτήτων 
καταλυτικών επιφανειών παρουσία ενισχυτών ή δηλητηρίων (εποξείδωση του αιθυλενίου, αντιδράσεις 
µετατροπής του αερίου σύνθεσης, αντιδράσεις αναµόρφωσης υδρογονανθράκων). (β) Ηλεκτροχηµική 
ενίσχυση καταλυτών: Το φαινόµενο της µη-φαρανταϊκής ηλεκτροχηµικής τροποποίησης της κατάλυ-
τικής ενεργότητας. Φαινόµενα spillover. Περιγραφή των βασικών αρχών της Ηλεκτροχηµικής Ενί-
σχυσης. Εξάρτηση του έργου εξόδου καταλυτικών ηλεκτροδίων από το δυναµικό. Η φυσική αρχή του 
φαινοµένου της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης. Μοντελοποίηση του φαινοµένου της Ηλεκτροχηµικής 
Ενίσχυσης και πρόβλεψη των επαγόµενων µεταβολών στη καταλυτική ενεργότητα και εκλεκτικότητα. 
Παραδείγµατα ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης σε διάφορα καταλυτικά συστήµατα (ηλεκτροχηµική 
ενίσχυση µε αγωγούς ιόντων οξυγόνου ή κατιονικούς αγωγούς ως ενεργά υποστρώµατα καταλυτών). 
Σχέση της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης µε τις αλληλεπιδράσεις µετάλλου-φορέα. Πρακτικές εφαρµογές 
της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης. (γ) Αλληλεπιδράσεις µετάλλου-φορέα και επίδραση στην καταλυτική 
συµπεριφορά. Ηλεκτρονιακού τύπου αλληλεπιδράσεις. Ηλεκτρονιακή δοµή µετάλλων και ηµιαγωγών. 
Θεωρία επαφής µετάλλου – ηµιαγωγού. Ενίσχυση ηµιαγώγιµων φορέων µε ετεροσθενή κατιόντα 
(Φαινόµενο DIMSI). Επίδραση της ενίσχυσης του φορέα στις χηµειοροφητικές και κινητικές παρα-
µέτρους των διεσπαρµένων µετάλλων. Παραδείγµατα σε αντιδράσεις υδρογόνωσης, (CO, CO2, αρω-
µατικών ενώσεων), οξείδωσης (CO, C2H4), µερικής οξείδωσης (CH4), αναγωγής (NO από CO), κ.λπ. 
Ερµηνεία µε βάση της θεωρίας επαφής µετάλλου-ηµιαγωγού.  
 
Μάθηµα: ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ: ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΚΑΤΑΛΥΣΗ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Χ. Μητσοπούλου  
Περιεχόµενο Μαθήµατος: Φωτοκατάλυση: Εισαγωγή στην Ετερογενή Φωτοκατάλυση. Ηµιαγώγιµοι 
φωτοκαταλύτες. Αντιδράσεις φωτο-οξείδωσης και οξειδωτικής διάσπασης. Αντιδράσεις αναγωγής, 
υποκατάστασης και πολυµερισµού µε χρήση φωτοκαταλυτικών µεθόδων. Μηχανισµός της φωτοκατά-
λυσης, διέγερση ηµιαγωγών, σχηµατισµός ζευγών ηλεκτρονίου-οπής, παγίδευση και παρεµπόδιση 
επανασύνδεσης φορέων φορτίου, ρόλος των ριζών υδροξυλίου. Κινητική φωτοκαταλυτικών αντιδρά-
σεων, επίδραση του pH, και της θερµοκρασίας. Φωτοευαισθητοποίηση. Φωτοκαταλυτικά ενεργοί 
ηµιαγωγοί, εναπόθεση µετάλλων, ενίσχυση µε ετεροσθενή κατιόντα. Παρασκευή και χαρακτηρισµός 
φωτοκαταλυτών. Εφαρµογές στην καταστροφή µη-βιοαποικοδοµήσιµων οργανικών ρύπων και στη 
διάσπαση του νερού προς παραγωγή υδρογόνου. Ηλεκτροκατάλυση: Εισαγωγή στην ηλεκτροκατάλυση. 
Βασικά στοιχεία ηλεκτροχηµείας. Ηλεκτροκαταλύτες. Χαρακτηρισµός ηλεκτροκαταλυτών. Κινητική 
και θερµοδυναµική των ηλεκτροκαταλυτικών δράσεων. Επίδραση του δυναµικού του ηλεκτρο-
καταλύτη στις κινητικές σταθερές και στις σταθερές ισορροπίας. Ρόφηση συνοδευόµενη από µεταφορά 
φορτίου. Επίδραση της Παρουσίας ροφηµένων ενδιαµέσων στην εξάρτηση του ηλεκτροκαταλυτικού 
ρυθµού από το δυναµικό. Μέτρα της ηλεκτροκαταλυτικής ενεργότητας. Επίδραση υποτασικών εναπο-
θέσεων στην ηλεκτροκαταλυτική ενεργότητα. Παραδείγµατα ηλεκτροκαταλυτικών αντιδράσεων τεχνο-
λογικού ενδιαφέροντος (αντίδραση έκλυσης υδρογόνου, αντίδραση αναγωγής οξυγόνου, οξείδωση 
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οργανικών ρύπων, ηλεκτροσύνθεση, κελιά καυσίµου κ.α.). Παραδείγµατα και βασικός σχεδιασµός 
ηλεκτροκαταλυτικών αντιδραστήρων. 
 
Μάθηµα: ΜΕ7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Ιστοσελίδα: 
∆ιδάσκοντες: Γ. Παπαδογιαννάκης  
Περιεχόµενο Μαθήµατος: Ρόλος της κατάλυσης στην παραγωγή χηµικών, πετροχηµικών προϊόντων 
και καυσίµων. Καταλυτική πυρόλυση ( τροφοδοσία, καταλύτες, µηχανισµός και κινητική, λειτουργικές 
παράµετροι, αντιδραστήρες, διάγραµµα ροής της διεργασίας). Αλκυλίωση (τροφοδοσία, καταλύτες, 
µηχανισµός και κινητική, λειτουργικές παράµετροι, αντιδραστήρες, διάγραµµα ροής της διεργασίας). 
Υδρογονοαποθείωση (τροφοδοσία, καταλύτες, µηχανισµός και κινητική, λειτουργικές παράµετροι, 
αντιδραστήρες, τύποι της διεργασίας και διαγράµµατα ροής). Παραγωγή αερίου σύνθεσης µε αναµόρ-
φωση και µερική οξείδωση φυσικού αερίου (θερµοδυναµική ισορροπία, καταλύτες, µηχανισµός και 
κινητική, λειτουργικές παράµετροι, αντιδραστήρες διαγράµµατα ροής). Παραγωγή συνθετικών καυσίµων 
από αέριο σύνθεσης-Fischer- Tropsch synthesis (τροφοδοσία, καταλύτες, µηχανισµός και κινητική, 
λειτουργικές παράµετροι, αντιδραστήρες, διάγραµµα ροής της διεργασίας). Ελάττωση αερίων ρύπων από 
απαέρια βιοµηχανικών διεργασιών και οχηµάτων (Μονάδα Claus για την αποµάκρυνση του H2S, 
Eκλεκτική αναγωγή για αποµάκρυνση των ΝΟx).  
 
Μάθηµα: ΜΕ8. ΖΕΟΛΙΘΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΟΡΩ∆Η ΥΛΙΚΑ: ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ 
Ιστοσελίδα:  
∆ιδάσκοντες: Κ. Μεθενίτης, Γ. Παπαδογιαννάκης, Χ. Μητσοπούλου  
Περιεχόµενο Μαθήµατος: Σύνθεση ζεόλιθων και µεσοπορόδων (αργιλο)πυρικών υλικών, Τροποποί-
ηση (αργιλο)πυριτικών ζεόλιθων και µεσοπορώδων υλικών µε «ετερο»-µέταλλα., Σύνθεση – παρα-
σκευή φυλλόµορφων µεσοπορώδων υλικών. Φυσικοχηµικός χαρακτηρισµός της δοµής και σύστασης 
ζεολιθικών και µεσοπορώδων υλικών. Χαρακτηρισµός των όξινο-βασικών ιδιοτήτων ζεόλιθων και 
µεσοπορώδων υλικών. Χαρακτηρισµός των οξειδοαναγωγικών ιδιοτήτων των τροποποιηµένων µε 
«ετερο»-µέταλλα ζεολιθικών και µεσοπορώδων υλικών. Καταλυτικές εφαρµογές ζεολιθικών και µεσο-
πορώδων υλικών σε αντιδράσεις που καταλύονται από όξινο-βασικά υλικά. Καταλυτικές εφαρµογές 
τροποποιηµένων µε µέταλλα ζεολιθικών και µεσοπορώδων υλικών σε οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις. 
Καταλυτικές εφαρµογές ζεολιθικών και µεσοπορώδων υλικών µε ιδιαίτερο βιοµηχανικό ενδιαφέρον. 
Γενικότερες εφαρµογές (πλην καταλυτικών) ζεολιθικών και µεσοπορώδων υλικών. Σύνθεση, χαρακτη-
ρισµός και εφαρµογές περοβσκιτών και άλλων κεραµικών οξειδίων µε µεικτά σθένη. Βιοµιµητική 
προσέγγιση στο σχεδιασµό καταλυτών. Νέες τεχνολογίες στην ανάπτυξη καταλυτών: Εφαρµογή του 
Combinatorial Chemistry στη σύνθεση και χαρακτηρισµό καταλυτών. 
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4.9  ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
"ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" 

 
Τα Τµήµατα Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσικής και Χηµείας της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών οργάνωσαν και λειτουργούν Τµήµα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών µε τίτλο "Ωκεανογραφία - ∆ιαχείριση θαλασσίου περιβάλλοντος". Το Μετα-
πτυχιακό αυτό πρόγραµµα αποτελεί συνέχεια του "Επαγγελµατικού Ενδεικτικού Ωκεανογραφίας" το 
οποίο ιδρύθηκε το έτος 1974 από τη Φυσικοµαθηµατική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών βάσει του 
Π.∆. 781/1974. 
Ήδη η από το 1974 λειτουργία του Μεταπτυχιακού της Ωκεανογραφίας ανέδειξε επιστηµονικό δυνα-
µικό το οποίο συµβάλλει στην ανάπτυξη της Επιστήµης της Ωκεανογραφίας στη χώρα µας καθώς και 
στην αντιµετώπιση προβληµάτων, όπως αυτά της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της προστασίας 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μέχρι σήµερα σηµαντικός αριθµός διδασκόντων αλλά και αποφοίτων 
του ΠΜΣ, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως στελέχη ή µέλη Επιτροπών σε ∆ηµόσιους ή Ιδιωτικούς 
Φορείς και Ιδρύµατα. 
Στα πλαίσια του ΠΜΣ διδάσκονται υποχρεωτικά και επιλεγόµενα µαθήµατα Βιολογικής, Γεωλογικής, 
Φυσικής και Χηµικής Ωκεανογραφίας από τα αντίστοιχα τµήµατα του ΕΚΠΑ. Αναλυτικές 
πληροφορίες σχετικά µε το ΠΜΣ υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://oceanography.geol.uoa.gr/. και στη 
Γραµµατεία του Τµήµατος Γεωλογίας, ενώ όσον αφορά την κατεύθυνση της Χηµικής Ωκεανογραφίας 
τα διδασκόµενα µαθήµατα είναι τα εξής: 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (1ο εξάµηνο) 
Ιστοσελίδα: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM185/index.php 
∆ιδάσκοντες: Μ. Σκούλλος (συντονιστής), Ε. ∆ασενάκης 
Περιεχόµενο µαθήµατος: To αντικείµενο της Χηµικής Ωκεανογραφίας, ιστορική ανασκόπηση. 
Ισοζύγιο ύδατος στον πλανήτη Γη, υδρολογικός κύκλος. Το νερό (δοµή, επιδράσεις πιέσεων – θερµο-
κρασιών - ηλεκτρολυτών). Το θαλάσσιο νερό και οι φυσικοχηµικές του ιδιότητες. Ο Ωκεανός ως 
χηµικό σύστηµα (κύρια στοιχεία - αλατότητα, pΗ κλπ). Οι µορφές των συστατικών του θαλάσσιου 
νερού. ∆ιαλυµένα αέρια (οξυγόνο, άζωτο, διοξείδιο άνθρακα κλπ). O κύκλος του άνθρακα στη θάλασσα. 
Ο κύκλος του αζώτου στη θάλασσα. Ο κύκλος του φωσφόρου στη θάλασσα. Ο κύκλος του πυριτίου 
στη θάλασσα. Ο κύκλος του θείου στη θάλασσα. Φωτοσύνθεση. ∆ιαλυτή και σωµατιδιακή οργανική 
ύλη. Ιχνοστοιχεία στη θάλασσα. Κατανοµές - Μορφές. Χηµικές διεργασίες και ισορροπίες στο 
θαλάσσιο περιβάλλον. Χηµεία θαλασσίων ιζηµάτων. Εισαγωγή στη θαλάσσια ρύπανση. 
Περιεχόµενο εργαστηρίου: Εφαρµογές βασικών χηµικών εργαστηριακών τεχνικών στην Ωκεανο-
γραφία: Ογκοµετρήσεις, Φωτοµετρία, Ατοµική απορρόφηση, Χρωµατογραφία κλπ. Βασικές τεχνικές 
δειγµατοληψίας νερού - ιζηµάτων - οργανισµών. Μέθοδοι επιτόπιων/εργαστηριακών µετρήσεων βασι-
κών παραµέτρων όπως: αλατότητας, pΗ, θερµοκρασίας, διαλυµένου οξυγόνου, διαφάνειας, BOD/ 
COD. 
 
ΧΗΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ (2ο εξάµηνο) 
Ιστοσελίδα: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM186/index.php 
∆ιδάσκοντες: Μ. Σκούλλος (συντονιστής), Ε. ∆ασενάκης, Χ. Ζέρη (ΕΛΚΕΘΕ) 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Κατηγορίες θαλάσσιας ρύπανσης. Βασικές πηγές ρύπων στη θάλασσα. 
Μηχανισµοί εισόδου και διακίνησης ρύπων στη θάλασσα. Θρεπτικά συστατικά - Ευτροφισµός. Βαρέα 
µέταλλα (Hg, Pb, Cu, Zn, κλπ). Πετρελαιοειδή. Συνθετικές οργανικές τοξικές ενώσεις. Πολυχλωριω-
µένα διφαινύλια (PCBs). Φυτοφάρµακα. Οργανοκασσιτερικές ενώσεις. Ραδιενεργά ισότοπα. Απορρίµ-
µατα. ∆ευτερογενείς ρυπάνσεις. Επιπτώσεις της θαλάσσιας ρύπανσης. Έλεγχος – παρακολούθηση της 
θαλάσσιας ρύπανσης (monitoring). Aντιµετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης. ∆ιαθέσιµες αντιρρυπαν-
τικές τεχνολογίες πρόληψης και καταστολής της ρύπανσης. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (2ο εξάµηνο) 
Ιστοσελίδα: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM187/index.php 
∆ιδάσκοντες: Ε. ∆ασενάκης (συντονιστής), ∆. Νικολέλης, Σ. Καραβόλτσος, Ε. Σταθοπούλου, Β. Παρα-
σκευοπούλου, Α. Σακελλάρη 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Αναλυτικές τεχνικές στη Χηµική Ωκεανογραφία. Ακρίβεια-ευαισθησία 
χηµικών αναλύσεων. Καλή εργαστηριακή πρακτική, έλεγχος ποιότητας εργαστηριακών µετρήσεων. 
Προσδιορισµοί χηµικών ωκεανογραφικών παραµέτρων σε νερά, ιζήµατα, οργανισµούς. Οργανικός 
άνθρακας, Θρεπτικά συστατικά, Χλωροφύλλες, Ιχνοστοιχεία, Μέταλλα, Πετρελαιοειδή, Απορρυπαντικά, 
Φαινόλες, Φυτοφάρµακα κ.λπ. Επεξεργασία - Παρουσίαση αποτελεσµάτων, ∆ιαγράµµατα, Κατά-
νοµές. 
 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (2ο εξάµηνο) 
Ιστοσελίδα: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM188/index.php 
∆ιδάσκοντες: Ε. ∆ασενάκης (συντονιστής), Μ. Σκούλλος, Χ. Ζέρη (ΕΛΚΕΘΕ), Σ. Καραβόλτσος, Α. 
Σακελλάρη, Φ. Μπότσου, Ε. Σταθοπούλου 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Επιτόπια πειράµατα. Εργαστηριακές προσοµοιώσεις (µικρόκοσµοι-µακρό-
κοσµοι). Μαγνητικές µετρήσεις και η σηµασία τους. Ειδικές δειγµατοληψίες (επιφανειακό φιλµ, νερό 
πόρων κλπ). Ραδιοχρονολόγηση. ∆ιερεύνηση µορφών στοιχείων στη θάλασσα (speciation). Eκλεκτικές 
εκχυλίσεις στοιχείων από ιζήµατα. Μελέτη βιοσυσσώρευσης σε ανώτερους οργανισµούς. Μελέτη 
διαλυµένων αερίων στη θάλασσα. 
 
ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (2ο εξάµηνο) 
Ιστοσελίδα: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM189/index.php 
∆ιδάσκοντες: Α. Βαλαβανίδης 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Αρχές λειτουργίας και δοµή οικοσυστηµάτων. Υγεία οικοσυστηµάτων, 
οικολογικοί – περιβαλλοντικοί δείκτες. Πληθυσµιακή οικολογία. ∆ιαγράµµατα ροής ύλης – ενέργειας. 
Αρχές ανάλυσης οικοσυστηµάτων. Οικολογικές ερευνητικές µέθοδοι. Βιολογικοί µηχανισµοί δράσης 
τοξικών, καρκινογόνων και επικίνδυνων χηµικών ουσιών. Ενδοκρινικοί διαταράκτες. ∆οκιµές τοξικό-
τητας. Οξειδωτικό στρες οργανισµών. Περιβαλλοντική τοξικολογία και οικοτοξικολογία. Εκτίµηση 
οικολογικού κινδύνου. Νοµοθετικό πλαίσιο προστασίας από τοξικές ουσίες. Οι φοιτητές διδάσκονται 
βασικές αρχές Οικολογίας, Περιβαλλοντικής τοξικολογίας και Οικοτοξικολογίας. Επίσης, διδάσκονται 
µεθοδολογίες οικοτοξικολογικών µεθόδων, εκτίµηση οικολογικού κινδύνου και µελέτες περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων. Τέλος γίνονται εργαστηριακές παρουσιάσεις βασικών τοξικολογικών 
δοκιµασιών σε υδρόβιους οργανισµούς.  
 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (2ο εξάµηνο) 
Ιστοσελίδα: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM190/index.php 
∆ιδάσκοντες: Ε. ∆ασενάκης (συντονιστής), Μ. Σκούλλος, Χ. Ζέρη, Β. Παρασκευοπούλου, Φ. Μπό-
τσου 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Στο µάθηµα αυτό αναλύονται επιλεγµένα ερευνητικά προγράµµατα 
Χηµικής Ωκεανογραφίας τα οποία έχουν διεξαχθεί στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, στο ΕΛΚΕΘΕ ή σε 
άλλα Ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήµια. Τίθεται το πρόβληµα που έδωσε την ιδέα για το συγ-
κεκριµένο πρόγραµµα, συζητείται ο σχεδιασµός του προγράµµατος, η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε 
για την εκτέλεσή του, η επεξεργασία των πειραµατικών αποτελεσµάτων, η εξαγωγή των συµπερα-
σµάτων και η αξιοποίησή τους. Επίσης συζητούνται τα επιστηµονικά, τεχνικά, γραφειοκρατικά και 
άλλα προβλήµατα που αντιµετώπισαν οι ερευνητές. 
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ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (3ο εξάµηνο) 
Ιστοσελίδα: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM191/index.php 
∆ιδάσκοντες: Μ. Σκούλλος (συντονιστής), Ε. ∆ασενάκης, Β. Ρούσσης (Φαρµακευτικό τµήµα), Σ. 
Καραβόλτσος 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Παραγωγή άλατος. Αλογόνα (Χλώριο, Βρώµιο). Μαγνήσιο. Κάλιο. Χρυσός. 
Ουράνιο. Νερό από τη θάλασσα-αφαλάτωση. Φάρµακα από τη θάλασσα. Πρώτες ύλες από 
θαλάσσιους οργανισµούς. Ενέργεια από ανανεώσιµες θαλάσσιες πηγές. Ορυκτά από τους βυθούς των 
θαλασσών. Υποθαλάσσιοι φωσφορίτες. Οι κόνδυλοι Μαγγανίου και Σιδήρου. Πολυµεταλλικά Σουλφί-
δια και µεταλλοφόρα ιζήµατα υδροθερµικής προέλευσης. Υδρίτες µεθανίου. Αειφόρος ανάπτυξη 
(αρχές-στρατηγική) στην διαχείριση - εκµετάλλευση των θαλάσσιων πόρων (ορυκτών, χηµικών, αλιευ-
τικών κ.λπ. αποθεµάτων). 
 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (3ο εξάµηνο) 
Ιστοσελίδα: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM192/index.php 
∆ιδάσκοντες: Μ. Σκούλλος (συντονιστής), Ε. ∆ασενάκης, Σ. Πούλος 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Ορισµός–αναγκαιότητα περιβαλλοντικής διαχείρισης – αειφόρου ανάπτυξης. 
Τύποι διαχείρισης. Σχεδιασµός διαχείρισης. Τεχνικές διαχείρισης – διαχειριστικές αντιλήψεις - εξέλιξη 
της έννοιας της διαχείρισης. Μελέτες στις οποίες στηρίζεται η διαχείριση. Εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται στη διαχείριση (θεσµικά, τεχνολογικά, οικονοµικά, κοινωνικά). Τρόποι διαχείρισης 
θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών. Κατηγορίες απειλούµενων ειδών. Βιώσιµοι πληθυσµοί. Τύποι 
πληθυσµών που κινδυνεύουν µε εξαφάνιση. Ελάχιστος βιώσιµος πληθυσµός. ∆ιαχείριση ακτών και 
παρακτίων υδάτων. ∆ιαχείριση παράκτιων υγροβιότοπων και δελταϊκών συστηµάτων. Ελληνική - 
Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία προστασίας - διαχείρισης αξιοποίησης θαλασσίου περιβάλλοντος. ∆ιεθνείς 
συµβάσεις. Μέτρα αποκατάστασης, εναλλακτικές λύσεις παρακολούθησης, διαχειριστικά σχέδια. Σύγ-
χρονη µεθοδολογία για τη µελέτη της χωροταξίας των ακτών και την προστασία των θαλάσσιων 
οικοσυστηµάτων. ∆ιαχείριση περιοχών κολύµβησης. 
 
 
 
4.10 ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών «ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ - ΜΟΡΙΑΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ» 
 
Τα Τµήµατα Βιολογίας, Χηµείας και Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ οργανώνουν και λειτουργούν Πρό-
γραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) από το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004, µε τίτλο «Κλινική 
Βιοχηµεία - Μοριακή ∆ιαγνωστική», σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 10 και 12 του 
Ν.2083/1992.  
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ΠΜΣ υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.biol.uoa.gr και στη 
Γραµµατεία του Τµήµατος Βιολογίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
  
ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  
 
5.1Βασικές ηµεροµηνίες χειµερινού και εαρινού εξαµήνου    
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ: Από 14.11.2011 έως 9.3.2012 
  
Έναρξη διδασκαλίας µαθηµάτων:  ∆ευτέρα, 14 Νοεµβρίου 2011 
Τέλος διδασκαλίας µαθηµάτων:  Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012 
  
Επίσηµες αργίες:    
                    Εθνική Εορτή Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011 
                    Επέτειος Πολυτεχνείου Πέµπτη, 17 Νοεµβρίου 2011 
                   ∆ιακοπές Χριστουγέννων  από Παρασκευή 23 ∆εκεµβρίου 2011 έως 
                                                      και  Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012 
 
                   Πανεπιστηµιακή εορτή 
                   Τριών Ιεραρχών: ∆ευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012 
 
                   Έναρξη εξετάσεων:  Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012 
                   Τέλος εξετάσεων:  έως και Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012 
  
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ:   Από 12.3.2012 έως 6.7.2012   
Έναρξη διδασκαλίας µαθηµάτων:  ∆ευτέρα, 12 Μαρτίου 2012 
Τέλος διδασκαλίας µαθηµάτων:  Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 
 
Επίσηµες αργίες:   
               Καθαρή ∆ευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012 
               Εθνική Εορτή Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012 
               ∆ιακοπές Πάσχα από Μ. ∆ευτέρα, 9 Απριλίου 2012 
                           έως Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012 
               Πρωτοµαγιά    Τρίτη, 1 Μαΐου 2012 
               Αγίου Πνεύµατος  ∆ευτέρα, 4 Ιουνίου 2012 
   
Έναρξη εξετάσεων:  ∆ευτέρα, 25 Ιουνίου 2012 
Τέλος εξετάσεων:  έως και Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ:  
Θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τµήµατος   
 
5.2 Προγράµµατα εξετάσεων  
Για να συµµετάσχει ο µεταπτυχιακός φοιτητής στις εξετάσεις πρέπει: 

1. Να έχει εγγραφεί στο αντίστοιχο µάθηµα εντός 10 ηµερών από την έναρξη του. 
2. Να φέρει µαζί του τη φοιτητική ταυτότητα, της οποίας η επίδειξη είναι υποχρεωτική. 

Το πρόγραµµα των εξετάσεων ανακοινώνεται από τους διδάσκοντες. 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ 

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.  
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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 δυνατή για τα βιβλία.  

 περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του, η έκδοση νέου γίνεται µετά δύο µήνες από την ηµέρα 
δήλωσης της απώλειας, κλοπής ή καταστροφής, στη Γραµµατεία για τη διενέργεια σχετικής έρευνας.  
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. 
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• Προσβάσιµους Σταθµούς Εργασίες στις Βιβλιοθήκες. 
• 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 

Oι Καθηγητές Σύµβουλοι για το Τµήµα µας είναι η Καθηγήτρια κα Χ. Τζουγκράκη και 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.  
Στους δικαιούχους φοιτητές χορηγείται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος, µετά την εγγραφή τους, 
∆ελτίο Ειδικού Εισιτηρίου, το οποίο ισχύει για ένα ακαδηµαϊκό έτος και είναι αυστηρά προσωπικό. Σε 
περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του, η έκδοση νέου γίνεται µετά δύο µήνες από την ηµέρα 
δήλωσης της απώλειας, κλοπής ή καταστροφής, στη Γραµµατεία για τη διενέργεια σχετικής έρευνας. 
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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 
προσπάθειας 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.  
 
Φοιτητική Εστία  
Στην Πανεπιστηµιούπολη λειτουργεί Φοιτητική Εστία (Φοιτητική Εστία Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
ΦΕΠΑ), στην οποία παρέχεται διαµονή και διατροφή µε χαµηλή συµµετοχή των φοιτητών, όπως επί-
σης και µέσα για την ανάπτυξη µορφωτικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσε-
ων. 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. 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.  
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Τα αναγνωστήρια λειτουργούν όλη τη διάρκεια του χρόνου, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και εορτών, 
από τις 8 πµ. µέχρι 9 µµ. συνεχώς.  
 
5. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 

 
 Στο χώρο του Κτηρίου Θετικών Επιστηµών, όπου στεγάζεται το Τµήµα Χηµείας στο 3ο όροφο λει-
τουργούν κυλικεία, βιβλιοπωλείο, 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. 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. 3226548):  
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 

Ελληνικών Παν/µίων που κατάγονται από την Ανδρίτσαινα. 
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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 
Επιδαύρου 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 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
Κατσούλη Μαρία, πληροφορίες για µεταπτυχιακές σπουδές 727 4386 
Σατρατζέµη Γεωργία, Γραµµατέας 727 4947 
  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 727 4557 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 727 4572 
Αθανασίου Ελένη 727 4573 
Αρχοντάκη Ελένη 727 4756 
Άττα-Πολίτου Τζούλια 727 4239 
Γκίκα Αθηνά 727 4557 
Ευσταθίου Κων/νος 727 4312 
Θωµαΐδης Νίκος 727 4317 
Ιωάννου Πηνελόπη 727 4574 
Καλοκαιρινός Αντώνης 727 4316 
Κουππάρης Μιχάλης 727 4559 
Λιανίδου Ευρύκλεια 727 4319 
Μητσανά-Παπάζογλου Αναστασία 727 4553 
Μπακέας Ευάγγελος  727 4154 
Ντούσικου Μελποµένη 727 4388 
Οικονόµου Αναστάσιος 727 4298 
Πολυδώρου Χριστόφορος 727 4091 
Πιπεράκη Ευφροσύνη 727 4556 
Σαραντώνης Ευάγγελος 727 4573 
Τιµοθέου Μερόπη 727 4553 
  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 727 4348 
Βλουτή-Ράγια ∆ήµητρα 727 4466 
Κοΐνης Σπύρος 727 4458 
Κυρίτσης Παναγιώτης 727 4337 
Μαρκόπουλος Ιωάννης 727 4450 
Μεθενίτης Κων/νος 727 4457 
Μερτής Κων/νος 727 4332 
Μητσοπούλου Χριστιάνα 727 4452 
Παπαευσταθίου Ιωάννης 727 4231 
Παπαρηγοπούλου Μαρία 727 4464 
Παντελακη Ελισάβετ 727 4466 
Παρασκευοπούλου Πατρίνα 727 4381 
Πέτρου Αθηνούλα 727 4455 
Σταµπάκη ∆έσποινα 727 4453 
Φιλιππόπουλος Αθανάσιος 727 4697 
Χασάπης Κων/νος 727 4366 
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Ψαρουδάκης Νίκος 727 4451 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

∆ασενάκης Εµανουήλ 727 4269 
Νικολέλης ∆ηµήτρης 727 4577 
Σκούλλος Μιχάλης 727 4274 
  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 727 4328 
Ιατρού Ερµόλαος 727 4768 
Κιουλάφα Αικατερίνη 727 4438 
Κουκιάσα Αικατερίνη 727 4233 
Κωνσταντινίδης ∆ηµήτριος 727 4333 
Λιούνη Μαρία 727 4267 
Παπαδογιαννάκης Γεώργιος 727 4235 
Παπαθανασίου Κρυσταλία 727 4328 
Πιτσικάλης Μαρίνος 727 4440 
Σακελλαρίου Γεώργιος 727 4768 
Χατζηχρηστίδη Μαργαρίτα  7274 335 
Χατζηχρηστίδης Νίκος 727 4330 
  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 727 4474 
Βαλαβανίδης Αθανάσιος 727 4479 
Βουκουβαλίδης Βασίλης 727 4601 
Βραϊµάκης Σπύρος 727 4229 
Γεωργιάδης ∆ηµήτριος 727 4374 
Γκιµήσης Αθανάσιος 727 4477 
∆ηµητρόπουλος Κων/νος 727 4485 
Ζουρίδου Μαρία 727 4230 
Κόκοτος Γεώργιος 727 4462 
Λεβέντη Κων/να 727 4578 
Μαυροµούστακος Θωµάς 727 4474 
Μηνακάκη Παναγιώτα 727 4484 
Παρασκευάς Σπύρος 727 4480 
Ραγκούση Βάλια 727 4497 
Τζουγκράκη Χρύσα 727 4130 
Φερδερίγος Νίκος 727 4475 
Φρούσιος Κλεάνθης 727 4599 
Χατζηγιαννακού Αθηνά 727 4579 
  
  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 727 4535 
Ανδριανοπούλου Μαρία 727 4295 
Αρώνη Φρύνη 727 4294 
Βύρας Κυριάκος 727 4571 
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Καλέµος Απόστολος 727 4551 
Κούτσελος Ανδρέας 727 4536 
Μαυρίδης Αριστείδης 727 4501 
Ξεξάκης Ιωάννης 727 4552 
Παπαϊωάννου Ιωάννης 727 4517 
Παπακονδύλης Αριστοτέλης 727 4565 
Σάµιος Ιωάννης 727 4534 
Σουλιώτης Γεώργιος 7274 539 
Τσεκούρας Αθανάσιος 727 4518 
Χαβρεδάκη Βασιλική 727 4538 
  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 727 4476 
Βασιλοπούλου Φυλλιά 727 4472 
Ζαµπετάκης Ιωάννης 727 4663 
Μαρκάκη Παναγιώτα 727 4489 
Μαστρονικολή Σοφία 727 4326 
Προεστός Χαράλαµπος 727 4160 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ   
Γαλανοπούλου Κων/να 727 4471 
∆ηµόπουλος Κων/νος  727 4470 
Μαυρή-Βαβαγιάννη Μαίρη 727 4472 
Σιαφάκα Αθανασία 727 4493 
 
 
 
 


