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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
προσωπικό 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.................................................................…………………...

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ
(Άρθρο 1 του νόµου 1268/82)
1.

Το Κράτος έχει την υποχρέωση να παρέχει την ανώτατη εκπαίδευση σε κάθε έλληνα πολίτη που το επιθυµεί, µέσα από τις διαδικασίες που ορίζονται κάθε φορά από το νόµο.

2.

Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ) που έχουν
αποστολή:
ι.
Να παράγουν και να µεταδίδουν τη γνώση µε την έρευνα και τη διδασκαλία
και να καλλιεργούν τις τέχνες.
ιι.
Να συντείνουν στη διαµόρφωση υπευθύνων ανθρώπων µε επιστηµονική,
κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση και να παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια, που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστηµονική και επαγγελµατική σταδιοδροµία.
ιιιι. Να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου.

3.

Στα πλαίσια της αποστολής τους, τα ΑΕΙ οφείλουν να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση της
ανάγκης για συνεχιζόµενη εκπαίδευση και διαρκή επιµόρφωση του λαού.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο Οδηγός Σπουδών απευθύνεται στους φοιτητές όλων των ετών του Τµήµατος Χηµείας, µε κύριο σκοπό την ενηµέρωσή τους σχετικά µε την εκπαίδευση σε όλη τη διάρκεια των
σπουδών, δηλαδή κατανοµή και περιεχόµενο µαθηµάτων, διδάσκοντες, συγγράµµατα, ωρολόγιο
και ηµερολογιακό πρόγραµµα µαθηµάτων, εργαστηρίων και αντιστοίχων εξετάσεων καθώς και
χώρους διδασκαλίας, εξάσκησης στα εργαστήρια και διεξαγωγής εξετάσεων.
Ο οδηγός αυτός καλύπτει την περίοδο από τον Οκτώβριο 2003 έως και το Σεπτέµβριο
του 2004. Αν και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να µην υπάρχουν αλλαγές (π.χ. στο
πρόγραµµα µαθηµάτων, εργαστηρίων και εξετάσεων), αλλαγές που οφείλονται σε απρόβλεπτους
λόγους, θα ανακοινώνονται έγκαιρα στους φοιτητές από το Τµήµα Χηµείας.
Το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών και η συνοπτική περιγραφή του περιεχοµένου των
µαθηµάτων και εργαστηριακών ασκήσεων (Κεφ. 5), όπως επίσης µια πληρέστερη ενηµέρωση
από τους αντίστοιχους διδάσκοντες, θα βοηθήσουν σηµαντικά τους φοιτητές να οργανώσουν
τις σπουδές τους. Για τον ίδιο σκοπό, έχει καθιερωθεί και ο θεσµός του Ακαδηµαϊκού Συµβούλου
(Κεφ. 4, παραγρ. 4.4).
Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας διέπεται από ένα ιδιαίτερο κανονισµό, ο οποίος
παρατίθεται στο Κεφ. 6.
Παράλληλα µε την παραπάνω ενηµέρωση, ο Οδηγός Σπουδών αποβλέπει και στην
καθοδήγηση των φοιτητών Χηµείας, κυρίως των πρωτοετών, ως προς την πρόσβασή τους
στην Πανεπιστηµιόπολη και στα κτήρια του Τµήµατος Χηµείας, καθώς και στην εξοικείωση τους
µε τους διάφορους χώρους του Τµήµατος (εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας κ.λπ.). Για το
λόγο αυτό παρατίθενται στο Κεφ. 3: α) συνοπτικό σχεδιάγραµµα της Πανεπιστηµιόπολης µε
τους κεντρικούς δρόµους, που οδηγούν στα διάφορα κτηριακά συγκροτήµατα, καθώς και τις
στάσεις του εσωτερικού λεωφορείου και β) συνοπτικό αρχιτεκτονικό σχεδιάγραµµα του Τµήµατος
και του κτηριακού συγκροτήµατος, όπου ευρίσκονται οι χώροι διδασκαλίας και στεγάζονται τα
επί µέρους εργαστήρια.
Τέλος, στον οδηγό αυτό περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε τις µεταπτυχιακές
σπουδές του Τµήµατος Χηµείας (κανονισµός, προγράµµατα και περιεχόµενο µαθηµάτων), η
έναρξη των οποίων πραγµατοποιήθηκε κατά τον Σεπτέµβριο του 1995.
Η Επιτροπή έκδοσης Οδηγού Σπουδών, που ορίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση του
Τµήµατος και αποτελείται από τους: Αναπλ. Καθηγητή Θ. Καλογεράκο, Αναπλ. Καθηγήτρια Β.
Ιγνατιάδου-Ραγκούση, Επίκ. Καθηγητή Κ. Μεθενίτη και τον Γραµµατέα του Τµήµατος Χηµείας
Φ. Ντούσικο, δέχεται και επεξεργάζεται παρατηρήσεις, διορθώσεις, προσθήκες και προτάσεις
εκ µέρους των διδασκόντων και των φοιτητών, µε στόχο τη σωστότερη ενηµέρωση και βελτίωση του Οδηγού Σπουδών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλης της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας.
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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 διορίσθηκε ο καθηγητής της Ιστορίας Κ. ∆. Σχινάς. "Σηµάντορες", δηλαδή κοσµήτορες,
οι: Μιχαήλ Αποστολίδης της Θεολογικής, Αναστάσιος Λευκίας της Ιατρικής, Γεώργιος Ράλλης
της Νοµικής και Νεόφυτος Βάµβας της Φιλοσοφικής Σχολής. Αργότερα, το 1862, το ίδρυµα
µετονοµάσθηκε σε "Εθνικόν 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 αποτελούσαν το "Εθνικόν Πανεπιστήµιο". Τα δύο αυτά Ιδρύµατα µε ξεχωριστή το καθένα νοµική προσωπικότητα, 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), κατοχυρώνεται 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 Πανεπιστηµιόπολη (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 Πανεπιστηµιόπολη. Η Σχολή
Νοµικών, Οικονοµικών 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 στο δικό της κτήριο στην Πανεπιστηµιόπολη. Η Σχολή Θετικών Επιστηµών και το
Τµήµα Φαρµακευτικής στεγάζονται κυρίως στα δικά τους κτήρια στην Πανεπιστηµιόπολη. 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 Εκπαίδευσης στην οδό Χερσώνος 8 και Σόλωνος 57, το
Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών στην οδό Ιπποκράτους 33, το Τµήµα Επικοινωνίας και
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης στην οδό Σταδίου 5, το Τµήµα Θεατρικών Σπουδών και το Τµήµα
Μουσικών Σπουδών στην Πανεπιστηµιόπολη.
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1.3

Πανεπιστηµιόπολη

Το 1963 εκχωρήθηκε δασική έκταση των δήµων Ζωγράφου και Καισαριανής, 1.550
περίπου στρεµµάτων, από το ∆ηµόσιο προς το Πανεπιστήµιο, για την ανέγερση της Πανεπιστηµιόπολης. Αρχικά λειτούργησαν 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 Βιολογίας 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 στάθµευσης αυτοκινήτων, εστιατόριο, ιατρείο, αναγνωστήρια). Έχει εξασφαλισθεί η διακίνηση του προσωπικού και των φοιτητών στους εσωτερικούς χώρους µε λεωφορείο. Ωστόσο
εκκρεµεί η πραγµατοποίηση ακόµη πολλών έργων για την ολοκλήρωση της Πανεπιστηµιόπολης σύµφωνα µε τα αρχικά σχέδια.

1.4

∆ιοίκηση

Ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα το Πανεπιστήµιο είναι, κατά το Σύνταγµα, Νοµικό
Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου πλήρως αυτοδιοικούµενο, εποπτεύεται δε και επιχορηγείται από
το Κράτος δια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Τα όργανα διοίκησης του
Πανεπιστηµίου είναι η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συµβούλιο και ο Πρύτανης.
Η Σύγκλητος αποτελείται: (α) από τον Πρύτανη, τους δύο Αντιπρυτάνεις, τους Κοσµήτορες των Σχολών 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 Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων 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 δύο 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 αντικειµένου του Τµήµατος, που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο πεδίο της
επιστήµης. Τµήµατα, που αντιστοιχούν 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 διπλώµατα 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 περιλαµβάνονται, εκτός από τα µέλη του ∆ΕΠ και του ΕΕ∆ΙΠ
και οι µη διδάκτορες βοηθοί, που έχουν παραµείνει στο Πανεπιστήµιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, καθώς και οι επιστηµονικοί συνεργάτες και διδάσκαλοι ξένων γλωσσών,

1.7

Φοιτητές

Οι φοιτητές του Πανεπιστηµίου διακρίνονται σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς.
Οι µεταπτυχιακοί 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 επιδείξεις 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 Χρηστοµάνος, που ανέλαβε ως Υφηγητής το 1863 και δίδαξε ως καθηγητής από το 1866
µέχρι το 1905. 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 Α. Χριστοµάνο
διεδέχθη στη Γενική Χηµεία ο Κ. Ζέγγελης, ο οποίος για ένα διάστηµα κατείχε και την έδρα της
Φυσικής Χηµείας. Αργότερα η Φυσική Χηµεία χωρίστηκε σε Ανόργανη και Οργανική Χηµεία.
Την Ανόργανη Χηµεία ανέλαβε ο Κ. Ζέγγελης (1912-38), ενώ την Οργανική Χηµεία ο Γ. 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 καταργήθηκε το 1939, και της Χηµείας Τροφίµων µε καθηγητή τον Σπ.
Γαλανό (από το 1925). Η Βιοµηχανική Χηµεία άρχισε να διδάσκεται το 1949 από τον Ιωάννη
Ζαγανιάρη. Το 1966 ιδρύθηκε η έδρα της Αναλυτικής Χηµείας την οποία ανέλαβε ο καθηγητής
Θ. 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 και Βιοχηµείας,
καθώς και Βιοµηχανικής Χηµείας και ο Τοµέας ΙΙΙ το Εργαστήριο Ανόργανης Χηµείας.

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 ορισµένων χηµικών στοιχείων και ενώσεων που υπάρχουν στο
περιβάλλον κλ.π., είναι το αποτέλεσµα των συντονισµένων προσπαθειών των χηµικών δια-
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φόρων ειδικοτήτων, αλλά και της συνεργασίας τους µε επιστήµονες συγγενών κλάδων (π.χ.
φυσικών, ιατρών, φαρµακοποιών, γεωπόνων, βιολόγων, γεωλόγων και µηχανικών).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ο φοιτητής της Χηµείας αποκτά ένα σηµαντικό
υπόβαθρο γνώσεων, που αποτελεί συγκερασµό των απαραίτητων θεωρητικών δεδοµένων
της επιστήµης της Χηµείας (δοµή της ύλης, ανάλυση, σύνθεση, παραγωγή) µε εργαστηριακές
τεχνικές, γενικές και εξειδικευµένες, 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 ιδρύµατα και οργανισµούς.
δ) Εκπαιδευτικός τοµέας. Ο χηµικός µπορεί να εργασθεί ως καθηγητής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Γυµνάσια, Λύκεια) και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (Τεχνολογικά Ιδρύµατα, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα).
ε) Ιδιωτικός εµπορικός τοµέας. Σηµαντικός αριθµός ασχολείται µε τις εισαγωγές
και εξαγωγές χηµικών προϊόντων, πρώτων υλών, ειδών χηµικής βιοµηχανίας και οργάνων
χηµικών αναλύσεων και ελέγχου.
στ) Επιπλέον, ως ιδιώτης, ο χηµικός µπορεί να ιδρύσει εργαστήρια για αναλύσεις
κάθε τύπου και κυρίως εργαστήρια οινολογικού ελέγχου.
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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 κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις. Τµήµατα τα οποία αντιστοιχούν σε συγγενείς επιστήµες
συγκροτούν µία Σχολή. Το Τµήµα Χηµείας, µαζί µε τα Τµήµατα Φυσικής, Μαθηµατικών, Βιολογίας, Γεωλογίας και Πληροφορικής συγκροτούν τη Σχολή Θετικών Επιστηµών.
Τα όργανα διοίκησης του Τµήµατος Χηµείας, όπως και όλων των Τµηµάτων των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 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 κανονισµού.
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 προσωπικού 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 εκλεκτορικών 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.
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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.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ) αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τµήµατος, τους ∆ιευθυντές των Τοµέων, δύο προπτυχιακούς και έναν εκπρόσωπο
των µεταπτυχιακών φοιτητών και Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων (ΕΜΥ). Όταν συζητούνται θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του κλάδου τους συµµετέχει, ανάλογα µε το συζητούµενο θέµα, ένας εκπρόσωπος του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ή του Ειδικού ∆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 τήρηση 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 των µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος, εκπροσώπους
των φοιτητών ίσους προς το 80% του αριθµού των µελών ∆ΕΠ και εκπροσώπους ίσους προς
το 5% του αριθµού των µελών ∆ΕΠ από κάθε κατηγορία: ι) µεταπτυχιακών φοιτητών και
ΕΜΥ, ιι) επιµελητών - βοηθών - επιστηµονικών συνεργατών, ιιι) ΕΕΠ, εφόσον κατέχουν οργανικές θέσεις στο Τµήµα και ιν) Ε∆ΤΠ. Επισηµαίνεται ότι σε καµιά περίπτωση ο αριθµός των
εκπροσώπων κάθε κατηγορίας δεν µπορεί να υπερβεί το ήµισυ του συνολικού αριθµού των
µελών της. Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση
του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης. 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.

3.2

Τοµείς του Τµήµατος Χηµείας

Το κάθε Τµήµα διαιρείται σε Τοµείς. Ο Τοµέας συντονίζει τη διδασκαλία µέρους του
γνωστικού αντικειµένου 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 φοιτητών 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, υποβάλλει 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 Εργαστηρίων 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):
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Τοµέας Ι:

Θεωρητική Χηµεία - Φυσικοχηµεία - Ανόργανη Ανάλυση - Ενόργανη Ανάλυση –
Οργανολογία - 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.

3.3

Χώροι του Τµήµατος Χηµείας

Το Τµήµα Χηµείας στεγάζεται στο κτηριακό συγκρότηµα των Θετικών Επιστηµών
στην Πανεπιστηµιόπολη. Στο ίδιο συγκρότηµα συστεγάζονται τα Τµήµατα Βιολογίας, Γεωλογίας,
Φαρµακευτικής και Μαθηµατικών. Οι χώροι του Τµήµατος Χηµείας καταλαµβάνουν το βορειοδυτικό τµήµα του συγκροτήµατος. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις της Πανεπιστηµιόπολης και
συνοπτικό αρχιτεκτονικό σχεδιάγραµµα των χώρων του Τµήµατος Χηµείας, περιλαµβάνονται
στις επόµενες σελίδες.
Η κεντρική είσοδος του Τµήµατος Χηµείας βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του κτηρίου.
Μια δεύτερη είσοδος βρίσκεται στη δυτική πλευρά σε στάθµη που αντιστοιχεί στο 2ο όροφο.
Το Τµήµα επικοινωνεί 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Εργ. Ανόργανης Χηµείας: Πτέρυγες Α, Β, Γ και ∆, 2ος όροφος(τηλ. 7274348)
Εργ. Οργανικής Χηµείας: Πτέρυγες Α, Β, Γ, και ∆, 3ος όροφος (τηλ. 7274473)
Εργ. Φυσικοχηµείας: Πτέρυγες ∆ και Ε, 5ος όροφος(τηλ. 7284535, 7274535)
Εργ. Χηµείας Τροφίµων: Πτέρυγες Α, Β και Γ, Ισόγειο (τηλ. 7274476)
Εργ. Βιοµηχανικής Χηµείας: Πτέρυγες Α, Β και Γ, 1ος όροφος (τηλ. 7274328)
Εργ. Αναλυτικής Χηµείας: Πτέρυγες Γ, ∆ και Ε, 4ος όροφος (τηλ. 7274557)
Εργ. Βιοχηµείας
Εργ. Χηµείας Περιβάλλοντος

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις των µαθηµάτων του Τµήµατος Χηµείας γίνονται στους
εξής χώρους:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Αµφιθέατρο Α15 400 θέσεων (είσοδος: 2ος όροφος)
Αµφιθέατρο ΦΜ3 384 θέσεων (είσοδος: 3ος όροφος)
Αίθουσα Α1 100 θέσεων (πτέρυγα Ε, 2ος όροφος)
Αίθουσα Α2 100 θέσεων (πτέρυγα Ε, 2ος όροφος)
Αίθουσα Ανόργανης Χηµείας 120 θέσεων (ΑΝΟΧ, πτέρυγα ∆, 2ος όροφος)
Αίθουσα Οργανικής Χηµείας 76 θέσεων (ΟΡΓΧ, πτέρυγα Γ, 3ος όροφος)
Αίθουσα Αναλυτικής Χηµείας 136 θέσεων (ΑΝΑΧ, πτέρυγα ∆, 4ος όροφος)
Αίθουσα Φυσικοχηµείας “Θ. Γιαννακοπούλου” 72 θέσεων (ΦΧ, πτέρυγα ∆, 5ος
όροφος)

Άλλοι χώροι:

Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο (2ος όροφος).
Κυλικείο (3ος όροφος).
Εστιατόριο (Φιλοσοφική Σχολή)
Ιατρείο (Φιλοσοφική Σχολή και στο Κτήριο Θετικών Επιστηµών, απέναντι
από τα Γραφεία 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
“σελίδων” αυτών γίνεται γνωστό το Τµήµα Χηµείας και οι δραστηριότητές του σε κάθε ενδιαφερόµενο σε όλο τον κόσµο. Στις ηλεκτρονικές σελίδες του Τµήµατος υπάρχει πληροφοριακό
υλικό (κείµενα στην Ελληνική και Αγγλική, χάρτες, σχεδιαγράµµατα, και φωτογραφικό υλικό)
για θέµατα όπως:
•
•
•
•
•

η Ιστορία του Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Τµήµατος Χηµείας
τα κτήρια της Πανεπιστηµιόπολης και οι χώροι του Τµήµατος Χηµείας
η ∆ιοικητική και Εργαστηριακή Οργάνωση του Τµήµατος
το Ακαδηµαϊκό Προσωπικό και Ερευνητική υποδοµή κάθε Εργαστηρίου, σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατά τους ως και τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντά τους
το Πρόγραµµα των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ακόµη στις ηλεκτρονικές σελίδες του Τµήµατος υπάρχουν:

•
•

Πληροφοριακό υλικό Χηµείας, συνδέσεις µε τράπεζες Χηµικών Πληροφοριών και µε αντίστοιχες ηλεκτρονικές σελίδες άλλων Τµηµάτων Χηµείας Πανεπιστηµίων και Ερευνητικών
Κέντρων σε όλο τον κόσµο
Ανακοινώσεις (συνέδρια, ερευνητικά αποτελέσµατα, θέµατα σχετικά µε τον χώρο της Χηµείας κ.λπ.)

Στις προθέσεις του Τµήµατος Χηµείας είναι η σταδιακή γενίκευση της χρήσης των
υπηρεσιών (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, βάσεις δεδοµένων) του Internet για εκπαιδευτικούς και
ερευνητικούς σκοπούς από το σύνολο του προσωπικού και των φοιτητών του, αµέσως µετά
την αποπεράτωση των έργων της ∆ικτυακής υποδοµής της Πανεπιστηµιόπολης.

3.5

Χρήσιµες πληροφορίες

1. Η πρόσβαση στην Πανεπιστηµιόπολη γίνεται µε τα λεωφορεία Νο 220 (Άνω Ιλίσια), 221
(Παν/πολη, Άνω Ιλίσια), 222 (Ζωγράφου Α΄ Νεκροταφείο Ζωγράφου), 235 (Ζωγράφου Β)
223/224 (Καισαριανή-Νεκροταφείο) και 250 (Ευαγγελισµός-Παν/πολη). Όλα έχουν αφετηρία στην οδό Ακαδηµίας εκτός από το 224 που ξεκινά από το Πολύγωνο, και το 250 που
ξεκινά από το σταθµό του µετρό "Ευαγγελισµός". Πλησιέστερα στο Τµήµα Χηµείας φτάνει
το 222, ενώ το 250 κινείται µέσα στην Παν/πολη.
2. Η εσωτερική γραµµή έχει αφετηρία την κεντρική πύλη και οι στάσεις φαίνονται στο σχηµατικό διάγραµµα.
3. Η Γραµµατεία του Τµήµατος Χηµείας δέχεται τους φοιτητές ∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11-2 µµ.
4. Συνιστάται στους φοιτητές να ζητούν από τη Γραµµατεία κατάσταση αναλυτικής βαθµολογίας για ενηµέρωσή τους, κατά το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Νοεµβρίου.
5. Για την προσέλευση στα µαθήµατα και τα εργαστήρια πρέπει να τηρείται το αναγραφόµενο
ωράριο.
6. Οι ανακοινώσεις προς τους φοιτητές τοιχοκολλούνται σε ειδικούς πίνακες που υπάρχουν
στο χώρο των επιµέρους εργαστηρίων καθώς και σε πίνακες που προβλέπονται για κάθε
εργαστήριο, στην είσοδο του κτηρίου από την πλευρά του αµφιθεάτρου Α15.
Για λόγους υγείας και ασφάλειας, απαγορεύεται το κάπνισµα στους χώρους των αµφιθεάτρων,
αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων και αναγνωστήριων.
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Κτηριακές εγκαταστάσεις Πανεπιστηµιόπολης: Με Σ σηµειώνονται οι στάσεις του εσωτερικού
λεωφορείου, 221, 222,223, 224: Αφετηρίες λεωφορείων.
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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). 5ος όροφος: Εργ. Φυσικοχηµείας (ΦΜ3)
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3.6

Προσωπικό του Τµήµατος Χηµείας

3.6.1

Εκλεγµένη ∆ιοίκηση

Πρόεδρος:
Αναπληρωτής Πρόεδρος:
∆ιευθυντής Τοµέα Ι:
∆ιευθυντής Τοµέα ΙΙ:
∆ιευθυντής Τοµέα ΙΙΙ:

Ν. Χατζηχρηστίδης, Καθηγητής (τηλ. 210 7274330).
Μ. Σκούλλος, Καθηγητής (τηλ. 210 7274274)
A. Καλοκαιρινός, Καθηγητής (τηλ. 210 7274316)
Γ. Κόκοτος, Καθηγητής (τηλ. 210 7274462)
Κ. Μερτής, Καθηγητής (τηλ. 210 7274332)

Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών στο ∆Σ:
Εκπρόσωποι φοιτητών στο ∆Σ:
Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ στο ∆Σ:
∆ιευθυντές Εργαστηρίων:
Εργαστήριο Ανόργανης Χηµείας:
Εργαστήριο Οργανικής Χηµείας:
Εργαστήριο Φυσικοχηµείας:
Εργαστήριο Βιοµηχανικής Χηµείας:
Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας:
Εργαστήριο Χηµείας Τροφίµων:
Εργαστήριο Βιοχηµείας
Εργαστήριο Χηµείας Περιβάλλοντος:

Γ. Συκουρτής

Κ. Μερτής, Καθηγητής (τηλ. 210 7274332)
Α. Γιωτάκης, Καθηγητής (τηλ. 210 7274498)
Α. Μαυρίδης, Καθηγητής (τηλ. 210 7274501)
Ν. Χατζηχρηστίδης, Καθηγητής (τηλ. 210 7274330).
Κ. Ευσταθίου, Καθηγητής (τηλ. 210 7274312)
Σ. Μαστρονικολή, Αναπλ. Καθηγήτρια (τηλ. 210 7274326)
Κ. ∆ηµόπουλος, Καθηγητής (τηλ. 210 7274470)
Μ. Σκούλλος, Καθηγητής (τηλ. 210 7274274)

Εκπρ. φοιτητών στη Σύγκλητο:
3.6.2

Προσωπικό Γραµµατείας

Γραµµατέας του Τµήµατος:
Φ. Ντούσικος
∆ιοικητικοί υπάλληλοι Γραµµατείας: Ε. Πανούση (τηλ. 210 7274098)
Γ. Σατρατζέµη (τηλ. 210 7274947)
Μ. Κατσούλη (τηλ. 210 7274386)
Γ. Νικολάου (τηλ. 210 7274088)
Ε. Σπεντζάρη (τηλ. 210 7274342)
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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
Κ. Βύρας
Κ. Ευσταθίου
Α. Καλοκαιρινός
Μ. Κουππάρης
Α. Μαυρίδης
Αναπληρωτές Καθηγητές
Π. Ιωάννου-Αµαραντίδου
Θ. Καλογεράκος
Ε. Λιανίδου
Ι. Μολίνου-Προβιδάκη
Ε. Πιπεράκη
Ι. Σάµιος

Επίκουροι Καθηγητές (συνέχεια)
Ε. Σαραντώνης
Μ. Τιµοθέου-Ποταµιά
Α. Τσεκούρας
Β. Χαβρεδάκη
Λέκτορες
Ε.-Μ. Αθανασίου
Φ. Αρώνη-Καραγιάννη
Ν. Θωµαΐδης
Ε. Μπακέας
Ι. Ξεξάκης

ΕΕ∆ΙΠ
Μ. Ντούσικου

Επίκουροι Καθηγητές
Μ. Ανδριανοπούλου-Παλαιολόγου
Ε. Αρχοντάκη
Τ. Αττά-Πολίτου
Α. Κούτσελος
Α. Μητσανά-Παπάζογλου
Α. Παπακονδύλης
Ι. Παπαϊωάννου

Α. Γαλετάκη-Πασχαλάκη
ΕΤΕΠ
Α. Αθανασίου-Γεωργίου
Ε. Μαυρούλη-Ερίππη
Ζ. Νάνου - Αραµπάνου
Μ. Τσαϊλάνη - Γκίκα
Γ. Τσούτσουρα - Καµπύλη

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: [Οργανική Χηµεία - Οργανική Χηµική Τεχνολογία - Χηµεία Τροφίµων - Βιοχηµεία - Κλινική Χηµεία]
Καθηγητές
Α. Γιωτάκης
Κ. ∆ηµόπουλος
Γ. Κόκοτος
Χ. Τζουγκράκη
Ν. Χατζηχρηστίδης
Αναπληρωτές Καθηγητές
Α. Βαλαβανίδης
Β. Ιγνατιάδου - Ραγκούση
Λ. Λαπατσάνης
Σ. Μαστρονικολή
Α. Σιαφάκα - Καπάδαη
Ε. Τσαγκαράκη-Καπλάνογλου
Ν. Φερδερίγος

Επίκουροι Καθηγητές
Κ. Γαλανοπούλου
Α. Γκιµήσης
Κ. ∆ηµητρόπουλος
Μ. Ζουρίδου-Λιάπη
Ε. Ιατρού
Α. Ιωάννου
Μ. Λιούνη
Π. Μαρκάκη
Μ. Μαυρή - Βαβαγιάννη
Ε. Μελισσάρη - Παναγιώτου
Π. Μουτεβελή -Μηνακάκη
Σ. Μηνιάδου - Μεϊµάρογλου
Σ. Μυλωνάς
Γ. Παπαδογιαννάκης
Μ. Πιτσικάλης
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Επίκουροι Καθηγητές (συνέχεια)
Α. Σιακαλή - Κιουλάφα
Κ. Φρούσιος

Βοηθοί (συνέχεια)
Α. Χατζηγιαννακού

ΕΕ∆ΙΠ
Λέκτορες
∆. Γεωργιάδης
Ι. Ζαµπετάκης
∆. Κωνσταντινίδης
Βοηθοί
Β. Βουκουβαλίδης
Ε. Πετροπούλου - Παπαχατζάκη

Α. Κουκιάσα
Φ. Βασιλοπούλου
ΕΤΕΠ
Ζ. Αθανασοπούλου
Σ. Βραϊµάκης
Κ. Λεβέντη
Κ. Παπαθανασίου

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: [Ανόργανη Χηµεία-Ανόργανη Χηµική Τεχνολογία-Περιβαλλοντική Χηµεία]
Καθηγητές
Κ. Μερτής
∆. Νικολέλης
Μ. Σκούλλος
Αναπληρωτές Καθηγητές
Ε. ∆ασενάκης
Ι. Μαρκόπουλος
Χ. Μητσοπούλου
Α. Πέτρου
Α. Τσατσάς
Επίκουροι Καθηγητές
Σ. Κοΐνης
Α. Λυµπεροπούλου-Καραλιώτα

Επίκουροι Καθηγητές (συνέχεια)
Κ. Μεθενίτης
Μ. Παπαρηγοπούλου-Καµαριωτάκη
∆. Σταµπάκη-Χατζηπαναγιώτη
Κ. Χασάπης
Ν. Ψαρουδάκης
Λέκτορες
Γ. Καλαντζής
Π. Κυρίτσης
ΕΤΕΠ
∆. Βλούτη-Ράγια
Ε. Παντελάκη-Στρούγγαρη
Ε. Τρίγκα-Τσιότρα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
4.1

Νοµικό καθεστώς προπτυχιακών σπουδών

Το νοµικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των ΑΕΙ σε ό,τι αφορά τις προπτυχιακές
σπουδές, καλύπτεται από τα άρθρα 24 και 25 του ν. 1268/82, άρθρο 9 του ν. 2083/92 και άρθρο
1 του ν. 2188/94. Τα εν λόγω άρθρα, όπως αυτά τροποποιήθηκαν, έχουν ως εξής:
α)

Άρθρο 24 του ν. 1268/82, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2188/94 "Πρόγραµµα
Σπουδών"

1. Το Πρόγραµµα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ' επιλογήν υποχρεωτικών και των προαιρετικών µαθηµάτων, το περιεχόµενό τους, τις εβδοµαδιαίες ώρες
διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαµβάνεται το κάθε µορφής επιτελούµενο διδακτικό
έργο, και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων.
2. Το Πρόγραµµα Σπουδών προσαρµόζεται στον ελάχιστο δυνατό αριθµό εξαµήνων που
απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, ο οποίος καθορίζεται για κάθε πτυχίο µε Προεδρικό
∆ιάταγµα που εκδίδεται µετά από γνώµη του ΣΑΠ (Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας) και των
Σχολών και δεν µπορεί να είναι µικρότερος από οκτώ.
3. Κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα περιλαµβάνει έναν αριθµό "διδακτικών µονάδων" (δ.µ.). Η δ.µ.
αντιστοιχεί σε µία εβδοµαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα εξάµηνο προκειµένου περί αυτοτελούς διδασκαλίας µαθήµατος και σε µία µέχρι τρεις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας ή
εξάσκησης επί ένα εξάµηνο για το υπόλοιπο εκπαιδευτικό έργο, σύµφωνα µε σχετική απόφαση της ΓΣ Τµήµατος. Στο Πρόγραµµα Σπουδών περιέχεται και ο ελάχιστος αριθµός δ.µ.
που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.
4. Η κατανοµή των εξαµηνιαίων µαθηµάτων σε εξάµηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική
για τους φοιτητές. Ανταποκρίνεται πάντως σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρµοσµένης στον ελάχιστο δυνατό αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου
και στην αλληλουχία των προαπαιτούµενων και των εξαρτώµενων από προαπαιτούµενα
µαθήµατα. Με τη διαδικασία κατάρτισης του προγράµµατος σπουδών ορίζονται τα προαπαιτούµενα και τα εξαρτώµενα από τα προαπαιτούµενα µαθήµατα. Ο φοιτητής υποβάλλει
τη δήλωση προτίµησης στη γραµµατεία του τµήµατος, στην αρχή κάθε εξαµήνου και σε
ηµεροµηνίες που ορίζονται από τη γενική συνέλευση.
5. Τα κατ' επιλογήν µαθήµατα καλύπτουν τουλάχιστο το 1/4 του Προγράµµατος Σπουδών.
6. Αρµόδια για την κατάρτιση του Προγράµµατος Σπουδών είναι η ΓΣ Τµήµατος. Το Πρόγραµµα Σπουδών αναθεωρείται κάθε Απρίλιο. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος συγκροτεί Επιτροπή Προγράµµατος από µέλη της Γενικής Συνελεύσεως του Τµήµατος µε ετήσια θητεία,
η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στη ΓΣ Τµήµατος, αφού προηγουµένως κωδικοποιήσει
τις προτάσεις των Τοµέων.
7. Η απόφαση της ΓΣ Τµήµατος για το Πρόγραµµα Σπουδών κοινοποιείται στον Κοσµήτορα
και δηµοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδών της Σχολής και του Τµήµατος.
8. Στα προγράµµατα σπουδών ενός Τµήµατος µπορούν να περιλαµβάνονται και µαθήµατα
που ανήκουν στο γνωστικό πεδίο Τοµέα άλλων Τµηµάτων της ίδιας ή άλλης Σχολής. Στην
περίπτωση αυτή η ανάθεση διδακτικού έργου σε µέλη του ∆ΕΠ του Τοµέα αυτού, γίνεται
µε απόφαση της Κοσµητείας ή του Πρυτανικού Συµβουλίου, αντίστοιχα, µετά από πρόταση
των αντίστοιχων Τµηµάτων ή Σχολών.
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9. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό µάθηµα ο φοιτητής υποχρεούται να το επαναλάβει σε επόµενο εξάµηνο.
10. Για όλα τα µαθήµατα του προγράµµατος Σπουδών καθορίζεται ο Τοµέας που έχει αρµοδιότητα για τη διδασκαλία τους. Τα µαθήµατα αυτά µπορούν να διδάσκονται από όλα τα µέλη του ∆ΕΠ του Τµήµατος.
11. Σε περίπτωση µαθήµατος που διδάσκεται σε µεγάλα ακροατήρια επιδιώκεται η διαίρεση
της αντίστοιχης τάξης σε τµήµατα µε µικρό αριθµό φοιτητών και η ανάθεση διδασκαλίας
του µαθήµατος για κάθε τµήµα σε ένα µέλος του ∆ΕΠ του αντίστοιχου τοµέα. Τα µέλη του
∆ΕΠ που παίρνουν τέτοια ανάθεση, συγκροτούν την Επιτροπή του µαθήµατος, µε συντονιστή µέλος του ∆ΕΠ που κατέχει την ανώτερη βαθµίδα. Η Επιτροπή του Μαθήµατος συντονίζει την οµοιοµορφία διδασκαλίας, ως προς το περιεχόµενο και την έκταση της διδακτέας
ύλης, των ασκήσεων και των εξετάσεων.
β)

Άρθρο 25 του ν. 1268/82 "Κανονισµός Σπουδών"

1. Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου
του επόµενου.
2. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδηµαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάµηνα.
3. ∆ιακοπή του εκπαιδευτικού έργου αλλά και της εν γένει λειτουργίας ενός ΑΕΙ, πέρα από τα
προβλεπόµενα στο νόµο αυτό, είναι δυνατή µε απόφαση της Συγκλήτου και µόνον για
εξαιρετικές περιπτώσεις.
4. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθµός των ωρών διδασκαλίας που πραγµατοποιήθηκαν σε
ένα µάθηµα είναι µικρότερος από τα 4/5 (σύµφωνα µε το ν. 2083/92) του προβλεπόµενου
στο Πρόγραµµα για τις εργάσιµες µέρες του αντίστοιχου εξαµήνου, το αντίστοιχο µάθηµα
θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε.
5. Με τους εσωτερικούς κανονισµούς των ΑΕΙ, ορίζονται τα σχετικά µε τη δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας θερινών εξαµήνων για ταχύρυθµη διδασκαλία ή συµπλήρωση ύλης
εξαµήνου.
6. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ΄ επιλογή υποχρεωτικό µάθηµα, ο φοιτητής υποχρεώνεται
ή να το επαναλάβει σε επόµενα εξάµηνα ή να το αντικαταστήσει µε άλλο κατ΄επιλογήν µαθηµα.
7. Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο, όταν επιτύχει στα προβλεπόµενα µαθήµατα και συγκεντρώσει τον απαιτούµενο αριθµό διδακτικών µονάδων.
8. Τα σχετικά µε τον τύπο των χορηγούµενων πτυχίων και µε τη βαθµολόγηση των πτυχιούχων, καθορίζονται στους εσωτερικούς κανονισµούς των ΑΕΙ.
γ)

Άρθρο 9 του ν. 2083/92 "Ρύθµιση θεµάτων προπτυχιακών σπουδών"

1. Κάθε εξάµηνο περιλαµβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδοµάδες για διδασκαλία
και αντίστοιχο αριθµό εβδοµάδων για εξετάσεις. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεµβρίου. Η διάρκεια των εξετάσεων
είναι τρεις (3) εβδοµάδες για τις περιόδους Σεπτεµβρίου και Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου
και δύο (2) εβδοµάδες για την περίοδο του Ιουνίου.
2. To πρώτο εξάµηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου και το δεύτερο
εξάµηνο λήγει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες καθορίζονται
από τη Σύγκλητο. Σε εξαιρετικές όµως περιπτώσεις ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου, ρυθµίζει την έναρξη και τη λήξη των
δύο εξαµήνων εκτός των ηµεροµηνιών αυτών, ώστε να συµπληρωθεί ο αριθµός των εβδοµάδων της παραγρ. 1.
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3. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί κατά την περίοδο του Σεπτεµβρίου στα µαθήµατα και
των δύο (χειµερινού και εαρινού) εξαµήνων, ενώ κατά την περίοδο του Ιουνίου στα µαθήµατα µόνον των εαρινών εξαµήνων. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, πλην των
µαθηµάτων των χειµερινών εξαµήνων εξετάζονται και στα µαθήµατα του τελευταίου εαρινού
εξαµήνου. Η βαθµολογία σε κάθε µάθηµα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να
στηριχθεί σε θέµατα ή εργαστηριακές ασκήσεις.
4. Αν ο φοιτητής αποτύχει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές σε εξετάσεις οποιουδήποτε µαθήµατος, το ∆Σ τµήµατος µπορεί ύστερα από αίτησή του και λαµβάνοντας υπόψη τυχόν
πρόσθετες προϋποθέσεις, που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισµό του τµήµατος, να
ορίζει τριµελή επιτροπή επανεξέτασης στην οποία συµµετέχει υποχρεωτικά και ο εξεταστής.
5. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήµατος, που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των
προπτυχιακών σπουδών ενός τµήµατος προσαυξανόµενου κατά δύο (2) έτη, δεν χορηγούνται οι προβλεπόµενες πάσης φύσεως παροχές προς τους φοιτητές, όπως ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη, υποτροφίες επίδοσης και υποτροφίες και δάνεια
ενίσχυσης, δωρεάν σίτιση, στέγαση και παροχή διδακτικών βιβλίων ή άλλων βοηθηµάτων,
διευκόλυνση για τις µετακινήσεις κ.α.

4.2

Οργάνωση Σπουδών

Κάθε ακαδηµαϊκό έτος χωρίζεται σε διδακτικές περιόδους που ονοµάζονται εξάµηνα,
το χειµερινό και το εαρινό εξάµηνο. Τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Χηµείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόµενα και
κατανέµονται σε οκτώ (8) εξάµηνα. Κατά τη διάρκεια του χειµερινού εξαµήνου διδάσκονται τα
µαθήµατα που υπάγονται το 1ο, 3ο, 5ο και 7ο εξάµηνο του ενδεικτικού προγράµµατος
σπουδών. Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξάµηνου διδάσκονται τα µαθήµατα που υπάγονται στο
2ο, 4ο, 6ο, 8ο εξάµηνο του ενδεικτικού προγράµµατος σπουδών.
Η εκπαίδευση των φοιτητών του Τµήµατος Χηµείας γίνεται µε τις παραδόσεις των
µαθηµάτων, τις φροντιστηριακές ασκήσεις, τις εργαστηριακές ασκήσεις και µε εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας.
4.2.1

Υποχρεωτικά Μαθήµατα

Ως υποχρεωτικά µαθήµατα χαρακτηρίζονται τα µαθήµατα των οποίων η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση θεωρείται απαραίτητη για το σύνολο των φοιτητών του Τµήµατος Χηµείας.
Η παρακολούθηση των παραδόσεων της θεωρίας των µαθηµάτων αποτελεί ακαδηµαϊκή µόνο υποχρέωση του φοιτητή, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτική και δεν τηρείται σύστηµα
καταχωρισµού απουσιών. Παρ' όλα αυτά, η συστηµατική παρακολούθηση των παραδόσεων
είναι απόλυτα ενδεδειγµένη για τη σωστή θεωρητική κατάρτιση του φοιτητή. Μόνο η άµεση
επαφή µε το διδάσκοντα µπορεί να οδηγήσει στην ακριβή γνώση του αντικειµένου κάθε µαθήµατος.
Οι εξετάσεις γίνονται από τον διδάσκοντα (ή τους διδάσκοντας) στο τέλος του εξαµήνου σε καθορισµένη ύλη. Οι εξετάσεις µπορεί να είναι γραπτές ή προφορικές. Η βαθµολογία
των µαθηµάτων εκφράζεται µε την κλίµακα µηδέν-δέκα (0-10), µε βάση επιτυχίας το πέντε (5)
και χωρίς τη χρήση κλασµατικού µέρους. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα µιας συµπληρωµατικής εξέτασης. Εάν ο φοιτητής αποτύχει και στη συµπληρωµατική εξέ-
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ταση, τότε θα πρέπει να επανεγγραφεί στο µάθηµα και να το παρακολουθήσει σε επόµενο
εξάµηνο.
Ο αριθµός των διδακτικών µονάδων (δ.µ.) που αντιστοιχούν σε κάθε υποχρεωτικό
µάθηµα, ισούται µε το άθροισµα των ωρών παραδόσεων θεωρίας και φροντιστηριακών ασκήσεων την εβδοµάδα.
Το παλαιό (για τους φοιτητές του 2ου, 3ου, 4ου έτους) πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Χηµείας περιλαµβάνει είκοσι επτά (27) υποχρεωτικά µαθήµατα.
Το νέο πρόγραµµα σπουδών το οποίο θα παρακολουθήσουν οι φοιτητές που θα
εισαχθούν στο Τµήµα µας το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 περιλαµβάνει είκοσι τρία (23) υποχρεωτικά µαθήµατα
4.2.2

Επιλεγόµενα Μαθήµατα

Ως επιλεγόµενα µαθήµατα (ή µαθήµατα επιλογής) χαρακτηρίζονται ένα σύνολο µαθηµάτων από τα οποία πρέπει να επιλέξει ορισµένα, ώστε να συµπληρώσει τον απαραίτητο
αριθµό µαθηµάτων και ελάχιστο αριθµό δ.µ., που απαιτούνται για απόκτηση πτυχίου Χηµείας.
Ο φοιτητής είναι ελεύθερος να επιλέξει µαθήµατα αυτού του τύπου, ανάλογα µε τα προσωπικά του ενδιαφέροντα.
Αναφορικά µε τις εξετάσεις, τη βαθµολογία και τον αριθµό δ.µ. κάθε µαθήµατος επιλογής, ισχύει ό,τι και στα υποχρεωτικά µαθήµατα. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής µπορεί να επανεγγραφεί στο µάθηµα και να το παρακολουθήσει σε επόµενο εξάµηνο ή να εγγραφεί σε άλλο επιλεγόµενο µάθηµα.
Το παλαιό (για τους φοιτητές του 2 ου , 3 ου , 4 ου έτους) πρόγραµµα του Τµήµατος
Χηµείας περιλαµβάνει εικοσιτέσσερα (24) επιλεγόµενα µαθήµατα, από τα οποία ο φοιτητής
πρέπει να επιλέξει δεκατρία (13), εάν έχει εισαχθεί πριν το 1991 ή δέκα (10) και εκπόνηση
διπλωµατικής εργασίας, εάν έχει εισαχθεί από το 1991 και µετά, ή έντεκα (11) και εκπόνηση
πτυχιακής εργασίας εάν αρχίσει πτυχιακή εργασία το Σεπτέµβριο του 1998 και µετά.
Το νέο πρόγραµµα σπουδών το οποίο θα παρακολουθήσουν οι φοιτητές που θα
εισαχθούν στο Τµήµα µας το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 περιλαµβάνει σαράντα επτά (47)
επιλεγόµενα µαθήµατα, από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει εννέα (9).
4.2.3

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Πολλά από τα υποχρεωτικά ή επιλεγόµενα µαθήµατα συνοδεύονται από πρακτική
εξάσκηση των φοιτητών, σε χώρους ειδικά εξοπλισµένους µε όργανα και συσκευές (Εργαστήρια). Το περιεχόµενο των εργαστηριακών ασκήσεων σχετίζεται µε την ύλη του ίδιου µαθήµατος ή συναφούς µαθήµατος προηγούµενου εξαµήνου. Σχετικά µε την άσκηση των φοιτητών
στα εργαστήρια ισχύουν τα εξής:
α) Η εξάσκηση είναι υποχρεωτική και για πρακτικούς λόγους (περιορισµένος αριθµός
θέσεων ή οργάνων σε σχέση µε τον αριθµό των φοιτητών που είναι υποχρεωµένοι να ασκηθούν) η συµµετοχή στα εργαστήρια γίνεται σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο.
β) Οι υποχρεώσεις του φοιτητή στο εργαστήριο τελειώνουν, όταν έχει εκτελέσει
επιτυχώς το σύνολο των ασκήσεων που προβλέπεται από το πρόγραµµα κάθε εργαστηρίου.
Σε περίπτωση απουσίας ή αποτυχίας του φοιτητή σε κάποιες ασκήσεις, οι ασκήσεις πραγµατοποιούνται ή επαναλαµβάνονται, µετά από συνεννόηση µε τον υπεύθυνο του εργαστηρίου,
σε επόµενη εργαστηριακή περίοδο ή την ίδια, εφόσον όµως υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
γ) Τελειώνοντας το εργαστήριο, κάθε φοιτητής βαθµολογείται µε τον εργαστηριακό
βαθµό ο οποίος "συµµετέχει" στη διαµόρφωση του ενιαίου βαθµού του µαθήµατος. Κάθε εργαστήριο, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητές του, καθορίζει τον ακριβή τρόπο υπολογισµού του αντί-
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στοιχου εργαστηριακού βαθµού, που σε γενικές γραµµές καθορίζεται µε βάση ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω δεδοµένα:
ι. την επίδοση, ενεργό συµµετοχή και επιδεξιότητα του φοιτητή, την επιτυχή εκτέλεση
των ασκήσεων, όπως και την ποιότητα και πληρότητα των εργαστηριακών εκθέσεων.
ιι. το αποτέλεσµα πρόχειρων γραπτών ή προφορικών εξετάσεων σε θέµατα, που
συνήθως αφορούν την άσκηση της ηµέρας ή το περιεχόµενο των ασκήσεων που πραγµατοποιήθηκαν.
ιιι. το αποτέλεσµα ενδιαµέσων εξετάσεων (“προόδων”) στις οποίες συµµετέχει ο φοιτητής µόνο µετά την επιτυχή εκτέλεση του συνόλου των προβλεπόµενων εργαστηριακών ασκήσεων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα συµπληρωµατικής εξέτασης,
όπως καθορίζεται από το κάθε Εργαστήριο.
Ο "ενιαίος βαθµός" που αποστέλλεται στη Γραµµατεία διαµορφώνεται µε τον τρόπο
ο οποίος περιγράφεται ξεχωριστά για κάθε µάθηµα στο Κεφ. 5.
Οι φοιτητές που οφείλουν το ένα µέρος του µαθήµατος (έχουν εξεταστεί κατά τα
προηγούµενα έτη µε επιτυχία στη θεωρία ή στο εργαστήριο) συνεχίζουν να εξετάζονται στο
οφειλόµενο µέρος. Σε περίπτωση ενιαίας εξέτασης (π.χ. µε µικτά θέµατα) κατά την ίδια ηµέρα
και ώρα οι φοιτητές θα εξετασθούν σε ξεχωριστή σειρά θεµάτων, που θα αφορούν µόνο το
οφειλόµενο µέρος.
Οι διδάσκοντες, λαµβάνοντας υπόψη και τον τελευταίο προβιβάσιµο βαθµό, θα υπολογίζουν και θα αναγράφουν τον ενιαίο πλέον βαθµό στις αντίστοιχες καταστάσεις µαθηµάτων.
δ) Ο αριθµός των δ.µ. που αντιστοιχούν στις εργαστηριακές ασκήσεις, ισούται µε το
ήµισυ του αριθµού των ωρών άσκησης την εβδοµάδα.
4.2.4

Φροντιστηριακές Ασκήσεις

Οι φροντιστηριακές ασκήσεις ή φροντιστήρια, δεν είναι αυτοτελή µαθήµατα, αλλά
αναπόσπαστο µέρος πολλών υποχρεωτικών και επιλεγόµενων µαθηµάτων. Φροντιστήρια
µπορούν να γίνονται και στα πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων (εργαστηριακά φροντιστήρια) σε ώρες που καθορίζει το κάθε εργαστήριο, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητές του.
Ο σκοπός των φροντιστηριακών ασκήσεων είναι η κατανόηση και εµπέδωση της
ύλης που έχει διδαχθεί, µε πρόσθετες επεξηγήσεις και κατάλληλες ασκήσεις. Η παρακολούθηση των φροντιστηρίων είναι ιδιαίτερα χρήσιµη και απαραίτητη, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί
ακαδηµαϊκή υποχρέωση του κάθε φοιτητή. Αντίθετα, η παρακολούθηση των εργαστηριακών
φροντιστηρίων είναι υποχρεωτική, γιατί συνδέεται άµεσα µε θέµατα πρακτικών χειρισµών και
εργαστηριακής ασφάλειας.
4.2.5

Πτυχιακή Εργασία

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική για τους εισαχθέντες από το
ακαδ. έτος 1991-92 και µετά. Ο κανονισµός εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας αποτελεί
αντικείµενο του Κεφ. 6 του παρόντος οδηγού σπουδών.
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Λειτουργία δύο προγραµµάτων σπουδών
Από το ακαδ. έτος 2003-2004 στο Τµήµα Χηµείας λειτουργούν δύο προγράµµατα
προπτυχιακών σπουδών:
Νέο πρόγραµµα το οποίο θα παρακολουθήσουν οι φοιτητές που θα εισαχθούν στο Τµήµα
από το ακαδ. έτος 2003-2004 και µετά.
Παλαιό πρόγραµµα, το οποίο παρακολουθούν οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τµήµα Χηµείας µέχρι και το ακαδ. έτος 2002-2003.
Εφαρµογή των δύο προγραµµάτων
∆ιδασκαλία
2003-2004

ου
1 έτους του Νέου Προγράµµατος
2ου, 3ου, 4ου έτους του Παλαιού Προγράµµατος

2004-2005

1ου, 2ου έτους του Νέου Προγράµµατος
3ου, 4ου έτους του Παλαιού Προγράµµατος

2005-2006

1ου, 2ου, 3ου έτους του Νέου Προγράµµατος
4ου έτους του Παλαιού Προγράµµατος

2006-2007

Μόνο το Νέο Πρόγραµµα

Εξετάσεις
2003-2004

1ου έτους του Νέου Προγράµµατος
όλες του Παλαιού Προγράµµατος

2004-2005

1ου, 2ου έτους του Νέου Προγράµµατος
όλες του Παλαιού Προγράµµατος

2005-2006

1ου, 2ου, 3ου έτους του Νέου Προγράµµατος
όλες του Παλαιού Προγράµµατος

2006-2007

όλες του Νέου Προγράµµατος
όλες του Παλαιού Προγράµµατος

2007-2008

όλες του Νέου Προγράµµατος
όλες του Παλαιού Προγράµµατος

2008-2009

ένταξη όλων των φοιτητών στο Νέο Πρόγραµµα,
όλες οι εξετάσεις γίνονται µόνο µε βάση
το Νέο Πρόγραµµα
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4.3

Υποχρεώσεις φοιτητών που ενεγράφησαν στο Τµήµα Χηµείας µέχρι και
το ακαδ. έτος 2002-2003 (παλ. πρόγραµµα) για την απόκτηση πτυχίου

Ο φοιτητής για να αποκτήσει το πτυχίο της Χηµείας, πρέπει να ικανοποιήσει τις παρακάτω 4 προϋποθέσεις:
1. Να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξετασθεί µε επιτυχία σε όλα (συνολικά 27) τα
υποχρεωτικά µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών, και να ασκηθεί µε επιτυχία στα αντίστοιχα εργαστήρια (όπου υπάρχουν). Ο πλήρης κατάλογος των 27 υποχρεωτικών µαθηµάτων (µε τις αντίστοιχες διδακτικές µονάδες σε παρένθεση) είναι ο παρακάτω:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Φυσική Ι (4)
Φυσική ΙΙ (4)
Μαθηµατικά Ι (4)
Μαθηµατικά ΙΙ (4)
Μαθηµατικά ΙΙΙ (3)
Γενική Χηµεία Ι (+ εργαστήριο) (6)
Γενική Χηµεία ΙΙ (+ εργαστήριο) (6)
Ανόργανη Χηµεία Ι (+ εργαστήριο) (6)
Ανόργανη Χηµεία ΙΙ (+ εργαστήριο) (6)
Χηµική Ισορροπία-Ποιοτική Ανάλυση (+ εργαστήριο) (6)
Ποσοτική Ανάλυση (+ εργαστήριο) (7)
Ενόργανη Ανάλυση Ι (+ εργαστήριο) (4)
Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ (+ εργαστήριο) (4)
Φυσικοχηµεία Ι (4)
Φυσικοχηµεία ΙΙ (4)
Φυσικοχηµεία ΙΙΙ (+ εργαστήριο) (6)
Φυσικοχηµεία ΙV (+ εργαστήριο) (6)
Χηµεία Περιβάλλοντος Ι (2)
Οργανική Χηµεία Ι (4)
Οργανική Χηµεία ΙΙ (4)
Οργανική Χηµεία ΙΙΙ (+ εργαστήριο) (9)
Οργανική Χηµεία ΙV (+ εργαστήριο) (9)
Χηµική Τεχνολογία Ι (+ εργαστήριο) (5)
Χηµική Τεχνολογία ΙΙ (+ εργαστήριο) (5)
Χηµεία Τροφίµων Ι (3)
Χηµεία Τροφίµων ΙΙ (+ εργαστήριο) (6)
Βιοχηµεία Ι (4)

2. Να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξετασθεί µε επιτυχία σε 11 1 από τα 24 επιλεγόµενα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών και να ασκηθεί µε επιτυχία στα αντίστοιχα
εργαστήρια (όπου υπάρχουν). Ο πλήρης κατάλογος των επιλεγόµενων µαθηµάτων (µε τις
αντίστοιχες διδακτικές µονάδες σε παρένθεση) είναι ο παρακάτω:
1

Οι εισαχθέντες το ακαδ. έτος 1990-91 θα εξετασθούν σε 10 από τα 24 επιλεγόµενα µαθήµατα, εφόσον
επέλεξαν την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, που "αντικαθιστά" τρία µαθήµατα επιλογής, ενώ οι εισαχθέντες το ακαδ. έτος 1989-90 και πριν, θα εξετασθούν σε 13 από τα 24 επιλεγόµενα µαθήµατα.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην Επιστήµη της Χηµείας (3)
Οργανοµεταλλική Χηµεία (3)
Θεωρία Οµάδων (3)
Μηχανισµοί Ανόργανης Χηµείας (3)
Ειδικά Κεφάλαια Ανόργανης Χηµείας (3)
Οργανική Σύνθεση - Στερεοχηµεία - Μηχανισµοί (4)
Θέµατα Βιοοργανικής Χηµείας (4)
Ειδικά Κεφάλαια Οργανικής Χηµείας (4)
Χηµική Οργανολογία - Μικροϋπολογιστές (+ εργαστήριο) (4)
Ραδιοχηµεία (+ εργαστήριο) (4)
Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχηµείας (4)
Χηµεία Στερεάς Κατάστασης (3)
Προστασία από ∆ιάβρωση. Χρώµατα-Βερνίκια (+ εργαστήριο) (4)
Χηµεία Πολυµερών (+ εργαστήριο) (5)
Τεχνολογία Ινών και άλλων Πολυµερικών Υλικών (+ εργαστήριο) (4)
Χηµεία και Τεχνολογία Πετρελαίου και Πετροχηµικών (+ εργαστήριο) (4)
Οινολογία (+ εργαστήριο) (4)
Αµπελουργία (3)
Οικονοµικά Χηµικών Βιοµηχανιών (3)
Θέµατα Σύγχρονης Κυτταρικής Βιολογίας (3)
Βιοχηµεία ΙΙ (+ εργαστήριο) (7)
Κλινική Χηµεία (+ εργαστήριο) (4)
Χηµεία Περιβάλλοντος ΙΙ (+ εργαστήριο) (4)
Χηµική Ωκεανογραφία (+ εργαστήριο) (4)

3. Να εκτελέσει πτυχιακή εργασία.
4. Ο χρόνος σπουδών δεν µπορεί να είναι µικρότερος από 8 εξάµηνα, ακόµη και εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις 1-3.
Μαθήµατα προηγούµενου προγράµµατος σπουδών τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο
ισχύον πρόγραµµα και στα οποία ο φοιτητής έχει εξετασθεί επιτυχώς, προσµετρούνται στον
αριθµό των απαιτούµενων µαθηµάτων για τη λήψη του πτυχίου.
Ο φοιτητής έχει την υποχρέωση να εγγράφεται στην αρχή κάθε εξαµήνου στα µαθήµατα που προτίθεται να παρακολουθήσει κατά το εξάµηνο αυτό και να εξετασθεί στο τέλος
του. Η εγγραφή γίνεται µε τη συµπλήρωση ειδικού εντύπου (δήλωση), που παρέχει η Γραµµατεία του Τµήµατος και µέσα σε αυστηρά καθορισµένες ηµεροµηνίες (βλέπε Κεφ. 8).
Ο αριθµός των µαθηµάτων στα οποία ο φοιτητής µπορεί να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξεταστεί στο τέλος του εξαµήνου είναι ν+5, από τα οποία τα δύο τουλάχιστον
πρέπει να έχουν δηλωθεί και παλαιότερα. Ο αριθµός ν είναι ίσος µε τον αριθµό του συνόλου
των µαθηµάτων (40) δια του αριθµού των εξαµήνων (8), δηλαδή ν = 5. Ο περιορισµός του ν+5
ισχύει και για τα εξάµηνα κατά τα οποία ενδεχοµένως ο φοιτητής εξακολουθεί να φοιτά, πέραν
του προβλεπόµενου ελάχιστου αριθµού εξαµήνων για τη λήψη πτυχίου.
Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν υποβάλλει σχετική δήλωση, θεωρείται ότι θα
παρακολουθήσει τα υποχρεωτικά µαθήµατα (όπου και όσα υπάρχουν) του ενδεικτικού προγράµµατος σπουδών του εξαµήνου στο οποίο βρίσκεται.
________________________________________
Μέχρι το ακαδ. έτος 1997-98 η αντιστοιχία ∆.Ε. ήταν µε 3 µαθήµατα επιλογής. Με το νέο κανονισµό, ο
οποίος εφαρµόζεται από το ακαδ. έτος 1998-99, µετονοµάζεται Πτυχιακή Εργασία (Π.Ε.) και αντιστοιχεί
σε 2 µαθήµατα επιλογής. Έτσι µε τον τίτλο ∆Ε ο φοιτητής θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς σε 10 µαθήµατα επιλογής, µε τον τίτλο Π.Ε. σε 11 µαθήµατα επιλογής.
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4.3α

Υποχρεώσεις φοιτητών, που ενεγράφησαν στο πρώτο έτος του Τµήµατος Χηµείας από το ακαδ. έτος 2003-2004 και µετά (νέο πρόγραµµα)
για την απόκτηση πτυχίου

Ο φοιτητής για να αποκτήσει το πτυχίο της Χηµείας, πρέπει να ικανοποιήσει τις
παρακάτω 4 προϋποθέσεις:
1. Να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξετασθεί µε επιτυχία σε όλα (συνολικά 23) τα
υποχρεωτικά µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών, και να ασκηθεί µε επιτυχία στα αντίστοιχα εργαστήρια (όπου υπάρχουν). Ο πλήρης κατάλογος των 23 υποχρεωτικών µαθηµάτων (µε τις αντίστοιχες διδακτικές µονάδες σε παρένθεση) είναι ο παρακάτω:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Φυσική Ι (4)
Φυσική ΙΙ (4)
Μαθηµατικά Ι (4)
Μαθηµατικά ΙΙ (4)
Μαθηµατικά ΙΙΙ (3)
Γενική και Ανόργανη Χηµεία Ι (+ εργαστήριο) (7)
Ανόργανη Χηµεία ΙΙ (+ εργαστήριο) (6)
Ανόργανη Χηµεία ΙΙΙ (+ εργαστήριο) (6)
Αναλυτική Χηµεία (+ εργαστήριο) (9)
Ενόργανη Ανάλυση Ι (+ εργαστήριο) (5)
Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ (+ εργαστήριο) (5)
Φυσικοχηµεία Ι (4)
Φυσικοχηµεία ΙΙ (6)
Φυσικοχηµεία ΙΙΙ (+ εργαστήριο) (6)
Χηµεία Περιβάλλοντος (4)
Οργανική Χηµεία Ι (4)
Οργανική Χηµεία ΙΙ (+ εργαστήριο) (9)
Οργανική Χηµεία ΙΙΙ (+ εργαστήριο) (9)
Βιοµηχανική Χηµεία (4)
Φασµατοσκοπία (+ εργαστήριο) (6)
Χηµεία Τροφίµων Ι (4)
Βιοχηµεία Ι (4)
Πληροφορική (4)

2. Να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξετασθεί µε επιτυχία σε 9 από τα 43 επιλεγόµενα
µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών και να ασκηθεί µε επιτυχία στα αντίστοιχα εργαστήρια (όπου υπάρχουν). Ο πλήρης κατάλογος των επιλεγόµενων µαθηµάτων τα οποία
είναι σε θεµατικούς κύκλους (µε τις αντίστοιχες διδακτικές µονάδες σε παρένθεση) είναι ο
παρακάτω:
Θεµατικός κύκλος: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
1. Χηµική Οργανολογία - Μικροϋπολογιστές (+ εργαστήριο) (4)
2. Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές (+ εργαστήριο) (4)
3. Στατιστική - Χηµειοµετρία (3)
4. Έλεγχος Ποιότητας Φαρµάκων (3)
5. Έλεγχος και ∆ιασφάλιση Ποιότητας - ∆ιαπίστευση (3)
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Θεµατικός κύκλος: ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
6. Οργανοµεταλλική Χηµεία (+ εργαστήριο) (4)
7. Μηχανισµοί Ανοργάνων Αντιδράσεων (+ εργαστήριο) (4)
8. Ανόργανη Χηµική Τεχνολογία (3)
9. Θεωρία Οµάδων (3)
10. Ανόργανη Χηµεία ΙV (+ εργαστήριο) (4)
11. Βιοανόργανη Χηµεία (+ εργαστήριο) (4)
12. Ειδικά Κεφάλαια Φασµατοσκοπίας (+ εργαστήριο) (4)
Θεµατικός κύκλος: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
13. Φυσικές Βιοµηχανικές ∆ιεργασίες (+ εργαστήριο) (5,5)
14. Επιφανειακή Επεξεργασία και Χρωµατισµός των Υλικών (+ εργαστήριο) (5,5)
15. Χηµεία και Τεχνολογία Οίνου και άλλων Αλκοολούχων Ποτών (+ εργαστήριο) (5,5)
16. Οικονοµοµηχανική, Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (3)
17. Χηµικές Βιοµηχανικές ∆ιεργασίες (+ εργαστήριο) (5,5)
18. Χηµεία και Τεχνολογία Πετρελαίου και Πετροχηµικών (+ εργαστήριο) (4,5)
Αµπελουργία (3)*
Θεµατικός κύκλος: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
19. Βιοχηµεία ΙΙ (+ εργαστήριο) (5,5)
20. Ειδικά Κεφάλαια Βιοχηµείας (4)
Θεµατικός κύκλος: ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
21. Κλινική Χηµεία (+ εργαστήριο) (4)
22. Εισαγωγή στην Τοξικολογία (2)
Θεµατικός κύκλος: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
23. Οργανική Σύνθεση - Στερεοχηµεία – Μηχανισµοί (4)
24. Φαρµακοχηµεία (3)
25. Θέµατα Βιοοργανικής Χηµείας (4)
26. Χηµεία Φυσικών Προϊόντων (4)
Θεµατικός κύκλος: ΠΟΛΥΜΕΡΗ
27. Επιστήµη Πολυµερών (+ εργαστήριο) (5,5)
28. Τεχνολογία Ινών και άλλων Πολυµερικών Υλικών (+ εργαστήριο) (5,5)
29. Σύνθεση Πολυµερών µε Καθορισµένη Αρχιτεκτονική (+ εργαστήριο) (4,5)
30. Ειδικά Θέµατα Επιστήµης Πολυµερών (3)
Θεµατικός κύκλος: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
31. Φυσικοχηµεία ΙV (4)
32. Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχηµείας (4)
33. Ραδιοχηµεία (+ εργαστήριο) (4)
34. Χηµεία στερεάς καταστάσεως και κρυσταλλική δοµή (3)
_________________

* Μάθηµα που δεν περιλαµβάνεται στα 9 επιλεγόµενα µαθήµατα, που είναι απαραίτητα για τη λήψη του
πτυχίου.
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Θεµατικός κύκλος: ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
35. Χηµεία Ατµόσφαιρας (+ εργαστήριο) (4)
36. Χηµική Ωκεανογραφία (+ εργαστήριο) (4)
37. Χηµεία-∆ιαχείριση Υδάτινου Περιβάλλοντος (+ εργαστήριο) (4)
38. Οικοτοξικολογία (3)
Θεµατικός κύκλος: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
39. ∆ιδακτική της Χηµείας (4)
Ψυχολογία της Μάθησης-Γνωστική Ψυχολογία (3)**
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (3)**
Ιστορία των Φυσικών Επιστηµών (3)**
Θεµατικός κύκλος: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
40. Χηµεία Τροφίµων ΙΙ (+ εργαστήριο) (6)
41. Μικροβιολογία Τροφίµων (+ εργαστήριο) (6)
42. ∆ιατροφή (2)
43. Τεχνολογία Τροφίµων (+ εργαστήριο) (3,5)
3. Να εκτελέσει πτυχιακή εργασία.
4. Να µάθει τη χρήση Η/Υ.
5. Ο χρόνος σπουδών δεν µπορεί να είναι µικρότερος από 8 εξάµηνα, ακόµη και εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις 1-3.
Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης και εξέτασης µαθηµάτων από άλλα
Τµήµατα, (µαθήµατα µε **) τα οποία δεν θα προσµετρούνται στα 32 µαθήµατα, που είναι
απαραίτητα για τη λήψη του πτυχίου και δεν θα υπολογίζονται στον τελικό βαθµό αυτού.
∆ιευκρινίσεις
1.
2.
3.
4.
5.

Και µε το νέο πρόγραµµα σπουδών θα χορηγείται ένα ενιαίο πτυχίο.
∆εν θα χορηγούνται βεβαιώσεις, οι οποίες θα καθορίζουν την κατεύθυνση που
ακολούθησε ο φοιτητής.
Στην αναλυτική βαθµολογία θα αναφέρονται τα µαθήµατα στα οποία εξετάστηκε ο φοιτητής
για τη λήψη του πτυχίου του, χωρίς να αναφέρεται ο Θεµατικός Κύκλος στον οποίο ανήκουν.
Ο φοιτητής επιλέγει όσα µαθήµατα θέλει από κάθε θεµατικό κύκλο.
Ο φοιτητής έχει την υποχρέωση να εγγράφεται στην αρχή κάθε εξαµήνου στα µαθήµατα
που προτίθεται να παρακολουθήσει κατά το εξάµηνο αυτό και να εξετασθεί στο τέλος του.
Η εγγραφή γίνεται µε τη συµπλήρωση ειδικού εντύπου (δήλωση), που παρέχει η Γραµµατεία του Τµήµατος και µέσα σε αυστηρά καθορισµένες ηµεροµηνίες (βλέπε Κεφ. 8).
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4.4

Ακαδηµαϊκός Σύµβουλος

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος (συνεδρία 30.6.1997) καθιερώνεται ο θεσµός του Ακαδηµαϊκού Συµβούλου για τους φοιτητές που εισάγονται στο Τµήµα από
το ακαδ. έτος 1997-98 και µετά. Σκοπός της εισαγωγής του θεσµού του Ακαδηµαϊκού Συµβούλου (ΑΣ) είναι η βελτίωση του επιπέδου σπουδών στο Τµήµα Χηµείας, µε προσφορά υπεύθυνου συµβουλευτικού έργου και σε προσωπικό επίπεδο προς τους προπτυχιακούς φοιτητές.
Το συµβουλευτικό αυτό έργο θα αφορά στη γενική περίπτωση καθοδήγησης ως προς το
ρυθµό παρακολούθησης και εγγραφής σε µαθήµατα, καθώς και ειδικότερες περιπτώσεις που
τυχόν παρουσιάζονται.
Το ρόλο του ακαδηµαϊκού συµβούλου αναλαµβάνει κάθε µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος
Χηµείας ανεξαρτήτως βαθµίδας και θέσης. Οι ΑΣ αναλαµβάνουν την καθοδήγηση νέων φοιτητών, εφόσον έχουν υπόλοιπο θητείας τουλάχιστον 4 ετών. Οι ΑΣ θα παρακολουθούν τους
φοιτητές τους οποίους αναλαµβάνουν από την αρχή µέχρι το τέλος των σπουδών τους.
4.4.1

Κατανοµή φοιτητών στους Ακαδηµαϊκούς Συµβούλους

Η κατανοµή των φοιτητών στους ΑΣ γίνεται ως ακολούθως: ο αριθµός µητρώου του
νέου φοιτητή διαιρείται µε τον αριθµό των ενεργών ΑΣ και το υπόλοιπο της διαίρεσης προσαυξηµένο κατά µονάδα καθορίζει τον αντίστοιχο ΑΣ µε βάση αλφαβητικό κατάλογο των ΑΣ.
Στον φοιτητή γνωστοποιείται το όνοµα του ακαδηµαϊκού συµβούλου του κατά την εγγραφή του στη Γραµµατεία του Τµήµατος και ο φοιτητής πρέπει να έρθει το συντοµότερο δυνατόν
σε επαφή µαζί του. Η πρώτη συνάντηση ΑΣ και φοιτητή θα πρέπει να γίνει κατά τον πρώτο
µήνα (Οκτώβριο) φοίτησης. Σε περίπτωση απουσίας του ΑΣ σε εκπαιδευτική ή άλλη άδεια, το
αντίστοιχο αρχείο και τα συµβουλευτικά του καθήκοντα αναλαµβάνει προσωρινά ο εκάστοτε
αντικαταστάτης του ή ακολουθεί τυχαία προσωρινή ανάθεση σε άλλο µέλος ∆ΕΠ.
Σε περίπτωση που ο ΑΣ δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του µε τον οφειλόµενο
για το θεσµό τρόπο, ο φοιτητής ή οι φοιτητές τους οποίους έχει αναλάβει, µπορούν να ζητήσουν µε αιτιολογηµένη αίτησή τους προς το Τµήµα την αντικατάστασή του.
4.4.2

Καθήκοντα Ακαδηµαϊκών Συµβούλων

Άνοιγµα καρτέλας φοιτητή. Ο ΑΣ κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης συµπληρώνει καρτέλα µε τα προσωπικά στοιχεία του φοιτητή (ονοµατεπώνυµο, ΑΜ, τόπος καταγωγής, διεύθυνση µόνιµης και προσωρινής κατοικίας, τηλέφωνα, λύκειο προέλευσης, τρόπος
εισαγωγής) και θα επισυνάπτει φωτογραφία του φοιτητή η οποία του παραδίδεται από τη
Γραµµατεία του Τµήµατος. Στην καρτέλα µπορούν να προστεθούν και όποια άλλα στοιχεία ο
ΑΣ κρίνει κατά περίπτωση απαραίτητα, εφόσον βέβαια ο φοιτητής επιθυµεί να τα αναφέρει
(γενικότερη οικογενειακή κατάσταση, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, µελλοντικές επιδιώξεις, τυχόν
προβλήµατα υγείας κ.λπ.).
Η καρτέλα κάθε φοιτητή θεωρείται εµπιστευτικό έγγραφο τη φύλαξη και ευθύνη του
οποίου έχει αποκλειστικά και µόνο ο ΑΣ ή ο οριζόµενος αντικαταστάτης του.
Γενικό συµβουλευτικό έργο. Ο ΑΣ έρχεται σε επαφή µε κάθε φοιτητή που έχει αναλάβει τουλάχιστον 2 φορές κατά τη διάρκεια κάθε εξαµήνου ως εξής: ι) κατά την έναρξη του
εξαµήνου και πριν από τη διαδικασία δηλώσεως µαθηµάτων, ιι) κατά το τέλος του εξαµήνου
και µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων των εξετάσεων, τα οποία πρέπει ο φοιτητής να γνωστοποιήσει στον ΑΣ, ώστε να ενηµερωθεί ανάλογα η καρτέλα του.
Ο φοιτητής ενηµερώνει τον ΑΣ ως προς τα µαθήµατα τα οποία προτίθεται να παρακολουθήσει κατά την έναρξη κάθε εξαµήνου. Ο ΑΣ συµβουλεύει τον φοιτητή ανάλογα, χωρίς
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οι υποδείξεις του να έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Για να γίνει δεκτή από τη Γραµµατεία του
Τµήµατος η δήλωση µαθηµάτων του φοιτητή, θα πρέπει αυτή να προσυπογράφεται από τον
ΑΣ, ως ένδειξη ότι έλαβε γνώση.
Ειδικό συµβουλευτικό έργο. Ο φοιτητής µπορεί να ζητήσει τη συµβουλή ή την
αρωγή του ΑΣ σε κάθε προκύπτον θέµα κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού εξαµήνου. Τυχόν
προβλήµατα σχέσεων φοιτητή µε άλλα µέλη ∆ΕΠ διευθετούνται µέσω του ΑΣ. Επίσης, ο ΑΣ
µπορεί να καλέσει τον φοιτητή σε περίπτωση που του ζητηθεί τούτο από κάποιο µέλος ∆ΕΠ,
το οποίο διαπιστώνει οποιασδήποτε φύσης προβλήµατα (π.χ. συνεχείς απουσίες, συστηµατικά κακή απόδοση σε ασκήσεις, αναιτιολόγητη εγκατάλειψη κύκλου ασκήσεων).

4.5

Αναγνώριση µαθηµάτων για τους εκ µετεγγραφής φοιτητές

Η διαδικασία αναγνώρισης µαθηµάτων σε φοιτητές που προέρχονται από οµοειδή
τµήµατα είναι η εξής: Οι εν λόγω φοιτητές θα δηλώνουν το µάθηµα κανονικά για να συµπεριλαµβάνεται το όνοµά τους στις καταστάσεις. Οι διδάσκοντες, αφού διαπιστώσουν από τα σχετικά δικαιολογητικά που θα προσκοµίσουν οι υποψήφιοι ότι το αντίστοιχο µάθηµα του άλλου
ΑΕΙ καλύπτει το 80% της ύλης, θα συµπληρώνουν στις καταστάσεις βαθµό, ο οποίος µπορεί
να είναι το πέντε (5), ανεξάρτητα του βαθµού που έχει πάρει ο φοιτητής στο άλλο ΑΕΙ. Στην
περίπτωση αυτή οι διδάσκοντες θα ενηµερώνουν τους ενδιαφερόµενους ότι αναγνωρίζουν το
µάθηµα µε βαθµό πέντε (5), ώστε οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν σε
εξετάσεις σε περίπτωση µη αποδοχής εκ µέρους τους του βαθµού αυτού.

4.6

Τρόπος υπολογισµού του βαθµού πτυχίου

Για τον υπολογισµό του βαθµού του πτυχίου των φοιτητών, λαµβάνονται υπόψη οι βαθµοί όλων των µαθηµάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, καθώς και του βαθµού
της διπλωµατικής εργασίας. Ο βαθµός κάθε µαθήµατος πολλαπλασιάζεται επί έναν συντελεστή, ο οποίος ονοµάζεται συντελεστής βαρύτητας του µαθήµατος, και το άθροισµα των επιµέρους γινοµένων διαιρείται µε το άθροισµα των συντελεστών όλων των µαθηµάτων αυτών.
Οι συντελεστές βαρύτητας κυµαίνονται από 1,0 έως 2,0 και υπολογίζονται ως εξής:
•
•
•

Μαθήµατα µε 1 ή 2 διδακτικές µονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1.
Μαθήµατα µε 3 ή 4 διδακτικές µονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,5.
Μαθήµατα µε περισσότερες από 4 διδακτικές µονάδες, καθώς και η διπλωµατική εργασία
έχουν συντελεστή βαρύτητας 2.

Εάν ένας φοιτητής έχει βαθµολογηθεί σε περισσότερα µαθήµατα από όσα αντιστοιχούν στον κατά το Πρόγραµµα Σπουδών απαιτούµενο ελάχιστο αριθµό διδακτικών µονάδων
για τη λήψη του πτυχίου, µπορεί αυτός να µη συνυπολογίσει για την εξαγωγή του βαθµού πτυχίου τους βαθµούς ενός αριθµού κατ' επιλογήν µαθηµάτων, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός
των διδακτικών µονάδων που αντιστοιχούν στα εναποµένοντα µαθήµατα είναι τουλάχιστον
ίσος µε τον απαιτούµενο για τη λήψη του πτυχίου.
Ο βαθµός του πτυχίου στρογγυλεύεται στα δύο δεκαδικά ψηφία (κλίµακα 5 έως 10)
και χαρακτηρίζεται η επίδοση ως: “Καλώς” (βαθµός: 5 έως 6,49), “Λίαν Καλώς” (βαθµός:
6,50 - 8,49) και “Άριστα” (βαθµός 8,50 - 10,00).
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4.7

Πρόγραµµα Οινολογικής Εκπαίδευσης

Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Χηµείας περιλαµβάνει και τα προβλεπόµενα
από τις αποφάσεις του ∆ιεθνούς Οργανισµού Οίνου και Αµπέλου µαθήµατα της οινολογικής
εκπαίδευσης.
Το πρόγραµµα αυτό οδηγεί στη χορήγηση βεβαίωσης η οποία είναι απαραίτητη για
την άσκηση του επαγγέλµατος του οινολόγου. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει δε ορισµένα από
τα υποχρεωτικά µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Χηµείας και τα εξής µαθήµατα επιλογής:
•
•
•
•
•

Αµπελουργία,
Οινολογία,
Μικροβιολογία Οίνου,
Βιολογία,
Οικονοµικά Χηµικών Βιοµηχανιών

Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται στους φοιτητές µας µε τη λήψη του πτυχίου τους.
∆ιευκρινίζεται ότι οι διδακτικές µονάδες του µαθήµατος της Αµπελουργίας δεν θα
προσµετρούνται µεµονωµένα στο πτυχίο, παρά µόνο σε όσους έχουν το πλήρες πρόγραµµα
της Οινολογικής Εκπαίδευσης.

4.8

Ηλεκτρονική Αίθουσα ∆ιδασκαλίας Τµήµατος Χηµείας

Από το Ακαδηµαϊκό έτος 1998-99 άρχισε η εκπαίδευση και η πρακτική άσκηση των
προπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος Χηµείας σε θέµατα πρακτικής χρήσης υπολογιστών,
στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ (ενέργεια 3.1, Προγράµµατα Σπουδών - Συγγράµµατα) µε τίτλο “∆ηµιουργία και Πιλοτική Λειτουργία Σταθµού Συνεχούς Αναβάθµισης Τεχνολογικών Σπουδών (ΣΣΑΤΕΣ)”.
Το πρόγραµµα αυτό προβλέπει τη δηµιουργία αίθουσας ηλεκτρονικής διδασκαλίας
(αίθουσα ΣΣΑΤΕΣ) πλήρως εξοπλισµένης µε προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκπαιδευτικό λογισµικό, βιντεοπροβολείς κ.λπ., όπου τµήµατα των µαθηµάτων του προγράµµατος
θα µπορούν να διδαχθούν µε τη βοήθεια πολυµέσων. Στην ίδια αίθουσα οι φοιτητές θα µπορούν να αξιοποιούν τους υπολογιστές για αναζήτηση πληροφοριών από ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και το διαδίκτυο (Internet), όπως επίσης και για τη συγγραφή εργασιών τους.
Προς το παρόν και λόγω του πιλοτικού χαρακτήρα του προγράµµατος, η άσκηση
των φοιτητών στην αίθουσα ΣΣΑΤΕΣ είναι προαιρετική. Το πρόγραµµα λειτουργίας της αίθουσας ΣΣΑΤΕΣ θα ανακοινωθεί µε την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους και ο κανονισµός λειτουργίας της αίθουσας ΣΣΑΤΕΣ διανέµεται στους φοιτητές µε την εγγραφή τους στο πρόγραµµα
αυτό.

29

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
5.1

Ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών

Στο ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών προτείνεται µια ορθολογική σειρά παρακολούθησης µαθηµάτων κατά εξάµηνο. Η ακριβής τήρηση της σειράς των µαθηµάτων δεν είναι
υποχρεωτική, αλλά σηµαντικές αποκλίσεις από αυτή, θα έχουν επιπτώσεις στην οµαλή συνέχεια των µαθηµάτων και οι φοιτητές θα αντιµετωπίσουν βέβαιες δυσκολίες. Πρέπει να τονισθεί
ότι το ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων και εργαστηρίων (βλ. Κεφ. 8), καταρτίζεται µε βάση
το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών.
Στους φοιτητές συνιστάται να εγγράφονται στα µαθήµατα σύµφωνα µε το ενδεικτικό
πρόγραµµα σπουδών, κυρίως ως προς τα υποχρεωτικά µαθήµατα. Φοιτητές που έχουν καθυστερήσει στις σπουδές τους σε σχέση µε το ενδεικτικό πρόγραµµα, προτείνεται να επιλέγουν
µαθήµατα που εµφανίζονται σε προηγούµενα εξάµηνα στο ενδεικτικό πρόγραµµα.
Το ενδεικτικό πρόγραµµα µαθηµάτων και των αντίστοιχων εργαστηρίων µπορεί να
υφίσταται κάθε χρόνο τροποποιήσεις µε απόφαση της ΓΣ τις σχετικές προτάσεις εισηγείται η
Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών, στην οποία συµµετέχει και ο φοιτητικός φορέας.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών που ισχύει σήµερα
στο Τµήµα Χηµείας. Σε κάθε µάθηµα αναγράφονται:
α) Ένας τριψήφιος κωδικός αριθµός του µαθήµατος, ο οποίος µπορεί να γίνει και τετραψήφιος, αν ο αριθµός των µαθηµάτων του ιδίου τοµέα και εξαµήνου είναι µεγαλύτερος του
10. Το πρώτο ψηφίο του κωδικού αριθµού είναι 1 έως 8 και αντιστοιχεί στο εξάµηνο του
ενδεικτικού προγράµµατος, στο οποίο διδάσκεται το µάθηµα. Το δεύτερο ψηφίο υποδηλώνει τον Τοµέα του Τµήµατος Χηµείας, στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει το µάθηµα
(για µαθήµατα που διδάσκονται από άλλα Τµήµατα, χρησιµοποιείται το 0). Το τρίτο ψηφίο
διαφοροποιεί το µάθηµα από τα άλλα µαθήµατα του ιδίου εξαµήνου που ανήκουν στον ίδιο
Tοµέα.
β) Ο τίτλος του µαθήµατος.
γ) ∆ύο αριθµοί που χωρίζονται µε παύλα (-). Ο πρώτος αριθµός δείχνει τις ώρες παραδόσεων
του µαθήµατος και ο δεύτερος τις ώρες των εργαστηριακών ασκήσεων, την εβδοµάδα.

Παλαιό πρόγραµµα

Το ακαδ. έτος 2005-2006 διδάσκονται τα µαθήµατα 7ου και 8ου εξαµήνου.
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά µαθήµατα
101 Φυσική Ι
104 Μαθηµατικά Ι 1
111 Χηµ. Ισορροπία – Ποιοτ. Ανάλυση
131 Γενική Χηµεία I
Mάθηµα επιλογής
105 Θέµατα Σύγχρονης
Κυτταρικής Βιολογίας

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
4-0
4-0
4-4
4-4

3-0

Υποχρεωτικά µαθήµατα
201 Φυσική ΙI
205 Μαθηµατικά ΙΙ 1
211 Ποσοτική Ανάλυση
231 Γενική Χηµεία ΙΙ
Μάθηµα επιλογής
212 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

4-0
4-0
4-7
4-4
3-0
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3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά µαθήµατα
301 Μαθηµατικά ΙΙΙ
312 Ενόργανη Ανάλυση Ι
321 Οργανική Χηµεία Ι
331 Ανόργανη Χηµεία Ι
Μάθηµα επιλογής
322 Οικονοµικά Χηµικών
Βιοµηχανιών

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
3-0
3-22
4-0
4-4

3-0

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά µαθήµατα
513 Φυσικοχηµεία ΙΙ
521 Οργανική Χηµεία ΙΙΙ
522 Χηµική Τεχνολογία Ι
Μαθήµατα επιλογής
512 Χηµική Οργανολογία –
Μικροϋπολογιστές
525 Χηµεία Πολυµερών
531 Οργανοµεταλλική Χηµεία
532 Χηµεία Περιβάλλοντος ΙΙ

3-22
4-0
4-0
4-4
2-0

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
4-0
4-10
4-2

3-2
4-24
3-0
3-2

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά µαθήµατα
713 Φυσικοχηµεία IV
Θεωρία εργ. Ασκήσεων
721 Χηµεία Τροφίµων ΙΙ
722 Βιοχηµεία I
Μαθήµατα επιλογής
724 Προστασία από ∆ιάβρωση
Χρώµατα-Βερνίκια
726 Οργανική Σύνθεση /
Στερεοχηµεία / Μηχανισµοί
727 Αµπελουργία
728 Οινολογία
731 Μηχανισµοί Ανόργανης Χηµείας

Υποχρεωτικά µαθήµατα
412 Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ
413 Φυσικοχηµεία Ι
421 Οργανική Χηµεία ΙΙ
431 Ανόργανη Χηµεία ΙΙ
432 Χηµεία Περιβάλλοντος Ι
Mαθήµατα επιλογής
---

Υποχρεωτικά µαθήµατα
613 Φυσικοχηµεία ΙΙΙ
-Θεωρία εργ. ασκήσεων
621 Οργανική Χηµεία IV
623 Χηµεία Τροφίµων Ι
622 Χηµική Τεχνολογία ΙΙ
Μαθήµατα επιλογής
612 Ραδιοχηµεία
625 Τεχνολογία Ινών και άλλων
Πολυµερικών Υλικών
631 Θεωρία Οµάδων

4-4
1-0
4-10
3-0
4-2
3-2
3-2
3-0

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
4-4
1-0
3-6
4-0

3-2
4-0
3-0
3-2
3-0

Μαθήµατα επιλογής
812 Χηµεία Στερεάς Κατάστασης
814 Ειδ. Κεφάλαια Φυσικοχηµείας
821 Κλινική Χηµεία
824 Θέµατα Βιοοργανικής Χηµείας
826 Βιοχηµεία ΙΙ
827 Χηµεία-Τεχνολογία Πετρελαίου
- Πετροχηµικών
829 Ειδ. Κεφ. Οργαν. Χηµείας
831 Ειδ. Κεφ. Ανόργ. Χηµείας
832 Χηµική Ωκεανογραφία

3-0
4-0
3-2
4-0
4-5
3-2
4-0
3-0
3-2

1. Έχει γίνει αµοιβαία αλλαγή στα µαθήµατα των Μαθηµατικών Ι και ΙΙ. Για το λόγο αυτό οι εισαχθέντες
µέχρι και το ακαδ. έτος 1991-92, οι οποίοι οφείλουν το ένα από τα δύο αυτά µαθήµατα, για την προσέλευσή τους στις εξετάσεις, θα πρέπει να προσέχουν την ύλη του µαθήµατος και όχι τον τίτλο.
2. Πραγµατοποιείται µία τετράωρη άσκηση κάθε δεύτερη εβδοµάδα
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3. Οι φοιτητές που έχουν επιτύχει στο µάθηµα 813 (Ειδικά Κεφάλαια Στατιστικής Μηχανικής και Φασµατοσκοπίας), κατοχυρώνουν το 814.
4. Οι φοιτητές που έχουν επιτύχει στο µάθηµα 524 (Επιστήµη και Τεχνολογία Πολυµερών),
κατοχυρώνουν το 525.
5. Οι φοιτητές που έχουν επιτύχει στο µάθηµα 624 (Χηµεία και Τεχνολογία Υφανσίµων Υλών),
κατοχυρώνουν το 625.

Νέο πρόγραµµα (για τους εγγραφέντες από το ακαδ. έτος 2003-04 και µετά φοιτητές)

Το ακαδ. έτος 2005-2006 διδάσκονται τα µαθήµατα 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου και 6ου εξαµήνου.
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά µαθήµατα
104 Μαθηµατικά Ι
101 Φυσική Ι
133 Γενική και Ανόργανη Χηµεία Ι
112 Εκµάθηση Χρήσης Η/Υ

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά µαθήµατα
4-0
4-0
5-4
0-2

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά µαθήµατα
301 Μαθηµατικά ΙΙΙ
323 Οργανική Χηµεία Ι
332 Φασµατοσκοπία
313 Ενόργανη Ανάλυση Ι
302 Πληροφορική

4-0
4-0
4-4
5-8

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
3-0
4-0
4-4
4-2
4-2

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά µαθήµατα
514 Φυσικοχηµεία ΙΙ
526 Οργανική Χηµεία ΙΙΙ
527 Βιοχηµεία Ι
528 Βιοµηχανική Χηµεία
Επιλεγόµενο Μάθηµα

205 Μαθηµατικά ΙΙ
201 Φυσική ΙΙ
232 Ανόργανη Χηµεία ΙΙ
213 Αναλυτική Χηµεία

Υποχρεωτικά µαθήµατα
414 Φυσικοχηµεία Ι
422 Οργανική Χηµεία ΙΙ
433 Ανόργανη Χηµεία ΙΙΙ
415 Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ

4-0
4-10
4-4
4-2

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
4-4
4-10
4-0
4-0

Υποχρεωτικά µαθήµατα
614 Φυσικοχηµεία ΙΙΙ
632 Χηµεία Περιβάλλοντος
626 Χηµεία Τροφίµων Ι
Επιλεγόµενο Μάθηµα

4-4
4-0
4-0

(από τα µαθήµατα των θεµατικών κύκλων
ή µαθήµατα άλλων Τµηµάτων)

(από τα µαθήµατα των θεµατικών κύκλων
ή µαθήµατα άλλων Τµηµάτων)

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Θεµατικός κύκλος: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
714 Χηµική Οργανολογία Μικροϋπολογιστές
715 Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές
716 Στατιστική - Χηµειοµετρία

3-2
3-2
3-0

815 Έλεγχος Ποιότητας Φαρµάκων
816 Έλεγχος και ∆ιασφάλιση
Ποιότητας - ∆ιαπίστευση

3-0
3-0
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Θεµατικός κύκλος: ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
733 Οργανοµεταλλική Χηµεία
734 Μηχανισµοί Ανοργάνων
Αντιδράσεων
735 Ανόργανη Χηµική Τεχνολογία
736 Θεωρία Οµάδων

3-2
3-2
3-0
3-0

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
833 Ανόργανη Χηµεία ΙV
834 Βιοανόργανη Χηµεία
835 Ειδικά Κεφάλαια
Φασµατοσκοπίας

3-2
3-2
3-2

Θεµατικός κύκλος: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
729 Φυσικές Βιοµηχανικές
∆ιεργασίες
7210 Επιφανειακή Επεξεργασία και
Χρωµατισµός των Υλικών
7211 Χηµεία και Τεχνολογία Οίνου
και άλλων Αλκοολούχων Ποτών
7212 Οικονοµοµηχανική, Οργάνωση
και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων

4-3
4-3

8210 Χηµικές Βιοµηχανικές
∆ιεργασίες
8211 Χηµεία και Τεχνολογία
Πετρελαίου και Πετροχηµικών
803 Αµπελουργία

4-3
3-3
3-0*

4-3
3-0

Θεµατικός κύκλος: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
7213 Βιοχηµεία ΙΙ

3-5

8212 Ειδικά Κεφάλαια Βιοχηµείας

4-0

817 Εισαγωγή στην Τοξικολογία

2-0

8213 Θέµατα Βιοοργανικής Χηµείας
8214 Χηµεία Φυσικών Προϊόντων

4-0
4-0

Θεµατικός κύκλος: ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
7214 Κλινική Χηµεία

3-2

Θεµατικός κύκλος: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
7215 Οργανική Σύνθεση Στερεοχηµεία - Μηχανισµοί
7216 Φαρµακοχηµεία

4-0
3-0

Θεµατικός κύκλος: ΠΟΛΥΜΕΡΗ
7217 Επιστήµη Πολυµερών
7218 Τεχνολογία Ινών και άλλων
Πολυµερικών Υλικών

4-3
4-3

8215 Σύνθεση Πολυµερών µε
Καθορισµένη Αρχιτεκτονική
8216 Ειδικά Θέµατα Επιστήµης
Πολυµερών

3-3
3-0

Θεµατικός κύκλος: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
717 Φυσικοχηµεία ΙV
718 Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχηµείας

4-0
4-0

818 Ραδιοχηµεία
819 Χηµεία Στερεάς Καταστάσεως
και Κρυσταλλική ∆οµή

3-2
3-0
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Θεµατικός κύκλος: ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
737 Χηµεία Ατµόσφαιρας
738 Χηµική Ωκεανογραφία

3-2
3-2

836 Χηµεία-∆ιαχείριση Υδάτινου
Περιβάλλοντος
837 Οικοτοξικολογία

3-2
3-0

Θεµατικός κύκλος: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
701 ∆ιδακτική της Χηµείας
702 Ψυχολογία της Μάθησης Γνωστική Ψυχολογία

4-0
3-0*

801 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
802 Ιστορία των Φυσικών
Επιστηµών

3-0*

8217 ∆ιατροφή
8218 Τεχνολογία Τροφίµων

2-0
2-3

3-0*

Θεµατικός κύκλος: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
7219 Χηµεία Τροφίµων ΙΙ
7220 Μικροβιολογία Τροφίµων
*

3-6
3-6

Μάθηµα που δεν περιλαµβάνεται στα 32 µαθήµατα, που είναι απαραίτητα για τη λήψη του πτυχίου.
Από τους δύο αριθµούς που χωρίζονται µε παύλα (-). Ο πρώτος δείχνει τις ώρες παραδόσεων του
µαθήµατος και ο δεύτερος τις ώρες των εργαστηριακών ασκήσεων την εβδοµάδα.

5.2

Περιεχόµενο Μαθηµάτων και Εργαστηρίων παλαιού προγράµµατος

5.2.1

Μαθήµατα - Εργαστήρια του Τοµέα Ι

111.
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ (υποχρεωτικό, 4-4, 6 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2002-2003.
Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆ιαλύµατα, συγκέντρωση διαλυµάτων, µονάδες συγκέντρωσης.
Χηµική ισορροπία. Ισορροπίες ασθενών οξέων και βάσεων. Ιονισµός ύδατος, pH. Ισορροπίες
που περιλαµβάνουν δυσδιάλυτες ενώσεις και τα ιόντα τους, γινόµενο διαλυτότητας. Ισορροπίες
συµπλόκων ιόντων. Ισορροπίες οξειδοαναγωγικών συστηµάτων, γαλβανικά στοιχεία. Συστηµατική ποιοτική ανάλυση ανιόντων και κατιόντων.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Χαρακτηριστικές αντιδράσεις των συνηθέστερων κατιόντων και
ανιόντων. Συστηµατική ηµιµικροποιοτική ανάλυση κατιόντων και ανιόντων. Ποιοτική ανάλυση
κραµάτων και µιγµάτων αλάτων.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Θ.Π. Χατζηϊωάννου: "Χηµική Ισορροπία και Ανόργανη Ποιοτική
Ηµιµικροανάλυση".
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Η ύλη των εργαστηριακών ασκήσεων εξετάζεται γραπτώς στη
διάρκεια της εκτέλεσης των ασκήσεων και στις γραπτές εξετάσεις του µαθήµατος. Ο τελικός
βαθµός του µαθήµατος προκύπτει κατά 25% από τις εργ. ασκήσεις και κατά 75% από το βαθµό
του µαθήµατος. Οι επιµέρους βαθµοί πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσοι µε πέντε (5).
211.
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (υποχρεωτικό, 4-7, 7 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2002-2003.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδοµένων. Σταθµική ανάλυση,
σφάλµατα σταθµικής ανάλυσης, εφαρµογές. Ογκοµετρική ανάλυση, στοιχειοµετρία, σφάλµατα
ογκοµέτρησης. Ογκοµετρήσεις εξουδετέρωσης, οξυµετρία και αλκαλιµετρία. Οξειδοαναγωγικές
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ογκοµετρήσεις. Ογκοµετρήσεις καθίζησης. Συµπλοκοµετρικές ογκοµετρήσεις. Ογκοµετρήσεις
σε µη υδατικούς διαλύτες. Εφαρµογές ογκοµετρικής ανάλυσης. Οργανική ανάλυση. Έλεγχος
και διασφάλιση ποιότητας, διαπίστευση εργαστηρίων.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Τυπικές σταθµικές (προσδιορισµός σιδήρου ή θειικών) και
ογκοµετρικές αναλύσεις (οξυµετρία, αλκαλιµετρία, αργυροµετρία, συµπλοκοµετρία, µαγγανιοµετρία, ιωδοµετρία). Οργανική ανάλυση.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: "Ποσοτική Ανάλυση”, Θ.Π. Χατζηϊωάννου, Α.Κ. Καλοκαιρινός,
και Μ. Τιµοθέου-Ποταµιά.
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Η ύλη των εργαστηριακών ασκήσεων εξετάζεται γραπτώς
στη διάρκεια εκτέλεσης των ασκήσεων και στις γραπτές εξετάσεις του µαθήµατος. Όλοι οι βαθµοί πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσοι µε πέντε (5) και ο τελικός βαθµός του µαθήµατος προκύπτει
κατά 25% από τις εργ. ασκήσεις και 75% από το βαθµό του µαθήµατος.
212.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (επιλογή, 3-0, 3 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2002-2003.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Ιστορική αναδροµή και εξέλιξη των Η/Υ γενικά. Ανατοµία και αρχιτεκτονική Η/Υ. Εξέλιξη µέσω του "Μικροτσίπ". Hardware και Software. Ανάλυση και Προγραµµατισµός. Γενικά περί αλγορίθµων και λογικών διαγραµµάτων. Λειτουργικά συστήµατα µηχανών. MSDOS, CMS, VMS, UNIX. Γλώσσα προγραµµατισµού FORTRAN. Γλώσσα προγραµµατισµού C. Στοιχεία γλώσσας προγραµµατισµού PASCAL. Η/Υ και Χηµεία. Σπουδή πειραµατικών δεδοµένων χηµικών προβληµάτων µε τη βοήθεια Η/Υ. Σύνδεση µεγάλων πειραµατικών
µονάδων µε Η/Υ. Προγράµµατα "Μοριακών γραφικών" (Molecular design). Γενικά περί µεθόδων προσοµοιώσεων (Simulation). Προσοµοιώσεις στη Χηµική Κινητική. Μοριακές προσοµοιώσεις "Monte Carlo", "Molecular Dynamics" και "Lattice Dynamics". Χρήση αυτών στη βασική
έρευνα Μοριακής Φυσικής/Χηµείας, καθώς και σε ειδικά φυσικοχηµικά προβλήµατα τεχνολογικών εφαρµογών.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Εισαγωγή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (σηµειώσεις) Ι.
Σάµιος.
312.
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι (υποχρεωτικό, 3-2, 4 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2003-2004.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στις ηλεκτροχηµικές µεθόδους ανάλυσης. Ποτενσιοµετρία (γαλβανικά στοιχεία, ενδεικτικά ηλεκτρόδια, ηλεκτρόδια αναφοράς, εκλεκτικά ηλεκτρόδια,
ποτενσιοµετρικές ογκοµετρήσεις). Ηλεκτρολυτικές µέθοδοι (ηλεκτρολυτικά στοιχεία, ηλεκτροσταθµική ανάλυση, κουλοµετρικές τεχνικές, πολαρογραφία, αµπεροµετρικές ογκοµετρήσεις).
Εισαγωγή στις µεθόδους διαχωρισµού. Αναλυτικό σφάλµα που οφείλεται στο διαχωρισµό. ∆ιφασικές ισορροπίες. Εκχύλιση, ειδικά εκχυλιστικά αντιδραστήρια, νόµος κατανοµής και αποκλίσεις από το νόµο κατανοµής. Εκχύλιση κατ' αντιρροή.
Υπεύθυνος εργ. ασκήσεων: ∆. Νικολέλης. Συµµετέχοντες: Μ. Αθανασίου, Ν. Θωµαΐδης, Α.
Μητσανά, Ε. Πιπεράκη.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Ηλεκτροσταθµικοί και κουλοµετρικοί προσδιορισµοί, εφαρµογές εκλεκτικών ηλεκτροδίων ιόντων (άµεση ποτενσιοµετρία), ποτενσιοµετρικές ογκοµετρήσεις,
πολαρογραφική ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, µελέτη εκχύλισης µεταλλοϊόντων µε οργανικά
αντιδραστήρια και προσδιορισµός λόγων κατανοµής.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: 1) Κ.Η. Ευσταθίου, Θ.Π. Χατζηϊωάννου "Ενόργανες Τεχνικές
Αναλύσεως", 2) Π.Α. Σίσκου, ∆. Νικολέλη "Αναλυτικές Μέθοδοι ∆ιαχωρισµού".
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Μία εξέταση (µικτά θέµατα θεωρητικού και πρακτικού χαρακτήρα). Ο βαθµός της επίδοσης στο Εργαστήριο συµµετέχει στον ενιαίο βαθµό κατά 30%
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412.
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ (υποχρεωτικό, 3-2, 4 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2003-2004.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στις οπτικές µεθόδους ανάλυσης. Άµεση (απόλυτη) φασµατοφωτοµετρία, Νόµος Lambert-Beer και αποκλίσεις από τον νόµο. Φωτοµετρικό σφάλµα.
Φασµατοφωτοµετρικές ογκοµετρήσεις. Φθορισµοµετρία, Φλογοφωτοµετρία, Φασµατοφωτοµετρία Ατοµικής Απορρόφησης. Εισαγωγή στις χρωµατογραφικές µεθόδους ανάλυσης, χρωµατογραφικές θεωρίες ταχύτητας. Αεριοχρωµατογραφία. Υγροχρωµατογραφία. Ειδικές χρωµατογραφικές τεχνικές. Κινητικές και ενζυµατικές µέθοδοι ανάλυσης.
Υπεύθυνος εργ. ασκήσεων: Ε. Πιπεράκη. Συµµετέχοντες: ∆. Νικολέλης και Π. Σίσκος.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Φασµατοφωτοµετρικές αναλύσεις κραµάτων, φλογοµετρικός
προσδιορισµός αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών, προσδιορισµοί µε φασµατοφωτοµετρία ατοµικής απορρόφησης και φθορισµοµετρική ανάλυση, µελέτη ιδιοτήτων αεριοχρωµατογραφικών
στηλών και αεριοχρωµατογραφικοί προσδιορισµοί, ανάλυση φαρµακευτικών σκευασµάτων µε
υγροχρωµατογραφία, κινητικοί προσδιορισµοί, καταλυτικές ογκοµετρήσεις.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης Skoog-Holler-Nieman (Mετάφραση
Καραγιάννης - Ευσταθίου - Χανιωτάκης).
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Όπως στην Ενόργανη Ανάλυση Ι.
413.
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι (υποχρεωτικό, 4-0, 4 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2003-2004.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Μηδενικός νόµος, θερµοκρασία. Πρώτος νόµος της θερµοδυναµικής, διατήρηση της ενέργειας. Θερµοχωρητικότητες. Μετασχηµατισµοί Legendre, ενθαλπία,
θερµικοί υπολογισµοί. ∆εύτερος νόµος, εισαγωγή στην εντροπία. Περί εντροπίας γενικότερα.
Θερµοδυναµικές συναρτήσεις. Συνθήκες ευστάθειας. Τρίτος νόµος, θεώρηµα Nernst. Ηλεκτρικά συστήµατα. Μαγνητικά συστήµατα. Ανοικτά συστήµατα. Νόµος φάσεων. Μεταβολές φάσεων.
Θεωρίες διαλυµάτων.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Ν. Κατσάνου, "Φυσικοχηµεία (Βασική Θεώρηση)".
512.
ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ - ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (επιλογή, 3-2, 4 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2004-2005.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Χώροι µετρήσεων. Συστήµατα, διατάξεις, µονάδες. Γενικά χαρακτηριστικά ποιότητας µονάδων. Μεταλλάκτες. Αναλογικά κυκλώµατα. Τελεστικοί ενισχυτές και
εφαρµογές τους στη χηµική οργανολογία. Ποτενσιοστάτες/Γαλβανοστάτες. Στοιχεία ψηφιακών
κυκλωµάτων. Θεωρία θορύβου. Φίλτρα βαθυπερατά, ηψιπερατά, διέλευσης ζώνης συχνοτήτων.
Ενισχυτής lock-in και ολοκληρωτής boxcar. Μέθοδοι λογισµικού (software) για τον χειρισµό
θορυβωδών σηµάτων. Οργανολογία συστηµάτων οπτικών µετρήσεων. ∆οµή και λειτουργία
µικροϋπολογιστών. Στοιχεία προγραµµατισµού σε γλώσσα µηχανής. ∆ιασύνδεση µικροϋπολογιστών µε συστήµατα µετρήσεων και αυτοµατισµού.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Μέτρηση εµπέδησης εισόδου και εξόδου µονάδων. Κατασκευές κυκλωµάτων τελεστικών ενισχυτών (ακολουθητές, αντιστροφείς και αθροιστές ενισχυτές), ποτενσιοστάτης, γαλβανοστάτης. Ιδιότητες R-C φίλτρων. Μελέτη και εφαρµογές θερµίστορ. Κατασκευή και εφαρµογές λογαριθµικού ενισχυτή. Στοιχειώδεις µέθοδοι διασύνδεσης
(interface) µικροϋπολογιστή µε συστήµατα χηµικών µετρήσεων.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Κ. Ευσταθίου, "Χηµική Οργανολογία-Μικροϋπολογιστές: Εισαγωγικά Μαθήµατα".
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Μία εξέταση (µικτά θέµατα θεωρητικού/πρακτικού χαρακτήρα). Ο βαθµός επίδοσης στο Εργαστήριο συµµετέχει στον ενιαίο βαθµό κατά 30%.
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513.
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (υποχρεωτικό, 4-0, 4 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2004-2005.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Τυχούσα κίνηση. Στατιστική περιγραφή του µηχανικού προβλήµατος, στατιστικά Ensembles. Θερµική αλληλεπίδραση µεταξύ µακροσκοπικών συστηµάτων.
Σύνδεση µε την κλασική θερµοδυναµική. Συναρτήσεις κατανοµής. Θεώρηµα ισοκατανοµής.
Κινητική θεωρία αραιών αερίων. Κβαντική στατιστική, στατιστικές Maxwell-Boltzmann, BoseEinstein και Fermi-Dirac. Μέλαν σώµα. Συστήµατα αλληλεπιδρώντων σωµατιδίων. ∆ιακυµάνσεις. Χηµική Κινητική.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Ν. Κατσάνου, "Φυσικοχηµεία (Βασική θεώρηση)".
612.
ΡΑ∆ΙΟΧΗΜΕΙΑ (επιλογή, 3-2, 4 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2004-2005.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Ραδιενέργεια και ραδιενεργά στοιχεία. Ο πυρήνας και οι ιδιότητές
του (ακτίνα, spin, NΜR, πυρηνικά πρότυπα). Υπολογισµοί επί της ραδιενεργού διασπάσεως.
Ισοτοπική επίδραση. Πυρηνικές αντιδράσεις. Ενεργοποίηση µε νετρόνια. Χηµεία θερµού ατόµου. Επιταχυντικές διατάξεις. Πυρηνικοί αντιδραστήρες. ∆οσιµετρία πυρηνικών ακτινοβολιών,
ακτινοπροστασία. Εφαρµογές ραδιοϊσοτόπων.
Υπεύθυνος εργ. ασκήσεων: Θ. Καλογεράκος.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Ηλεκτρονικές διατάξεις µελέτης πυρηνικών φαινοµένων. Ανιχνευτές πυρηνικών ακτινοβολιών (ανιχνευτής GM, σπινθηριστής Νa(Tl), υγροί σπινθηριστές,
ηµιαγωγοί Ge(Li), φωτοευαίσθητα φιλµς), αρχή λειτουργίας και χαρακτηριστικά. Υπολογισµός
απόλυτης ραδιενέργειας ραδιενεργού πηγής. Αλληλεπίδραση πυρηνικών ακτινοβολιών και
ύλης. Ανίχνευση, απορρόφηση, εµβέλεια-ενέργεια, οπισθοσκέδαση β-σωµατιδίων. Ανίχνευση,
απορρόφηση γ-ακτινοβολίας. Φασµατοσκοπία-γ (αναλυτές ύψους παλµών, φάσµατα, ενέργεια
γ ακτινοβολίας ραδιενεργού πηγής. Προσδιορισµός του χρόνου υποδιπλασιασµού t1/2 του 40Κ.
Ραδιοϊχνηθέτηση, διαχωρισµός ραδιοϊχνηθετηµένων χηµικών ενώσεων. Ραδιοχρωµατογραφία,
αυτοραδιοφωτογραφία. Φασµατοσκοπία NMR. Στατιστική µετρήσεων πυρηνικών φαινοµένων.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: 1) Θ. Καλογεράκου, "Σηµειώσεις Ραδιοχηµείας", 2) Θ. Καλογεράκου "Σηµειώσεις εργαστηριακών ασκήσεων Ραδιοχηµείας"
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Για τη διαµόρφωση του ενιαίου βαθµού συνεκτιµώνται τα παρακάτω:
1) Ο βαθµός της γραπτής εξέτασης η οποία περιλαµβάνει θέµατα του µαθήµατος (κατά 80%)
και του εργαστηρίου (κατά 20%), µε ισοδύναµη βαθµολόγηση.
2) Η ανελλιπής εργαστηριακή εκπαίδευση στις εργ. ασκήσεις Ραδιοχηµείας.
3) Η παράδοση όλων των γραπτών εργασιών των εργ. ασκήσεων και µε την προϋπόθεση
ότι έχουν τον χαρακτηρισµό "∆ΕΚΤΗ" ή "ΕΠΙΤΥΧΗΣ".
4) Η γενική εικόνα του φοιτητή όπως αυτή διαµορφώνεται από την παρακολούθηση των παραδόσεων του µαθήµατος και την ουσιαστική συµµετοχή του στην εργαστηριακή εκπαίδευση (ενήµερος του αντικειµένου, υπεύθυνη συµπεριφορά στον εργαστηριακό χώρο,
συµµετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία κ.λπ.).
Προβιβάσιµος ενιαίος βαθµός θα στέλνεται εφόσον ο βαθµός των γραπτών εξετάσεων
είναι τουλάχιστον πέντε (5) και πληρούνται οι προϋποθέσεις 2 και 3.
613.
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ (υποχρεωτικό, 4-4 και 1 ώρα παράδοσης θεωρίας εργ. ασκήσεων, 6 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2004-2005.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Αναγκαιότητα της κβαντικής ερµηνείας της ύλης. Εξίσωση Schrödinger. Εφαρµογή της εξισώσεως Schrödinger σε απλά συστήµατα που λύνονται ακριβώς (χω-
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ρίς προσέγγιση). Μαθηµατική θεµελίωση, τελεστές. Στροφορµή, spin, αρχή Pauli. Γενικός τρόπος συζεύξεως στροφορµής.
Υπεύθυνος εργ. ασκήσεων: Ι. Προβιδάκη-Μολίνου. Συµµετέχοντες: Μ. Ανδριανοπούλου, Φ.
Αρώνη, Κ. Βύρας, Α. Κούτσελος, Α. Μαυρίδης, Ι. Σάµιος, Α. Τσεκούρας και Β. Χαβρεδάκη.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Θερµοδυναµικές ιδιότητες αερίων (συντελεστές Joule-Thomson). Ισορροπία φάσεων (αµοιβαία διαλυτότητα υγρών, ευτηκτικά µίγµατα, συντελεστής κατανοµής, θερµότητα εξάτµισης). Μεσεπιφανειακή ισορροπία φάσεων (επιφανειακή τάση υγρών,
φυσική προσρόφηση). ∆ιαλύµατα (µερικός µοριακός όγκος, ιοντική ισχύς διαλυµάτων, συντελεστής ενεργότητος, προσδιορισµός ΜΒ από ανύψωση σηµείου ζέσεως), διαγράµµατα σηµείου ζέσεως-συνθέσεως, αζεοτροπικά µίγµατα), θερµοχηµεία (θερµότητα εξουδετερώσεως).
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: 1. P.W. Atkins, "Μοριακή Κβαντική Μηχανική". Μετάφραση: Α.
Μαυρίδης, Σ. Σπύρου. 2. Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικοχηµείας (Α). Επιµέλεια: Ι. ΠροβιδάκηΜολίνου, Β. Χαβρεδάκη.
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Ξεχωριστή εξέταση της θεωρίας των εργαστηριακών ασκήσεων. Ξεχωριστή εξέταση µαθήµατος και εφόσον και οι δύο βαθµοί είναι προβιβάσιµοι (τουλάχιστον 5): Βαθµός µαθήµατος × 0,65, βαθµός εργαστηρίου × 0,35.
713.
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ IV (υποχρεωτικό, 4-4 και 1 ώρα παράδοσης θεωρίας εργ. ασκήσεων, 6 δ.µ.)
Παραδόσεις: Τρίτη 12-2 και Πέµπτη 9-11, ΦΜ3.
Εργαστήριο: ∆ευτέρα 11-3, Τρίτη 2-6, Τετάρτη 1-5, ΦΧ (οµάδες) και Πέµπτη 1-2 (θεωρία εργ.
ασκήσεων), ΦΜ3.
∆ιδάσκοντες: Α. Μαυρίδης, Μ. Ανδριανοπούλου-Παλαιολόγου (1 ώρα παράδοσης θεωρίας
εργ. ασκήσεων).
Περιεχόµενο µαθήµατος: Προσεγγιστικές τεχνικές, θεωρία παραλλαγών, θεωρία διαταράξεως. Μοριακά τροχιακά. Θεώρηµα Helmann-Feynman. Χρονικά εξαρτηµένη θεωρία διατάραξης. Ταχύτητες µετάπτωσης και συντελεστές Einstein. Κανόνες επιλογής, σύζευξη τροχιάςspin. Φάσµατα Zeeman και Stark.
Υπεύθυνος εργ. ασκήσεων: Μ. Ανδριανοπούλου-Παλαιολόγου. Συµµετέχοντες: Φ. Αρώνη,
Κ. Βύρας, Θ. Καλογεράκος, Α. Κούτσελος, Α. Μαυρίδης, Ι. Παπαϊωάννου, Ι. Προβιδάκη, Ι. Σάµιος, Α. Τσεκούρας και Β. Χαβρεδάκη.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Ηλεκτροχηµική ισορροπία (γαλβανικά στοιχεία, κανονικό δυναµικό, συντελεστής ενεργότητας, θερµοδυναµική γαλβανικών στοιχείων. Γινόµενο διαλυτότητας, οξειδοαναγωγικές τιτλοδοτήσεις). Μεταφορά ιόντων (αγωγιµότητα ηλεκτρολυτών, αριθµοί
µεταφοράς). ∆υναµική ηλεκτροχηµεία (δυναµικά αποθέσεως, υπέρταση, ρεύµα διαχύσεως,
διαδοχικές ηλεκτρολυτικές αντιδράσεις). Χηµική κινητική (ταχύτητα αντίδρασης, ενέργεια ενεργοποίησης). ∆οµή µορίων και διαµοριακά φαινόµενα (φασµατοσκοπία, διπολική ροπή µορίων,
µελέτη µακροµορίων µε ιξωδοµετρική µέθοδο). Ραδιοχηµεία (ρυθµός αποδιέγερσης ραδιενεργού πυρήνα, χαρακτηριστικά και χρόνος νέκρωσης απαριθµητή GM, στατιστική µετρήσεων,
απορρόφηση ακτινοβολίας β−).
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: 1. P. Atkins, "Moριακή Κβαντική Μηχανική". Μετάφραση: Α.
Μαυρίδης, Σ. Σπύρου, 2. Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικοχηµείας-Β Επιµέλεια: Ι. ΠροβιδάκηΜολίνου, Β. Χαβρεδάκη.
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Όπως και στη Φυσικοχηµεία ΙΙΙ.
812.
ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (επιλογή, 3-0, 3 δ.µ.)
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 12-3, ΦΧ.
∆ιδάσκων: Ι. Παπαϊωάννου.
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Περιεχόµενο µαθήµατος: Γεωµετρία, συµµετρία των κρυστάλλων. Περίθλαση ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (ακτίνων Χ), περίθλαση ηλεκτρονίων, νετρονίων υπό του κρυσταλλικού
πλέγµατος. Προσδιορισµός κρυσταλλικής δοµής. Ταξινόµηση κρυσταλλικών στερεών βάσει του
χηµικού δεσµού. Θεωρία ζωνών. Μέταλλα. Ηµιαγωγοί. Άµορφα στερεά. Πλεγµατικές ατέλειες
κρυστάλλων. Υπεραγωγιµότητα. ∆ιηλεκτρική φασµατοσκοπία.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: "Σηµειώσεις Χηµείας Στερεάς Κατάστασης", Ι. Παπαϊωάννου.
814.
ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ (επιλογή, 4-0, 4 δ.µ.)
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 10-12 και Παρασκευή 12-2, ΦΧ.
∆ιδάσκοντες: Κ. Βύρας, Α. Παπακονδύλης.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Μορφή και εύρος φασµατικής γραµµής – Φασµατοσκοπία µικροκυµάτων, υπερύθρου – Raman και ηλεκτρονιακή. Φασµατοσκοπία µε µετασχηµατισµό Fourier
– Lasers και εφαρµογές.
Χαµιλτωνιανή µοριακών συστηµάτων. Προσέγγισις Born-Oppenheimer και διαχωρισµός E-VR. Προσεγγιστικές λύσεις της ηλεκτρονιακής εξίσ. Schrödinger. Μοριακές ηλεκτρονιακές κυµατοσυναρτήσεις και ιδιότητες. Φασµατοσκοπικοί όροι, ηλεκτρονιακές µεταβάσεις και κανόνες
επιλογής. ∆ονητική και περιστροφική εξ. Schrödinger. ∆ονητικές - περιστροφικές µεταβάσεις.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Σηµειώσεις “Ειδικά κεφάλαια Φυσικοχηµείας” Κ. Βύρας - Α.
Παπακονδύλης.
5.2.2

Μαθήµατα - Εργαστήρια του Τοµέα ΙΙ

321.
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι (υποχρεωτικό, 4-0, 4 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2003-2004.
Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆οµή και δεσµοί. ∆εσµοί και µοριακές ιδιότητες. Η φύση των οργανικών ενώσεων: αλκάνια και κυκλοαλκάνια. Στερεοχηµεία αλκανίων και κυκλοαλκανίων. Επισκόπηση των οργανικών αντιδράσεων. Αλκένια: δοµή και δραστικότητα. Αλκένια: αντιδράσεις
και σύνθεση. Αλκύνια. Στερεοχηµεία. Αλκυλαλογονίδια.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: “Οργανική Χηµεία”. Τόµος Ι και ΙΙ. John Mc Murry. Μετάφραση
από τις Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Κρήτης. Τα συγγράµµατα αυτά καλύπτουν την ύλη των µαθηµάτων της Οργανικής Χηµείας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV.
322.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (επιλογή, 3-0, 3 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2003-2004.
Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆ιάφορες οικονοµικές έννοιες (παραγωγικοί συντελεστές, οικονοµική παραγωγή, έννοια της παραγωγής). Βασικές εννοιολογικές σκέψεις σχετικές µε την επιχείρηση (ορισµός, εξελικτική ανάπτυξη της επιχειρήσεως, η πορεία του management). Οι λειτουργίες του management. Οργάνωση παραγωγής (Γενικά, κατηγορίες παραγωγικής διαδικασίας, κριτήρια κατατάξεως των κατηγοριών παραγωγικής διαδικασίας). Κοστολόγηση. Οικονοµοτεχνικές µελέτες και οικονοµικός σχεδιασµός εργοστασίου.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: ∆. Κωνσταντινίδη, Σηµειώσεις.
421.
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (υποχρεωτικό, 4-0, 4 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2003-2004.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Αντιδράσεις αλκυλαλογονιδίων. Προσδιορισµός της δοµής (φασµατοµετρία µαζών, φασµατοσκοπία υπερύθρου, φασµατοσκοπία NMR). Συζυγιακά διένια και φα-
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σµατοσκοπία υπεριώδους. Βενζόλιο και αρωµατικότητα. Χηµεία του βενζολίου: ηλεκτρονιόφιλη
αρωµατική υποκατάσταση. Αλκοόλες και θειόλες.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: ∆εν διανέµονται συγγράµµατα. Καλύπτεται η ύλη µε τα συγγράµµατα της Οργανικής Ι
521.
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ (υποχρεωτικό, 4-10, 9 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2004-2005.
Περιεχόµενο µαθήµατος:. Αιθέρες, εποξείδια και σουλφίδια. Αλδεΰδες και κετόνες: αντιδράσεις πυρηνόφιλης προσθήκης. Καρβοξυλικά οξέα. Παράγωγα καρβοξυλικών οξέων και αντιδράσεις πυρηνόφιλης ακυλοϋποκατάστασης. Αλειφατικές αµίνες. Αρυλαµίνες και φαινόλες.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Σύνθεση οργανικών ενώσεων που αντιστοιχούν στο θεωρητικό
µέρος των µαθηµάτων Οργανική Χηµεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: ∆εν διανέµονται συγγράµµατα. Καλύπτεται η ύλη µε τα συγγράµµατα της Οργανικής Ι.
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Ο Ενιαίος Βαθµός (ΕΒ) υπολογίζεται ως εξής:
ΕΒ = (βαθµός µαθήµατος × 0,6) + (Εργαστ. βαθµός × 0,4)
Για τον υπολογισµό του Ε.Β. προϋπόθεση είναι οι δύο επιµέρους βαθµοί να είναι
τουλάχιστον 5. Οι επιµέρους βαθµοί προκύπτουν ως εξής:
- Βαθµός µαθήµατος: Τµηµατικές εξετάσεις.
- Εργαστ. βαθµός: Σε τακτά χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων, γίνονται υποχρεωτικές γραπτές εργαστηριακές ασκήσεις (πρόοδοι). Ο εργαστηριακός
βαθµός είναι ο µέσος όρος που προκύπτει από: α) τις γραπτές εργαστηριακές ασκήσεις
και β) το βαθµό από (ι): την επιµελή και επιτυχή εκτέλεση των πειραµάτων, (ιι): την κριτική
παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους και (ιιι): τις θεωρητικές και
πρακτικές γνώσεις του φοιτητή που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά τη διάρκεια των
εργαστηριακών ασκήσεων.
- Οι φοιτητές που απορρίπτονται µε µέσο όρο µικρότερο του πέντε (5), έχουν τη δυνατότητα
να συµµετέχουν σε εξετάσεις, που καθορίζονται από το εργαστήριο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους φοιτητές που έχουν ασκηθεί στο Εργαστήριο Οργανικής µέχρι τον Ιούνιο του 1992
και οφείλουν τα πρακτικά και για όσους έχουν ασκηθεί από τον Οκτώβριο του 1992 και µετά και δεν έχουν
επιτύχει στις γραπτές εργαστηριακές ασκήσεις (προόδους), ισχύουν τα εξής:
1. Οι εξετάσεις για τα πρακτικά Οργανικής ΙΙΙ και IV θα γίνονται παράλληλα µε τις προβλεπόµενες αντίστοιχες εξεταστικές των µαθηµάτων της Οργανικής ΙΙΙ και ΙV.
2. Η ύλη των πρακτικών της Οργανικής ΙΙΙ και ΙV θα είναι αυτή των εργαστηριακών ασκήσεων, των αντίστοιχων θεωρητικών γνώσεων και εργαστηριακών τεχνικών.
3. Η ανασκόπηση δεν περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις, σύµφωνα µε το ισχύον πρόγραµµα.

522.
ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι (υποχρεωτικό, 4-2, 5 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2004-2005.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Στερεά (µεταφορά, ελάττωση µεγέθους και διαχωρισµός κατά µέγεθος). Ρευστά και κίνηση στερεών σε ρευστά. Ταξινόµηση, επίπλευση και καθίζηση. ∆ιήθηση
και διηθητικές συσκευές. Σωλήνες, σύνδεσµοι και βάννες. Αντλίες και συµπιεστές. Μεταφορά
θερµότητας και εναλλάκτες θερµότητας. Εξάτµιση και συµπυκνωτήρες. Κρυστάλλωση και κρυσταλλωτήρες. Ξήρανση και ξηραντήρες. Μεταφορά µάζας. Απόσταξη και αποστακτήρες. Εκχύλιση και εκχυλιστήρες. Προσρόφηση. Απορρόφηση αερίων. Ανάδευση και ανάµιξη. Ταξινόµηση χηµικών διεργασιών. Εφαρµογές χηµικής θερµοδυναµικής στις χηµικές διεργασίες.
Εφαρµογές χηµικής κινητικής στις χηµικές διεργασίες. Αντιδραστήρες και έλεγχος αυτών.
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Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Μελέτη της απλής απόσταξης και σύγκριση εργαστηριακών
αποτελεσµάτων µε βιβλιογραφικά αποτελέσµατα. Προσδιορισµός χαρακτηριστικών καµπυλών
φυγοκεντρικής αντλίας. Μελέτη στρωτής και τυρβώδους ροής ρευστών, προσδιορισµός αριθµού Reynolds. Μελέτη διάδοσης θερµότητας σε εναλλάκτη θερµότητας µε ροή κατ' αντιρροή.
Μελέτη στοµίου. Προσδιορισµός σταθεράς του, διαστατική ανάλυση. Μελέτη διήθησης, ρευστοποίηση µε τη βοήθεια στήλης ρητίνης. Κοκκοµετρική ανάλυση δείγµατος υλικού, κατανοµές
υλικών, προσδιορισµός αποτελεσµατικότητας κοσκίνου. Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα σφαιροµύλου.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: 1) Α. Βασιλειάδη, "Στοιχεία Βιοµηχανικής Χηµικής Τεχνικής", 2)
Α. Ιωάννου "Φροντιστηριακές και Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιοµηχανικής Χηµικής Τεχνικής",
3) Α. Ιωάννου - Α. Σιακαλή "Σηµειώσεις Χηµικής Τεχνολογίας Ι".
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Γίνεται ξεχωριστή εξέταση σε εργαστηριακά θέµατα και ο βαθµός του εργαστηρίου θα αντιστοιχεί στο 40% του ενιαίου βαθµού. Απαραίτητη προϋπόθεση
για να σταλεί ο ενιαίος βαθµός είναι η επιτυχία και στις δύο εξετάσεις (µαθήµατος - εργαστηρίου).
525.
ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (επιλογή, 4-2, 5 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2004-2005.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Βασικές έννοιες. Μικροδοµή. Σταδιακές αντιδράσεις πολυµερισµού. Αλυσωτές αντιδράσεις πολυµερισµού µε ελεύθερες ρίζες, ανιόντα, κατιόντα. Ζωντανός
ριζικός πολυµερισµός. Πολυµερισµός Ziegler-Natta. Πολυµερισµός µεταφοράς οµάδων. Πολυµερισµός µετάθεσης διάνοιξης δακτυλίου. Πολυµερισµός µε µεταλλοκένια. Συµπολυµερισµός.
Συνθήκες Θ και ευκαµψία µακροµορίων. Μέθοδοι προσδιορισµού µέσων µοριακών βαρών και
διαστάσεων µακροµορίων (ωσµωµετρία, σκέδαση φωτός, χρωµατογραφία µέσω πηκτής, ιξωδοµετρία).
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Σύνθεση πολυµερών µε σταδιακές και αλυσωτές αντιδράσεις.
Προσδιορισµός µοριακών βαρών (ιξωδοµετρία, ωσµωµετρία, σκέδαση φωτός) και κατανοµής
µοριακών βαρών (χρωµατογραφία αποκλεισµού µεγεθών). Προσδιορισµός ειδικού βάρους.
Μηχανικές ιδιότητες.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Ν. Χατζηχρηστίδη, "Σηµειώσεις Χηµείας Πολυµερών".
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Ο εργαστηριακός βαθµός συµµετέχει κατά 20% στο βαθµό
του µαθήµατος και διαµορφώνεται κατόπιν προφορικής εξέτασης κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων και γραπτής εξέτασης που πραγµατοποιείται µετά την ολοκλήρωση των
ασκήσεων.
621.
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙV (υποχρεωτικό, 4-10, 9 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2004-2005.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Αντιδράσεις συµπύκνωσης καρβονυλίου. Αντιδράσεις α-αντικατάστασης καρβονυλίου. Υδατάνθρακες. Αµινοξέα-πεπτίδια-πρωτεΐνες. Λιπίδια. Ετεροκυκλικές
ενώσεις και νουκλεϊνικά οξέα. Μοριακά τροχιακά και περικυκλικές αντιδράσεις. Οργανική Χηµεία των µεταβολικών διεργασιών.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Βιβλιογραφική άσκηση. Σύνθεση οργανικών παρασκευασµάτων. Ποιοτική ανάλυση γνωστών και αγνώστων οργανικών ενώσεων. Παρασκευή παραγώγων
του άγνωστου δείγµατος. Χρωµατογραφία στήλης και παρουσίαση βιβλιογραφικού παρασκευάσµατος.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: ∆εν διανέµονται συγγράµµατα. Καλύπτεται η ύλη µε τα συγγράµµατα της Οργανικής Ι
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Όπως και στην Οργανική Χηµεία ΙΙΙ.
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622.
ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (υποχρεωτικό, 4-2, 5 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2004-2005.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Βιοµηχανική κατάλυση: διεργασίες, βασικές έννοιες, σύγκριση της
οµογενούς µε την ετερογενή κατάλυση και της ενζυµατικής µε τη χηµική κατάλυση. Οµογενής
κατάλυση, βασικά στάδια της οµογενούς κατάλυσης, υδροφορµυλίωση, καρβονυλίωση, υδρογόνωση, ασύµµετρη κατάλυση, εναλλασσόµενος συµπολυµερισµός του CO µε ολεφίνες. Κατάλυση σε ζεόλιθους, δοµές ζεολίθων, βασικά στάδια αντιδράσεων σε στερεά οξέα, επίδραση
του λόγου Si/Al, διάσπαση παραφινών, ζεόλιθοι που περιέχουν καταλυτικά σύµπλοκα. Βασικά στάδια της ετερογενούς κατάλυσης σε επιφάνειες, δοµές επιφανειών, κατάλυση σε επιφάνειες µετάλλων και οξειδίων. Φορείς καταλυτών. Πορεία Fischer-Tropsch, οξείδωση και
αµµωνοξείδωση του προπυλενίου, αποθείωση, αναµόρφωση, οξείδωση του CO σε επιφάνειες
Pd τριοδικών καταλυτικών µετατροπέων. Σύνθεση καταλυτικών φορέων, ζεολίθων και ακινητοποιηµένων καταλυτικών συστηµάτων. Χαρακτηρισµός καταλυτών.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Καταλυτική αφυδρογόνωση του αιθυλοβενζολίου προς στυρένιο υπεράνω Fe2O3/Cr2O3/K2CO3. Βελτιστοποίηση των συνθηκών µε τη µέθοδο Simplex.
Καταλύτες Ziegler-Natta : πολυµερισµός του αιθυλενίου µε TiCI4/AIR3. Υδρογόνωση ολεφινών
καταλυόµενη από RhCI(PPh3)3, RhCI{P(C6H4-m-SO3Na)3}3 σε µονοφασικά και υδατικά/οργανικά διφασικά συστήµατα. Οξείδωση του αιθυλενίου προς ακεταλδεϋδη παρουσία του καταλύτη
PdCI2/CuCI2 (πορεία Wacker) σε δύο στάδια. Καταλυτική αναµόρφωση της νάφθα (διεργασία
Platforming): µετατροπή µίγµατος n-αλκανίων/ναφθενίων υπεράνω Pt/AI2O3 προς βενζίνη υψηλού
αριθµού οκτανίου RON. Μετάθεση προπυλενίου προς αιθυλένιο και 2-βουτένιο υπεράνω
Re2O7/AI2O3.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: 1) Γ. Παπαδογιαννάκης, "Σηµειώσεις Βιοµηχανικής Κατάλυσης",
2) Γ. Παπαδογιαννάκης "Σηµειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων Χηµικής Τεχνολογίας ΙΙ".
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Ο βαθµός του µαθήµατος διαµορφώνεται από δύο ξεχωριστές εξετάσεις στο µάθηµα και στο εργαστήριο. Η απόδοση στα εργαστήρια συµµετέχει κατά
30% στον τελικό βαθµό.
623.
ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι (υποχρεωτικό, 3-0, 3 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2004-2005.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στη Χηµεία Τροφίµων. Ρόλος τροφής. Λειτουργία πέψης
και απορρόφηση. Θρεπτικές ύλες (χηµεία, δοµή ειδικών περιπτώσεων, ρόλος στα τρόφιµα,
πέψη και απορρόφησή τους, σηµασία στη διατροφή). Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη, βιταµίνες,
νερό και ανόργανα άλατα. Ένζυµα στα τρόφιµα. Πρόσθετα τροφίµων. Ζωϊκά τρόφιµα: Κρέας,
γάλα, αυγά και προϊόντα τους (προέλευση, δοµή, χηµική σύσταση, χηµικές και φυσικές ιδιότητες, βιοχηµικές διεργασίες, επίδραση κατεργασιών, ποιότητα). Φυτικά τρόφιµα: Φρούτα και
λαχανικά. ∆ηµητριακά, σιτάρι, αλεύρι, ψωµί, άλλα προϊόντα (δοµή, χηµική σύσταση, χηµικές
και φυσικές ιδιότητες, βιοχηµικές διεργασίες, επίδραση κατεργασιών, ποιότητα). Λιπαρές ύλες.
Ευφραντικά. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων (Χρώµα των τροφίµων, Γεύση και
οσµή των τροφίµων).
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: 1) Ε.Κ. Βουδούρη, Μ.Γ. Κοντοµηνά, "Εισαγωγή στη Χηµεία Τροφίµων", 2) Σηµειώσεις διδασκόντων.
625.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (επιλογή, 3-2, 4 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2004-2005.
Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆οµή, ιδιότητες και ταυτοποίηση ινών. Κλωστοποίηση ινών. Κυτταρινικές και πρωτεϊνικές ίνες (φυσικές και τεχνητές). Συνθετικές ίνες. Άµορφα και κρυσταλλικά
πολυµερή. Θερµικές µεταπτώσεις πολυµερών (σηµείο τήξης, σηµείο κρυστάλλωσης, υαλώδης
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µετάπτωση). Μηχανικές ιδιότητες πολυµερών (θραύση, εφελκυσµός, παραµόρφωση). Πολυµερικά µίγµατα. Σύνθετα υλικά. Αρχές µορφοποίησης πλαστικών. Θερµοανθεκτικά, πυροανθεκτικά και φωτονικά πολυµερή. Βιοϊατρικές εφαρµογές. Εφαρµογές στη µικροηλεκτρονική και την
αεροναυπηγική.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισµός φυσικών και συνθετικών υφανσίµων υλών. Ταυτοποίηση πλαστικών. Προσδιορισµός Tg και Tm πολυµερών.
Προσδιορισµός βαθµού κρυσταλλικότητας πολυµερών. Μηχανική συµπεριφορά πολυµερών
κοντά στη θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης. Ελαστικά ελαστοµερών. Ιξωδοελαστική συµπεριφορά πολυµερών. Προσδιορισµός βαθµού δικτύωσης δικτυωµένων πολυµερών.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: 1) Μ. Πιτσικάλη, Ε. Ιατρού “Σηµειώσεις Τεχνολογίας Ινών και
άλλων Πολυµερικών Υλικών”, 2) Μ. Πιτσικάλη, "Σηµειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων".
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Ο ενιαίος βαθµός διαµορφώνεται από δύο ξεχωριστές εξετάσεις στο µάθηµα και το εργαστήριο. Ο βαθµός του µαθήµατος θα αντιστοιχεί στο 70% του
ενιαίου βαθµού. Απαραίτητη προϋπόθεση για να σταλεί ο ενιαίος βαθµός είναι η επιτυχία και
στις δύο εξετάσεις.
721.
ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ (υποχρεωτικό, 3-6, 6 δ.µ.)
Παραδόσεις: Τρίτη 10-12 και Πέµπτη 12-1, Α1.
Εργαστήριο: ∆ευτέρα 8-11 και Τετάρτη 8-11, ΧΤΡ.
∆ιδάσκοντες: Γ. Ζαµπετάκης, Π. Μαρκάκη, Ε. Μελισσάρη-Παναγιώτου.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Προδιαγραφές, νοµοθεσία, δειγµατοληψία. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. Αρχές ποιοτικού ελέγχου. Φυσικές και φυσικοχηµικές µέθοδοι ανάλυσης. Μικροσκοπικός έλεγχος. Στοιχεία Τεχνολογίας και Μικροβιολογίας Τροφίµων.
Υπεύθυνοι εργ. ασκήσεων: Γ. Ζαµπετάκης, Π. Μαρκάκη, Σ. Μαστρονικολή, Ε. Μελισσάρη Παναγιώτου, Σ. Μηνιάδου-Μεϊµάρογλου, και Φ. Βασιλοπούλου.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Ανάλυση γάλακτος (ειδικό βάρος, λίπος κατά Schmidt-Bondzynski, στερεού υπολείµµατος άνευ λίπους). Ανάλυση αλεύρου (τέφρα, πρωτεΐνη κατά Kjeldahl, ξηρή και υγρή γλουτένη). Ανάλυση µελιού (ανάγοντα σάκχαρα κατά Schoorl-Regenbogen, γλυκόζης κατά Kolthoff, καλαµοσακχάρου, υδροξυµεθυλοφουρφουρόλης, διαχωρισµός
και προσδιορισµός µε HPLC). Ανάλυση λαδιού (δ.δ., αριθµός ιωδίου, αριθµός σαπωνοποίησης,
οξύτητας και τριγλυκεριδίων µε HPLC, σταθερά κ. Ανάλυση τυριού (υγρασία και λίπος κατά
Gerber). Βιταµίνη C. Προσδιορισµός πτητικών ουσιών σε ποτά µε GLC. Μικροσκοπική παρατήρηση µυκήτων, ζυµών, βακτηρίων. Χρώσεις. Καλλιέργειες µικροοργανισµών. Μετρήσεις µικροοργανισµών σε γάλα και νερό. Μικροοργανισµοί και ζυµώσεις.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: 1) ∆.Σ. Γαλανού, Ε.Κ. Βουδούρη, "Εισαγωγή στην Εξέταση των
Τροφίµων", 2) Ε. Βουδούρη, "Τεχνολογία Τροφίµων", 3) Σηµειώσεις διδασκόντων.
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Ξεχωριστές εξετάσεις µαθήµατος και εργαστηρίου την ίδια
ώρα. Ο τελικός βαθµός διαµορφώνεται από το µέσο όρο του µαθήµατος και των εργαστηριακών εξετάσεων µε την προϋπόθεση ότι και οι δύο βαθµοί πρέπει να είναι πέντε (5). Στον
εργαστηριακό βαθµό θα προσµετρείται η εργαστηριακή επίδοση, η οποία θα αξιολογείται από
τα αποτελέσµατα των ασκήσεων.
722.
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (υποχρεωτικό, 4-0, 4 δ.µ.)
Παραδόσεις: Τετάρτη 11-1 και Παρασκευή 10-12, Α1.
∆ιδάσκοντες: Κ. Γαλανοπούλου, Κ. ∆ηµόπουλος, Μ. Μαυρή-Βαβαγιάννη, Α.Σιαφάκα-Καπάδαη.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στη Βιοχηµεία. Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, νουκλεϊνικά
οξέα, λιπίδια. Μεµβράνες. Κύτταρο. Ενζυµα. Κινητική των ενζυµικών αντιδράσεων. Βιοενεργη-
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τική. Βασικές αρχές του µεταβολισµού. Βιολογικές οξειδώσεις. Μεταβολισµός υδατανθράκων,
λιπιδίων, αµινοξέων, νουκλεϊνικών οξέων. Γενετικός κώδικας. Μηχανισµοί πρωτεϊνοσύνθεσης.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: L. Stryer, "Bιοχηµεία" 1ος και 2ος Τόµος (Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1994), Κ.Α. ∆ηµόπουλου, Σ. Αντωνοπούλου “Βασική Βιοχηµεία”
724.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ, ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ (επιλογή, 3-2, 4 δ.µ.)
Παραδόσεις: Παρασκευή 12-3, Α1.
Εργαστήριο: Καθορισµός ωραρίου από τον διδάσκοντα.
∆ιδάσκων: Ε. Καπλάνογλου.
Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆ιάβρωση µετάλλων και πλαστικών. Μέθοδοι προστασίας από τη
διάβρωση. Μεταλλικές και ανόργανες µη µεταλλικές επικαλύψεις. Οργανικές επικαλύψεις.
Χρώµατα και βερνίκια. Έγχρωµες ουσίες (εµφάνιση χρώµατος, σύνθεση, κατάταξη, πιγµέντα
κ.λπ.). Μέθοδοι ελέγχου.
Υπεύθυνοι εργ. ασκήσεων: Ε. Καπλάνογλου, ∆. Κωνσταντινίδης και Α. Κουκιάσα.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Εφαρµογή των οργανικών χρωµάτων στη βαφή των υφανσίµων ινών (πρωτεϊνικών, κυτταρινικών, συνθετικών). Επίτευξη ορισµένου χρωµατισµού. Βιβλιογραφική άσκηση. Επιφανειακή επεξεργασία και βαφή επιφανειών µετάλλων. Παρασκευή χρωµάτων-βερνικιών και έλεγχος ιδιοτήτων τους. Επιµετάλλωση.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: 1) Ε. Καπλάνογλου, "Προστασία από τη ∆ιάβρωση, ΧρώµαταΒερνίκια", 2) Σηµειώσεις κας Ε. Καπλάνογλου.
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Γίνεται µια εξέταση µε χωριστά θέµατα για το µάθηµα και το
εργαστήριο. Ο βαθµός που προκύπτει από τα εργαστηριακά θέµατα, αφού συνυπολογισθεί
και η εργαστηριακή επίδοση θα αντιστοιχεί στο 40% του ενιαίου βαθµού. Απαραίτητη προϋπόθεση για να σταλεί ο ενιαίος βαθµός είναι, οι επιµέρους βαθµοί (µαθήµατος, εργαστηρίου) να
είναι τουλάχιστον 5.
726.
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ - ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (επιλογή, 4-0, 4 δ.µ.)
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 11-1 και Τρίτη 8-10, ΟΡΓΧ.
∆ιδάσκων: Κ. Φρούσιος
Περιεχόµενο µαθήµατος: Στερεοϊσοµέρεια. Συµµετρία και χειρικότητα. Απόλυτη και σχετική
χωροδιάταξη, στερεοχηµικοί συσχετισµοί. ∆ιαχωρισµοί στερεοϊσοµερών, προσδιορισµός εναντιοµερικής και διαστερεοµερικής σύστασης µειγµάτων µε µεθόδους χειροοπτικές, NMR και χρωµατογραφικές.
Οµοτοπικές και ετεροτοπικές πλευρές και υποκαταστάτες. ∆ιαµορφώσεις και χηµική δραστικότητα άκυκλων και κυκλικών µορίων. ∆ιάστερεοεκλεκτικές και εναντιοεκλεκτικές συνθέσεις.
Ατροποϊσοµερεια, αξονική χειρικότητα. Μελέτη και περιγραφή µηχανισµών των οργανικών
αντιδράσεων, πυρηνόφιλη υποκατάσταση και πολικές προσθήκες και αποσπάσεις. Καρβανιόντα, ενολικά ανιόντα και εναµίνες ως πυρηνόφιλα.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Σηµειώσεις διδάσκοντος.
727.
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ (επιλογή, 3-0, 3 δ.µ.)
Παραδόσεις: Παρασκευή 3-6, Α2.
∆ιδάσκων: Χ. Συµινής (Μέλος ∆ΕΠ του Γεωργικού Πανεπιστηµίου).
Περιεχόµενο µαθήµατος: Αµπελοκαλλιέργεια. Αµπελουργικά προϊόντα. Μορφολογία-Ανατοµία αµπέλου. Κλαδέµατα. Ετήσιος κύκλος βλάστησης. Λίπανση. Τρυγητός.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Μ. Σταυρακάκης, "Μαθήµατα Γενικής και Ειδικής Αµπελουργίας".
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728.
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ (επιλογή, 3-2, 4 δ.µ.)
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 3-5 Α2, Πέµπτη 8-9 Α2.
Εργαστήριο: ∆ευτέρα 5-7, ΒΙΟΜ.Χ
∆ιδάσκων: Μ. Λιούνη.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Παρασκευή γλεύκους, σύσταση, διόρθωση. Παρασκευή διαφόρων
τύπων οίνων. Σύσταση και εξέλιξη του οίνου. Ειδικές κατεργασίες του οίνου. Οινολογική µηχανική. Προϊόντα και υποπροϊόντα παράγωγα της αµπέλου και του οίνου. Νοµοθεσία οίνου. Οινόπνευµα, ξύδι, µπύρα. Μικροβιολογία οίνου: ζύµες (ταξινόµηση, σύσταση, διατροφή και
συνθήκες ανάπτυξης). Αποµόνωση, ταυτοποίηση και επιλογή ζυµών. Αλκοολική ζύµωση (χηµισµός, δευτερεύοντα προϊόντα). Βακτήρια γαλακτικά και οξικά (ταξινόµηση, συνθήκες ανάπτυξης). Μετατροπή των οίνων από τα βακτήρια. Αλλοιώσεις και ασθένειες του οίνου.
Υπεύθυνοι εργ. ασκήσεων: Μ. Λιούνη και Α. Κουκιάσα.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Αναλύσεις σακχάρου (προσδιορισµός σακχάρου σε διαλύµατα γλυκόζης και στη µελάσσα). Αναλύσεις γλεύκους (προσδιορισµός σακχάρου από το ειδικό
βάρος και µε το σακχαροδιαθλασίµετρο, προσδιορισµός οξύτητας, διόρθωση γλεύκους). Αναλύσεις οίνου (προσδιορισµοί: ειδικού βάρους µε τη µέθοδο της ληκύθου, αλκοόλης µε απόσταξη, στερεού υπολείµατος, ογκοµετρούµενης οξύτητας σε λευκούς και ερυθρούς οίνους, πτητικής οξύτητας, θειώδους οξέος, θειϊκών αλάτων, τέφρας και αλκαλικότητας της τέφρας, pH).
Αποσιδήρωση των οίνων. Μικροσκοπική παρατήρηση µυκήτων, ζυµών, βακτηρίων - χρώσεις.
Καλλιέργεια και µελέτη της δραστηριότητας των µικροοργανισµών στον οίνο. Ανάλυση ζύθου:
Προσδιορισµός αλκοολικού βαθµού και εκχυλίσµατος.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: 1) Μ. Λιούνη, "Σηµειώσεις Οινολογίας ", 2) Μ. Λιούνη, "Εργαστηριακές Ασκήσεις Οινολογίας".
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Γίνεται ξεχωριστή εξέταση στα εργαστηριακά µαθήµατα και ο
βαθµός που θα προκύψει, λαµβανοµένης υπόψη και της εργαστηριακής επίδοσης, θα αντιστοιχεί στο 40% του ενιαίου βαθµού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι και οι δυό βαθµοί (µαθήµατος-εργαστηρίου) να είναι προβιβάσιµοι.
821.
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (επιλογή, 3-2, 4 δ.µ.)
Παραδόσεις: Πέµπτη 3-6, ΑΝΑΧ.
Εργαστήριο: Πέµπτη Α’ οµάδα 10-12, Πέµπτη Β’ οµάδα 12-2, ΑΝΑΧ.
∆ιδάσκοντες: Ε. Λιανίδου.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Βασικές αρχές εργαστηριακής µελέτης. ∆ειγµατοληψία βιολογικών
δειγµάτων. Μονάδες και εύρος τιµών αναφοράς. Στατιστική και διασφάλιση ποιότητας στα
εργαστήρια Κλινικής Χηµείας. Αναλυτική µεθοδολογία και αυτοµατισµοί στην Κλινική Χηµεία. Ένζυµα. Οξεοβασική ισορροπία, ηλεκτρολύτες και αέρια αίµατος. ∆ιαταραχές ηπατοχολικού και νεφρικού συστήµατος. Βασικά στοιχεία ανοσολογίας και ανοσοβιολογικοί προσδιορισµοί. Ενδοκρινολογία. Υπόφυση, θυρεοειδής αδένας. Φλοιός επινεφριδίων, γονάδες. Σακχαρώδης διαβήτης. Εργαστηριακή µελέτη εγκυµοσύνης και νεοπλασιών. Μοριακή διαγνωστική.
Υπεύθυνοι εργ. ασκήσεων: Ε. Λιανίδου.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Ενζυµικοί προσδιορισµοί γλυκόζης και ουρίας. Προσδιορισµός
ενεργότητας LDH. Εργαστηριακή διερεύνηση της λιπαιµίας και νεφρικής λειτουργίας. Γενική
εξέταση ούρων. Προσδιορισµός νατρίου και καλίου στα βιολογικά υγρά. Βιοχηµικοί αναλυτές.
Ηλεκτροφορητικές τεχνικές. Ανοσοχηµικές τεχνικές. ∆είκτες όγκων (προσδιορισµός AFP µε
µέθοδο ELISA). Ανοσοφθορισµοµετρικοί προσδιορισµοί (προσδιορισµός κορτιζόλης και θυρεοτροπίνης). Εργαστηριακές εξετάσεις εγκυµοσύνης και προγενετικού ελέγχου. Νεφελοµετρικός
προσδιορισµός παράγοντα C3. Αποµόνωση DNA απο ολικό αίµα. Εφαρµογή της αλυσιδωτής
αντίδρασης της πολυµεράσης (PCR) για διαγνωστικούς σκοπούς.
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Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: 1) Σηµειώσεις µαθήµατος Κλινικής Χηµείας, Π. Σίσκου και Ε.
Λιανίδου. 2) Εργαστηριακές Ασκήσεις Κλινικής Χηµείας, Π. Σίσκου και Ε. Λιανίδου
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Μία εξέταση από τις παραδόσεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις. Ο βαθµός της επιδόσεως στο εργαστήριο συµµετέχει στον ενιαίο βαθµό κατά 25%.
824.
ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επιλογή 4-0, 4 δ.µ.)
Παραδόσεις: Τρίτη 12-2 και Πέµπτη 8-10, ΟΡΓΧ.
∆ιδάσκοντες: Χ. Τζουγκράκη
Περιεχόµενο µαθήµατος: Αµινοξέα, Παρασκευές αµινοξέων. Πεπτίδια-πεπτιδική χηµεία. Πεπτιδική σύνθεση (σκοπιµότητα, στάδια, στρατηγική). Σύνθεση πεπτιδίων σε διάλυµα: Προστασία δραστικών οµάδων αµινοξέων. Σύνθεση πεπτιδίων της κυστεÀνης. Σχηµατισµός πεπτιδικού δεσµού (µέθοδοι συζεύξεως). Ρακεµίωση. Σύνθεση πεπτιδίων σε στερεή φάση. Ηµισύνθεση πρωτεϊνών. Τριδιάστατη σύνταξη πρωτεϊνών. Προσδιορισµός δοµής πεπτιδίων και
πρωτεϊνών (µέθοδος κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ, UV, ORD, CD, IR, NMR). Φωσφορικοί
εστέρες. Μέθοδοι σύνθεσης φωσφορικών και πυροφωσφορικών εστέρων. Υδρόλυση φωσφορικών εστέρων. Νουκλεοζίτες, νουκλεοτίδια, νουκλεϊνικά οξέα. Χηµική ανάλυση νουκλεϊνικών
οξέων. Ανάλυση αλληλουχίας νουκλεοτιδίων. Χηµική σύνθεση πολυνουκλεοτιδίων (προστατευτικές οµάδες, σχηµατισµοί φωσφορικού διεστερικού δεσµού). Σάκχαρα, αµινοσάκχαρα, δεοξυσάκχαρα. Μέθοδοι συνθέσεως γλυκοζιτών. Γλυκοπρωτεΐνες. ∆εσµοί σακχάρου-αµινοξέος.
Σχηµατισµός γλυκοζιτικού δεσµού µεταξύ σακχάρου/αµινοξέος. Ανάλυση διαµόρφωσης σακχάρων (κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ, φασµατοσκοπία NMR).
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: X. Τζουγκράκη, Γ. Κόκοτου, "Θέµατα Βιοοργανικής Χηµείας".
826.
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (επιλογή, 4-8, 8 δ.µ.)
Παραδόσεις: Τετάρτη 9-11 και Παρασκευή 10-12, Α1.
Εργαστήριο: Τρίτη 2-6 και Τετάρτη 2-6, ΒΙΟΧ.
∆ιδάσκοντες: Κ. Γαλανοπούλου, Κ. ∆ηµόπουλος, Μ. Μαυρή - Βαβαγιάννη, Α. Σιαφάκα - Καπάδαη.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Βιολογικές µεµβράνες-µηχανισµοί µεταφοράς. Ορµόνες και µηχανισµοί δράσης τους. Κεφάλαια βιοχηµείας ιστών. Στοιχεία βιοτεχνολογίας. Βιοχηµική µεθολογία.
Υπεύθυνοι εργ. ασκήσεων: Κ. Γαλανοπούλου, Κ. ∆ηµόπουλος, Μ. Μαυρή - Βαβαγιάννη, Α.
Σιαφάκα - Καπάδαη.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Καλλιέργειες κυττάρων. Οµογενοποίηση κυττάρων ή ιστών.
Κλασµάτωση υποκυτταρικών σωµατιδίων. Αποµόνωση, διαχωρισµός και ανάλυση βιοµορίων.
Ενζυµα (καθαρισµός, ενζυµική δραστικότητα, κινητική µελέτη). Μελέτη µεταβολισµού υδατανθράκων. Χρήση ραδιοϊσοτόπων σε πειράµατα µεταβολισµού.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: 1) J.M. Clark και R.L. Switzer, "Πειραµατική Βιοχηµεία", Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης (1992). 2) Σηµειώσεις διδασκόντων.
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Ο ενιαίος βαθµός αποτελεί το µέσο όρο των βαθµών του µαθήµατος και του εργαστηρίου, που πρέπει να είναι και οι δύο προβιβάσιµοι. Ο εργαστηριακός
βαθµός διαµορφώνεται από την επίδοση των φοιτητών στο εργαστήριο (εργαστηριακή ικανότητα + προφορική εξέταση), τις εκθέσεις εργασίας και ένα τελικό διαγώνισµα που γίνεται
αµέσως µετά τα εργαστήρια. Προϋπόθεση η ανελλιπής παρουσία σε εργαστήρια και εργαστηριακά φροντιστήρια.
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827.
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ (επιλογή, 3-2, 4
δ.µ.)
Παραδόσεις: Τετάρτη 11-1 και Παρασκευή 2-3, Α2.
Εργαστήριο: Παρασκευή 3-5, ΒΙΟΜΧ.
∆ιδάσκοντες: Α. Σιακαλή-Κιουλάφα, Ν. Χατζηχρηστίδης.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εξερεύνηση, γεώτρηση, παραγωγή πετρελαίου. Χηµεία πετρελαίου. Φυσικό αέριο. ∆ιΰλιση πετρελαίου: µέθοδοι φυσικού διαχωρισµού (απόσταξη, κρυστάλλωση, εκχύλιση κ.λπ.), µέθοδοι χηµικής µετατροπής (πυρόλυση, αναµόρφωση κ.λπ.). Μέθοδοι
καθαρισµού (αποθείωση κ.λπ.). Πετρελαιοειδή και χρήσεις. Παραγωγή βασικών πρώτων
υλών πετροχηµικής βιοµηχανίας (αιθυλένιο, προπυλένιο, ακόρεστοι υδρογονάνθρακες µε τέσσερα άτοµα άνθρακα, αέριο συνθέσεως, αρωµατικοί υδρογονάνθρακες). Αντιδράσεις παραγωγής ενδιαµέσων προϊόντων πετροχηµικής βιοµηχανίας (οξείδωση, αλογόνωση, αλκυλίωση
κ.λπ.). Παραδείγµατα (ακετόνη, φαινόλη, τερεφθαλικό οξύ, βινυλοχλωρίδιο, στυρένιο κ.λπ.).
Υπεύθυνοι εργ. ασκήσεων: Ε. Ιατρού, Ε.Καπλάνογλου, ∆. Κωνσταντινίδης, Μ. Λιούνη, Γ.
Παπαδογιαννάκης, Μ. Πιτσικάλης, Α. Σιακαλή-Κιουλάφα, Ν. Χατζηχρηστίδης.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Ποιοτικός έλεγχος πετρελαιοειδών (σηµείο ανάφλεξης, τάση
ατµών, σηµείο ανιλίνης, σηµείο ροής κ.λπ.).
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: 1) Ν. Χατζηχρηστίδη, "Σηµειώσεις Χηµείας και Τεχνολογίας Πετρελαίου", 2) Α. Σιακαλή-Κιουλάφα, "Σηµειώσεις Χηµείας και Τεχνολογίας Πετροχηµικών", 3)
Ν. Χατζηχρηστίδη, Α. Σιακαλή- Κιουλάφα "Σηµειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων".
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Στη διαµόρφωση του τελικού βαθµού συµµετέχει κατά 70% ο
βαθµός του µαθήµατος και κατά 30% ο βαθµός του εργαστηρίου, ο οποίος προκύπτει από
εξέταση, καθώς και τη συµµετοχή του φοιτητή στο εργαστήριο. Και οι δύο βαθµοί θα πρέπει
να είναι τουλάχιστον 5.
829.
ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επιλογή, 4-0, 4 δ.µ.)
Παραδόσεις: Πέµπτη 10-12 και Παρασκευή 8-10, ΟΡΓΧ.
∆ιδάσκων: Β. Ιγνατιάδου-Ραγκούση.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Φυσικά Προϊόντα: Εισαγωγή. Πηγές. Ταξινόµηση. Αποµόνωση.
Μελέτη ιδιοτήτων και δοµής µε ανάλυση και σύνθεση. Επιλεγµένες κατηγορίες φυσικών προϊόντων: Φαινόλες (φλαβονοειδή, φαινολικά οξέα, ανθοκυάνες, ταννίνες). Ισοπρενοειδή. Στεροειδή. Αλκαλοειδή: Φυσικά εντοµοκτόνα. Σηµειοχηµικές ουσίες (φεροµόνες, αλληλοχηµικές ουσίες).
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Β. Ιγνατιάδου-Ραγκούση, "Χηµεία Φυσικών Προϊόντων".
5.2.3

Μαθήµατα - Εργαστήρια του Τοµέα ΙΙΙ

131.
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι (υποχρεωτικό, 4-4, 6 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2002-2003.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Άτοµα. Περιοδικό σύστηµα. Χηµικός δεσµός, µόρια. Επιδράσεις
µεταξύ των µορίων, καταστάσεις της ύλης. Χηµική θερµοδυναµική, χηµική ισορροπία. Χηµική
κινητική, µηχανισµοί αντιδράσεων. ∆ιαλύµατα. Οξέα και βάσεις.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Βασικές εργαστηριακές τεχνικές. Παρασκευή διαλυµάτων. Μελέτη διαλυτότητας αλάτων. Φαινόµενος βαθµός διαστάσεως. Χηµική ισορροπία ανόργανων
συστηµάτων. pH - ρυθµιστικά διαλύµατα. Θερµότητα αντιδράσεων.
Συγράµµατα - Βοηθήµατα: 1) ∆. Κατάκη, Γ. Πνευµατικάκη, "Πανεπιστηµιακή Ανόργανη Χηµεία
Α", 2) ∆. Κατάκη, "Πρακτικά Ανοργάνου Χηµείας", 3) Εργαστηριακές Σηµειώσεις µελών ∆ΕΠ.
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∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Ο ενιαίος βαθµός υπολογίζεται ως εξής:
ΕB = (0,6 × Βαθµός Μαθήµατος) + (0,4 × Εργαστηριακός Βαθµός)
όπου και ο Βαθµός Μαθήµατος και ο Εργαστηριακός Βαθµός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
πέντε (5).
Οι επιµέρους βαθµοί προκύπτουν ως εξής:
1) Βαθµός Μαθήµατος: Τµηµατικές Εξετάσεις.
2) Εργαστηριακός Βαθµός: α) Από επιµελή και επιτυχή εκτέλεση των πειραµάτων. β) Από
τον τρόπο παρουσίασης και αξιολόγησης των πειραµατικών αποτελεσµάτων στο εργαστηριακό ηµερολόγιο. γ) Από το µέσο όρο των δύο προόδων κατά τη διάρκεια του εξαµήνου. Στήν
πρώτη πρόοδο εξετάζεται το περιεχόµενο των τεσσάρων πρώτων εργαστηριακών ασκήσεων
και δίδεται αµέσως µετά την ολοκλήρωσή τους και η δεύτερη το περιεχόµενο των υπολοίπων
τεσσάρων. Ο βαθµός του εργαστηρίου υπολογίζεται ως εξής:
{0,3 × βαθµοί [(α)+(β)]:2} + {0,7 × βαθµός (γ)}
Στην περίπτωση που ο ασκούµενος εχει ολοκληρώσει το εργαστηριακό µέρος των
ασκήσεων, αλλά έχει εργαστηριακό βαθµό µικρότερο του 5, τότε του παρέχεται η δυνατότητα
συµµετοχής σε τµηµατική εργαστηριακή εξέταση το Σεπτέµβριο.
Σε περίπτωση αποτυχίας και στην τµηµατική εργαστηριακή εξέταση, τότε, υπό την
προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος θα δηλώσει το αντίστοιχο µάθηµα, έχει τη δυνατοτητα
συµµετοχής εκ νέου στις γραπτές προόδους.
∆εν πραγµατοποιείται τµηµατική εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο ΙανουάριουΦεβρουαρίου.
231.
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (υποχρεωτικό, 4-4, 6 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2002-2003.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Σύµπλοκα. Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις. Χηµεία των στοιχείων
των κυρίων οµάδων του περιοδικού πίνακα. Στο πλαίσιο του µαθήµατος, πρός το τέλος του
εξαµήνου, διεξάγεται εκπαιδευτική εκδροµή.
Υπεύθυνοι εργ. ασκήσεων: Γ. Καλατζής, Α. Λυµπεροπούλου, Κ. Μεθενίτης, Κ. Μερτής, Χ.
Μητσοπούλου, Μ. Παπαρρηγοπούλου, ∆. Σταµπάκη, Ν. Ψαρουδάκης.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Οξειδοαναγωγή. Αρχές χηµικής κινητικής. Σύνθεση και µελέτη
συµπλόκων. Αρχές φασµατοφωτοµετρίας. Βιβλιογραφική άσκηση
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: 1) ∆. Κατάκη, Κ. Μεθενίτη, Χ.Α. Μητσοπούλου, Γ. Πνευµατικάκη,
"Ανόργανη Χηµεία-Τα Στοιχεία", 2) ∆. Κατάκη, "Πρακτικά Ανοργάνου Χηµείας", 3) Εργαστηριακές Σηµειώσεις µελών ∆ΕΠ.
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Όπως και στη Γενική Χηµεία Ι. ∆εν πραγµατοποιείται τµηµατική εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου.
331.
ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι (υποχρεωτικό, 4-4, 6 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2003-2004.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Συµµετρία. Οµάδες σηµείου. Θεωρία οµάδων. Ατοµική φασµατοσκοπία. Φάσµατα ταλαντώσεως µορίων. Φασµατοσκοπία NMR.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: (1η) Σύνθεση των συµπλόκων [Co(NH3)6]Cl3 και [Co(NH3)5Cl]
Cl2 - Αγωγιµοµετρία. (2η) Σύνθεση των συµπλόκων αλάτων trans- και cis-[Co(en)2Cl2]Cl Φωτοµετρική κινητική µελέτη της αντίδρασης ισοµερείωσης cis → trans σε µεθανολικό διάλυµα.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: 1) Σ. Κοΐνη, Α. Τσατσά, "Μαθήµατα Ανοργάνου Χηµείας Ι", 2) Γ.
Πνευµατικάκη, Α. Τσατσά, Κ. Χασάπη, Ι. Μαρκόπουλο, Κ. Μεθενίτη και Σ. Κοΐνη, "Εργαστηριακές Ασκήσεις Ανοργάνου Χηµείας".
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Ο ενιαίος βαθµός υπολογίζεται ως εξής:
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ΕB = (0,6 × Βαθµός Μαθήµατος) + (0,4 × Εργαστηριακός Βαθµός)
όπου και ο Βαθµός Μαθήµατος και ο Εργαστηριακός Βαθµός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
πέντε (5,00).
Οι επιµέρους βαθµοί προκύπτουν ως εξής:
1) Βαθµός Μαθήµατος: Τµηµατικές Εξετάσεις.
2) Εργαστηριακός Βαθµός: Μετά το πέρας κάθε ενότητας εργαστηριακών ασκήσεων, ακολουθεί υποχρεωτική γραπτή Πρόοδος. Στη διαµόρφωση του βαθµού κάθε προόδου προσµετρούνται, θετικά ή αρνητικά, α) οι βαθµοί προφορικών εξετάσεων κατά τη διάρκεια των
ασκήσεων, β) η επιµελής και επιτυχής εκτέλεση των πειραµάτων και γ) ο τρόπος παρουσίασης και αξιολόγησης των πειραµατικών αποτελεσµάτων.
Εάν το άθροισµα των βαθµών προόδων είναι ≥10 γιά την Ανόργανη Χηµεία Ι και ≥
20 γιά την Ανόργανη Χηµεία ΙΙ, εξάγεται ο Μέσος Όρος Προόδων (ΜΟΠ) και αυτός αποτελεί
τον Εργαστηριακό Βαθµό.
Στην περίπτωση που ο ασκούµενος, έχει ολοκληρώσει το εργαστηριακό µέρος των
ασκήσεων αλλά έχει ΜΟΠ µικρότερο του 5,00, τότε του παρέχεται η δυνατότητα συµµετοχής
στη Τµηµατική εργαστηριακή Εξέταση. Ο Εργαστηριακός Βαθµός υπολογίζεται ως εξής:
Εργαστ. Βαθµός = (0,4 × ΜΟΠ) + (0,6 × Βαθµός Τµηµατικής Εξέτασης)
Οι φοιτητές οι οποίοι δεν επέτυχαν προβιβάσιµο εργαστηριακό βαθµό κατά το ακαδηµαϊκό έτος που ασκήθηκαν, λαµβάνουν τον εργαστηριακό βαθµό της κατά Σεπτέµβριο γενοµένης Τµηµατικής Εργαστηριακής Εξέτασης.
Σηµείωση: Προϋπόθεση για την εγγραφή στα εργαστήρια του µαθήµατος είναι η ολοκλήρωση
των εργαστηριακών ασκήσεων των µαθηµάτων Γενικής Χηµείας Ι και ΙΙ.
431.
ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (υποχρεωτικό, 4-4, 6 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2003-2004.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Στοιχεία Μεταπτώσεως: Ηλεκτρονική δοµή/Μαγνητικές Ιδιότητες.
Σύµπλοκα των στοιχείων µεταπτώσεως: Θεωρίες - ∆οµές. Ηλεκτρονικά φάσµατα συµπλόκων.
Υποκαταστάτες π-συνδέσεως, π-σύµπλοκα ακόρεστων οργανικών µορίων. Οργανοµεταλλικές ενώσεις: Ηλεκτρονική ∆οµή - Αντιδράσεις - Εφαρµογές στην κατάλυση. Μεταλλικά καρβονύλια. ∆εσµοί µετάλλου-µετάλλου και µεταλλικές πλειάδες. Μηχανισµοί αντιδράσεων στα
σύµπλοκα: Αντιδράσεις αντικαταστάσεως - Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής 1η, 2η και 3η. Σειρά
στοιχείων µεταπτώσεως. Λανθανοειδή. Ακτινοειδή.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: (3η) Μαγνητοχηµεία: Παρασκευή του συµπλόκου Hg[Co(SCN)4].
η
Προσδιορισµός µαγνητικής επιδεκτικότητας στερεού σώµατος. (4 ) Σύνθεση των συµπλόκων
η
(+)- και (−)-[Co(en)3]I3. Πολωσιµετρία. (5 ) Σύνθεση των συµπλόκων αλάτων [Co(NH3)5(NO2)]
Cl2 και [Co(NH3)5(ONO)]Cl2. Φασµατοσκοπία ΙR. (6η) Μελέτη των ηλεκτρονικών φασµάτων
απορρόφησης των συµπλόκων ιόντων [Cr(H2O)6]3+, [Co(H2O)6]2+ και [Ni(H2O)6]2+ και [Co
(ΝH3)6]3+ σε υδατικά διαλύµατα.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: 1) Γ. Πνευµατικάκη, "Μαθήµατα Χηµείας Στοιχείων Μεταπτώσεως", 2) Γ. Πνευµατικάκη, Α. Τσατσά, Κ. Χασάπη, Ι. Μαρκόπουλου, Κ. Μεθενίτη και Σ. Κοΐνη,
"Εργαστηριακές Ασκήσεις Ανοργάνου Χηµείας", 3) Π. Κυρίτση, Σηµειώσεις "Βιολογική Ανόργανη Χηµεία".
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Όπως στην Ανόργανη Χηµεία Ι.
Σηµείωση: Προϋπόθεση για την εγγραφή στα εργαστήρια του µαθήµατος είναι η ολοκλήρωση
των εργαστηριακών ασκήσεων των µαθηµάτων Γενικής Χηµείας Ι και ΙΙ.
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432.
ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι (υποχρεωτικό, 2-0, 2 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2003-2004.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Αρχές οικολογίας (αρχές Liebig, διαδοχής, εύρους, ροής ενέργειας,
οικοσυστήµατα, βιοσυσσώρευση κ.λπ.). Βασικές σχολές σκέψης και γενεσιουργές αιτίες ρύπανσης. Κύριες χηµικές διεργασίες στα φυσικά συστήµατα, βιο- και γεωχηµικοί κύκλοι. Πηγές
ρύπανσης/µόλυνσης. Ρύπος, ρυπαντής και µεταφορά ρύπων στη Φύση. Σχέση ρύπανσης
ατµόσφαιρας, εδαφών, επιφανειακών και υπογείων υδάτων, θαλάσσης. Θρεπτικά συστατικά
και κύκλοι τους, οργανικές τοξικές ουσίες, πετρελαιοειδή, µέταλλα, ραδιενεργά ισότοπα στα
νερά και εδάφη. Εισαγωγή στην ατµοσφαιρική ρύπανση. Ατµοσφαιρική φωτοχηµεία. Αίτια
ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Μονοξείδιο του άνθρακα. Το πρόβληµα του διοξειδίου του άνθρακα.
Οξείδια του αζώτου. Υδρογονάνθρακες και δηµιουργία της φωτοχηµικής ρύπανσης. Οξείδια του
θείου. Αιωρούµενα σωµατίδια. Ραδιενεργός ρύπανση στην ατµόσφαιρα. Αρχές περιβαλλοντικής
προστασίας (σε διάφορα επίπεδα και στάδια), νοµοθεσία, πρότυπα, τεχνολογία, εκπαίδευση.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Π. Σίσκου, Μ. Σκούλλου "Περιβαλλοντική Χηµεία Ι".
531.
ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (επιλογή, 3-0, 3 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2004-2005.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Γενικές ιδιότητες Οργανοµεταλλικών Συµπλόκων. Ο δεσµός µετάλλου-άνθρακα και µετάλλου-υδρογόνου. Σύµπλοκα µε π-υποκαταστάτες. Οξειδωτική προσθήκη και αναγωγική απόσπαση. Αντιδράσεις εισαγωγής και απόσπασης. Πυρηνόφιλη και
ηλεκτρονιόφιλη προσθήκη και απόσπαση. Οµογενής κατάλυση. Μέταλλο-καρβένια, -καρβίνια,
µετάθεση και πολυµερισµός. Εφαρµογές στην οργανική σύνθεση. Οργανοµεταλλική Χηµεία
υψηλών οξειδωτικών καταστάσεων. Μέθοδοι χαρακτηρισµού οργανοµεταλλικών ενώσεων. Βιοοργανοµεταλλική Χηµεία.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Παραποµπή στην Ελληνική και ∆ιεθνή βιβλιογραφία.
532.
ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΙ (επιλογή, 3-2, 4 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2004-2005.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή: Ανατοµία της εξέλιξης των περιβαλλοντικών προβληµάτων. ∆ιορθωτικές προσεγγίσεις. Η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης και τα όριά της. Υπόµνηση
των βασικών φυσικοχηµικών και βιοχηµικών µηχανισµών στα χερσαία και υδατικά συστήµατα. Περιβαλλοντική διαχείρηση: Η συµβολή και τα περιθώρια της Χηµείας. Πρόληψη, αποκατάσταση, βελτίωση συστηµάτων. ∆ιαχείριση υδάτων και εδαφών. Το νερό στις αρδεύσεις,
βιοµηχανία και δηµόσια χρήση. Στερεά απόβλητα και διαχείρισή τους: Κατηγορίες αποβλήτων,
προβλήµατα από έλλειψη σωστής διαχείρισης. Αστικά απόβλητα: στάδια και µέθοδοι διαχείρισης (συλλογή, µεταφορά, διάθεση, ελαχιστοποίηση ποσοτήτων). Υγειονοµική ταφή, καύση,
βιοχηµική σταθεροποίηση (λιπασµατοποίηση), πυρόλυση, επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση.
∆ιαχείριση υγρών αποβλήτων: Τεχνολογία καταστολής της ρύπανσης των υδάτων. Συστήµατα
και µέθοδοι καθαρισµού. Πρωτοβάθµια συστήµατα. Βιολογικός καθαρισµός. Βιολογικά φίλτρα.
Τριτοβάθµιος καθαρισµός και διάθεση καθαρισµένων υγρών αποβλήτων. Ριζικές λύσεις: Οι
καθαρές τεχνολογίες. Παραδείγµατα σε επιλεγµένους κλάδους χηµικής βιοµηχανίας. ∆ειγµατοληψία και ανάλυση αέρα. Μέθοδοι προσδιορισµού ρύπων για παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα. Μέθοδοι προσδιορισµού τοξικών ουσιών σε εσωτερικούς χώρους. Μέθοδοι
προσδιορισµού ρύπων σε εκποµπές από σταθερές πηγές. Αυτόµατοι µέθοδοι παρακολούθησης
της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Χηµική σύσταση των στερεών αιωρούµενων σωµατιδίων στην
ατµόσφαιρα. Μελέτη του φαινοµένου της φωτοχηµικής ρύπανσης. Μελέτη σχηµατισµού της
φωτοχηµικής ρύπανσης στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Προγράµµατα αντιρρύπανσης. Σχηµατι-
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σµοί οξειδίων του αζώτου σε σταθερές και κινητές πηγές. Τεχνολογίες αντιρρύπανσης. Καθαρές
τεχνολογίες.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Τύποι-παράµετροι περιβαλλοντικού ελέγχου. Μέθοδοι δειγµατοληψίας-συντήρησης δειγµάτων. Προσδιορισµοί ρύπανσης υδάτων: ∆ιαλυτό οξυγόνο, ΒΟD,
COD, NO3−, NH3, φωσφορικά, ολικός P, λιπαρές ύλες, απορρυπαντικά. Προσδιορισµοί ρύπανσης ατµόσφαιρας. Εκτίµηση καπνού στην ατµόσφαιρα. Προσδιορισµός SO2. Μέθοδος θορίνης.
Βαθµονόµηση αυτόµατων αναλυτών. Αυτόµατοι προσδιορισµοί ΝΟΧ, CO, SO2, και O3.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Μ. Σκούλλου, Π. Σίσκου, "Περιβαλλοντική Χηµεία ΙΙ".
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Σε µια εξέταση θα δίνονται θέµατα µαθήµατος και εργαστηρίου µε αναλογία 2:1. Θα συνυπολογίζονται και οι εργαστηριακές εκθέσεις. Ο τελικός βαθµός θα
υπολογίζεται µε το ίδιο ποσοστό, αλλά θα πρέπει να είναι πάνω από τη βάση και στα δύο.
631.
ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑ∆ΩΝ (επιλογή, 3-0, 3 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2004-2005.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Η σχέση µεταξύ αναπαραστάσεων και κυµατοσυναρτήσεων. Υβριδικά τροχιακά. Τα υβριδικά τροχιακά ως γραµµικοί συνδυασµοί ατοµικών τροχιακών. Τελεστές
προβολής. Γραµµικοί συνδυασµοί προσαρµοσµένοι στη συµµετρία. Θεωρία Μοριακών Τροχιακών. Το απ' ευθείας γινόµενο. ∆ονητικές αναπαραστάσεις γραµµικών µορίων. Συµµετρία
των κυµατοσυναρτήσεων του αρµονικού ταλαντωτή. Υπέρτονες ταινίες και ταινίες συνδυασµού.
Το θεώρηµα των Jahn και Teller. Στοιχεία από τη Θεωρία Πεδίου Υποκαταστατών. Εφαρµογή
της συµµετρίας στη µελέτη των d-d µεταπτώσεων. Η Θεωρία Κρυσταλλικού Πεδίου-Πεδία κυβικής συµµετρίας.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Α. Τσατσά, Σ. Κοΐνη, "Θέµατα Θεωρίας Οµάδων".
731.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επιλογή, 3-0, 3 δ.µ.)
Παραδόσεις: Πέµπτη 11-12 και Παρασκευή 8-10, ΑΝΟΧ.
∆ιδάσκοντες: Α. Πέτρου.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Μηχανισµοί, κινητική και ισορροπίες. Γεγονότα σε µοριακό επίπεδο - το ενεργοποιηµένο σύµπλοκο. Μηχανισµός και δοµή. Αντιδράσεις µεταφοράς ηλεκτρονίων (γενικά). Αντιδράσεις µεταφοράς οµάδων και ατόµων (γενικά). Μηχανισµοί στην ερµηνεία
περιβαλλοντικών προβληµάτων.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Σηµειώσεις (Κεφάλαια από το βιβλίο “Mechanisms of Inorganic
Reactions” των D. Katakis and G. Gordon).
831.
ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επιλογή, 3-0, 3 δ.µ.)
Παραδόσεις: Τρίτη 9-12, ΑΝΟΧ.
∆ιδάσκοντες: Κ. Μερτής.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Ανόργανη Χηµεία. Οργανοµεταλλική Χηµεία. Κατάλυση (πλειάδες
και δεσµός µετάλλου-µετάλλου των στοιχείων µεταπτώσεως. ∆οµή, ισολοβική αναλογία, σύνθεση, χηµική δραστικότητα, εφαρµογές στη σύνθεση και κατάλυση. Καταλυτική ενεργοποίηση
αδρανών µορίων. Ασύµµετρη σύνθεση και κατάλυση. Πλειάδες στη Βιολογία.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Παραποµπή στην Ελληνική και ∆ιεθνή βιβλιογραφία.
832.
ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (επιλογή, 3-2, 4 δ.µ.)
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 3-6, ΧΠΕΡ
Εργαστήριο: Πέµπτη 2-4, ΧΠΕΡ
∆ιδάσκων: Μ. Σκούλλος(συντονιστής), Ε. ∆ασενάκης και ∆. Νικολέλης
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Περιεχόµενο µαθήµατος: Ισοζύγιο ύδατος στον πλανήτη Γη, υδρολογικός κύκλος. Το νερό,
εµβάθυνση στη δοµή, επιδράσεις πιέσεων και θερµοκρασιών της φύσης, επίδραση ηλεκτρολυτών. Χλωριότητα, αλατότητα, αρχή Marcet, φυσικές ιδιότητες θαλάσσιου νερού. Φυσικές
διεργασίες στη θάλασσα (κυκλοφορία, θερµοκρασία κ.λπ.). ∆ιαλυτό οξυγόνο και διακυµάνσεις
του. Άλλα αέρια στη θάλασσα. Συσχετίσεις µε pH. CO2 και οι βιογεωχηµικοί κύκλοι του. Κύρια
συστατικά και ιχνοστοιχεία στο θαλάσσιο νερό (χρόνοι παραµονής, µορφές, οξειδωτικές καταστάσεις κ.λπ.). Θρεπτικά συστατικά PO43−, NO3−, NO2−, NH4+, SiO44− και οι ισορροπίες τους
στη φύση. Ευτροφισµός. ∆ιαλυτή και σωµατιδιακή οργανική ύλη. Πρωτογενής και δευτερογενής
παραγωγή. Θαλάσσια ιζήµατα (ανόργανα ιζήµατα παραλιακών περιοχών, βαθέων θαλασσών
και αβύσσων). Βιογενή ιζήµατα. Πηγές πρώτων υλών από τη θάλασσα, κόνδυλοι µαγγανίου,
υποθαλάσσια κοιτάσµατα υδρογονανθράκων κ.λπ. Αφαλάτωση.
Υπεύθυνος εργ. ασκήσεων: Ε. ∆ασενάκης.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Σχεδιασµός προγράµµατος ωκεανογραφικής έρευνας. ∆ίκτυο
σταθµών δειγµατοληψίας. Προσδιορισµοί: αλατότητας, χλωριότητας, θερµοκρασίας, πυκνότητας, θρεπτικών αλάτων, χλωροφυλλών, µετάλλων, οργανικού άνθρακα σε ιζήµατα, οργανικών
ουσιών. Επεξεργασία αποτελεσµάτων, κατανοµές. Εργασία πεδίου.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: 1) Μ. Σκούλλου, "Χηµική Ωκεανογραφία" (εισαγωγή στη Χηµεία
του θαλασσίου περιβάλλοντος). 2) Μ. ∆ασενάκη, σηµειώσεις για το Εργαστήριο Χηµικής Ωκεανογραφίας.
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Ενιαία εξέταση στα θέµατα µαθήµατος/εργαστηρίου σε αναλογία περίπου 2/1. Συνυπολογισµός εργαστηριακών εκθέσεων. Αναγκαία η επιτυχία και στα
δύο, για να βγεί ο µέσος όρος.
5.2.4

Μαθήµατα που διδάσκονται από άλλα Τµήµατα

101.

ΦΥΣΙΚΗ Ι (υποχρεωτικό, 4-0, 4 δ.µ.).

Το µάθηµα αυτό παραµένει ως έχει και στο νέο πρόγραµµα σπουδών
Παραδόσεις: Βλέπε νέο πρόγραµµα
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή, µαθηµατική εισαγωγή φυσικής. Μέτρηση και µονάδες.
Στατική. ∆υνάµεις. Κινητική. Σχετική κίνηση. ∆υναµική σώµατος. Έργο. Ενέργεια. ∆υναµική
συστήµατος σωµάτων. ∆υναµική στερεού. Ταλαντώσεις. Μηχανική ρευστών. Γεωµετρική Οπτική.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Φυσική R. Serway, Tόµος Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.
105.
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (επιλογή, 3-0, 3 δ.µ.)
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού το ακαδ. έτος 2002-2003.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Προέλευση της ζωής, φυσική και χηµική λογική της ζωντανής ύλης.
Βιοµόρια, κατώτερες µορφές ζωής. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες των βιοµορίων. Νουκλεϊνικά
οξέα, πρωτεΐνες, λίπη και υδατάνθρακες. Κυτταρική οργάνωση και δοµή. Κυτταρικά οργανίδια. Μεµβρανικά συστήµατα των κυττάρων. Οικολογική οργάνωση και κυκλική οργάνωση της
ύλης. Γονίδια και είδη γονιδίων. Φυσικοί ανασυνδυασµοί του DNA. Γενικές αρχές της Γενετικής.
Κυτταρικός κύκλος.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Σηµειώσεις διδάσκοντος.
104.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (υποχρεωτικό, 4-0, 4 δ.µ.)
Το µάθηµα αυτό παραµένει ως έχει και στο νέο πρόγραµµα σπουδών
Παραδόσεις: Βλέπε νέο πρόγραµµα
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Περιεχόµενο µαθήµατος: Πραγµατικοί αριθµοί, ακολουθίες και σειρές πραγµατικών αριθµών.
Ρητές και υπερβατικές συναρτήσεις. Πραγµατικές συναρτήσεις µιας µεταβλητής (σύγκλιση,
συνέχεια, παράγωγος, εφαρµογές της παραγώγου, αόριστο ολοκλήρωµα, ορισµένο ολοκλήρωµα και εφαρµογές του ορισµένου ολοκληρώµατος). Μέθοδοι λύσεως διαφορικών εξισώσεων. Εφαρµογές των διαφορικών εξισώσεων.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Λ.Τσίτσα, "Εφαρµοσµένος Απειροστικός Λογισµός".
201.
ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (υποχρεωτικό, 4-0, 4 δ.µ.).
Το µάθηµα αυτό παραµένει ως έχει και στο νέο πρόγραµµα σπουδών
Παραδόσεις:Βλέπε νέο πρόγραµµα
Περιεχόµενο µαθήµατος: Στατικός Ηλεκτρισµός και Μαγνητισµός. Επαγωγή. Χρονικώς µεταβαλλόµενα Η/Μ πεδία. Εξισώσεις Maxwell. Ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Η/Μ κύµατα. Εναλλασσόµενα ρεύµατα. Κύµατα, κυµατική εξίσωση. Ανάκλαση, διάθλαση, συµβολή, περίθλαση).
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Όπως και στη Φυσική Ι.
205.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (υποχρεωτικό, 4-0, 4 δ.µ.).
Παραδόσεις: Βλέπε νέο πρόγραµµα
Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆ιανυσµατικοί χώροι. Πίνακες. Ορίζουσες. Γραµµικά συστήµατα,
γραµµικές απεικονίσεις, χαρακτηριστικά µεγέθη τελεστών και πινάκων (ιδιοανύσµατα, ιδιοτιµές, ιδιοχώροι κ.λπ.). ∆ιαγωνοποίηση πινάκων. Στοιχεία διανυσµατικό λογισµού. Γεωµετρία
στο επίπεδο (ευθεία κάθετος, αλλαγή συντεταγµένων, κωνικές τοµές, εφαπτοµένη. Γεωµετρία
στον τριδιάστατο χώρο (ευθεία, επίπεδο, κλασικές επιφάνειες), χώροι µε εσωτερικό γινόµενο,
ορθογωνιότητα). Παραδείγµατα και ασκήσεις στην παραπάνω ύλη.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Α. Χρυσάκη, "Γραµµική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωµετρία".
Το µάθηµα αυτό παραµένει ως έχει και στο νέο πρόγραµµα σπουδών
301.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ (υποχρεωτικό, 3-0, 3 δ.µ.)
Το µάθηµα αυτό παραµένει ως έχει και στο νέο πρόγραµµα σπουδών
Παραδόσεις: Βλέπε νέο πρόγραµµα
Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆ιανυσµατικός Λογισµός του ΙR3. Αναλυτική Γεωµετρία του χώρου
ΙR3. Συναρτήσεις µεταξύ Ευκλειδείων χώρων. Σύγκλιση και συνέχεια διανυσµατικών συναρτήσεων. ∆ιαφορίσιµες πραγµατικές και διανυσµατικές συναρτήσεις, πολλών µεταβλητών και
εφαρµογές. ∆ιπλά, Τριπλά, Επικαµπύλια και Επιφανειακά Ολοκληρώµατα και Εφαρµογές.
∆ιανυσµατική Ανάλυση (τύποι Green, Stokes, Gauss) και Εφαρµογές.
Συγγράµµατα-Βοηθήµατα: Λ. Τσίτσα, "Εφαρµοσµένος ∆ιανυσµατικός Απειροστικός Λογισµός"
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5.2α

Περιεχόµενο Μαθηµάτων και Εργαστηρίων νέου προγράµµατος

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Σκοπός του µαθήµατος: Σκοπός αυτού του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ). Σε πολλά µαθήµατα του προγράµµατος του Τµήµατος
Χηµείας που θα ακολουθήσουν θα πραγµατοποιούνται ασκήσεις µε Η/Υ, γεγονός που επιβάλλει την έγκαιρη εκµάθηση στοιχειώδους χρήσης των Η/Υ.
Το µάθηµα αυτό επιβάλλεται να το παρακολουθήσουν όσοι φοιτητές δεν έχουν γνώσεις χρήσης των Η/Υ ή δεν γνωρίζουν τη χρήση ορισµένων κοινών προγραµµάτων (επεξεργασία κειµένου, λογιστικά φύλλα, σχεδίασης χηµικών τύπων κλπ.).
Το µάθηµα πραγµατοποιείται κατά οµάδες φοιτητών στην αίθουσα Η/Υ υπολογιστών
του Τµήµατος Χηµείας (αίθουσα ΣΣΑΤΕΣ) και πραγµατοποιείται από προσωπικό του Τµήµατος
Χηµείας µε τη συνεπικουρία µεταπτυχιακών φοιτητών µε ιδιαίτερη εµπειρία σε θέµατα Η/Υ.
Τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος: Με την εγγραφή τους όλοι οι νέοι φοιτητές του Τµήµατος Χηµείας συµπληρώνουν ένα έντυπο-ερωτηµατολόγιο στο οποίο δηλώνουν το επίπεδο
γνώσεων χρήσης Η/Υ. Η συµπλήρωση του εντύπου είναι υποχρεωτική, ώστε όλοι οι φοιτητές
(ανεξάρτητα από το αρχικό επίπεδο γνώσεων τους) να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης στους
Η/Υ του Τµήµατος Χηµείας και "µερίδα σκληρού δίσκου", όπου θα αποθηκεύουν τα προσωπικά τους αρχεία των εργασιών που θα κάνουν µελλοντικά και σε όλη τη διάρκεια των σπουδών
τους. Μόνο µε τον κωδικό πρόσβασης θα µπορούν να κάνουν χρήση των Η/Υ και του διαδικτύου για αναζήτηση πληροφοριών, όπως και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Τα µαθήµατα κλιµακώνονται σε βαθµό δυσκολίας. Έτσι διακρίνουµε τα ακόλουθα
επίπεδα διδασκαλίας:
• 1ο επίπεδο: Ασφαλής χρήση, σύνδεση-αποσύνδεση στους Η/Υ. Χρήση πληκτρολογίου
και ποντικιού. ∆ηµιουργία, αποθήκευση, αντιγραφή, µεταφορά αρχείων. Εκτέλεση εγκατεστηµένων προγραµµάτων. Χρήση εκτυπωτή.
• 2ο επίπεδο: Στοιχεία χρήσης προγραµµάτων:
(α) επεξεργασίας κειµένου (γραφή και διαµόρφωση κειµένου, δηµιουργία πινάκων και µαθηµατικών εξισώσεων), (β) λογιστικών φύλλων (εισαγωγή-δηµιουργία µαθηµατικών δεδοµένων, γραφικές παραστάσεις), (γ) αναζήτησης πληροφοριών από το διαδίκτυο (Internet).
• 3ο επίπεδο: Χρήση προγραµµάτων σχεδίασης χηµικών τύπων και εξισώσεων. ∆ηµιουργία
κειµένου στο οποίο θα µεταφέρουν εικόνες (γραφικά) από προγράµµατα λογιστικών φύλλων
και χηµικών τύπων.
Οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν από ποιο επίπεδο και µετά επιθυµούν να εκπαιδευθούν στα πλαίσια του µαθήµατος αυτού (π.χ.: 1+2+3, 2+3, 3, κανένα), ώστε έγκαιρα να δηµιουργηθούν οι αντίστοιχες οµάδες. Μετά τη δήλωση αυτή η άσκηση θα είναι πλέον υποχρεωτική και θα γίνεται σε τακτικές ώρες που θα καθορισθούν από τον υπεύθυνο της αίθουσας Η/Υ.
Εξέταση µαθήµατος: Η εξέταση του µαθήµατος είναι υποχρεωτική για το σύνολο των φοιτητών. Στο µάθηµα αυτό δεν χορηγείται βαθµός, αλλά "υπογραφή" επιτυχούς εξάσκησης και
επάρκειας γνώσεων, που είναι απαραίτητη για τη χρήση των Η/Υ στα πλαίσια των µαθηµάτων
του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών.
Η εξέταση του µαθήµατος πραγµατοποιείται στο σύνολο των φοιτητών (κατά οµάδες)
και είναι πρακτική. Θα ζητηθεί από τους εξεταζόµενους φοιτητές να γραφεί ένα σύντοµο κείµενο µε πίνακες και µαθηµατικές εξισώσεις, στο οποίο θα πρέπει να περιλαµβάνονται γραφικές παραστάσεις εξισώσεων (που θα πρέπει οι ίδιοι να δηµιουργήσουν µε το πρόγραµµα
λογιστικού φύλλου), όπως και χηµικές αντιδράσεις στις οποίες θα φαίνονται οι συντακτικοί
τύποι χηµικών ενώσεων.
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Περισσότερες λεπτοµέρειες θα ανακοινώνονται κατά την πορεία των µαθηµάτων και έντυπο
υλικό οδηγιών θα χορηγείται κατά περίπτωση και επίπεδο διδασκαλίας.
α
5.2 .1

Μαθήµατα - Εργαστήρια του Τοµέα Ι
Του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χηµείας

213.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (υποχρεωτικό 5-8, 9 δ.µ.)
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 9-10, Α15,Τρίτη 9-11, Α15, και Παρασκευή 9-11, ΦΜ3.
Εργαστήριο: Τρίτη 11-3 και Παρασκευή 11-4, ΑΝΑΧ
∆ιδάσκοντες: Α. Καλοκαιρινός, Α. Μητσανά-Παπάζογλου, Μ. Τιµοθέου-Ποταµιά
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στην Αναλυτική Χηµεία, ∆ιαλύµατα, συγκέντρωση
διαλυµάτων, µονάδες συγκέντρωσης. Στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδοµένων. Ισορροπίες ασθενών οξέων και βάσεων. Ιοντισµός ύδατος, pH. Ογκοµετρική ανάλυση, στοιχειοµετρία, σφάλµατα ογκοµέτρησης. Ογκοµετρήσεις εξουδετέρωσης, οξυµετρία και αλκαλιµετρία.
Ισορροπίες οξειδοαναγωγικών συστηµάτων. Οξειδοαναγωγικές ογκοµετρήσεις. Ισορροπίες
που περιλαµβάνουν δυσδιάλυτες ενώσεις και τα ιόντα τους, γινόµενο διαλυτότητας. Σταθµική
ανάλυση, εφαρµογές. Ογκοµετρήσεις καθίζησης. Ισορροπίες συµπλόκων ιόντων. Συµπλοκοµετρικές ογκοµετρήσεις. Ογκοµετρήσεις σε µη υδατικούς διαλύτες. Εφαρµογές ογκοµετρικής
ανάλυσης. Οργανική ανάλυση.
Υπεύθυνοι εργ. ασκήσεων: Μ. Τιµοθέου-Ποταµιά, Ε. Αθανασίου. Συµµετέχουν: Ε. Αρχοντάκη, Α. Καλοκαιρινός, Α. Μητσανά-Παπάζογλου, Μ. Ντούσικου.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Εισαγωγή στην ποιοτική ανάλυση ανιόντων και κατιόντων.
Χαρακτηριστικές αντιδράσεις επιλεγµένων κατιόντων και ανιόντων. Ποιοτική ανάλυση κραµάτων και µειγµάτων αλάτων. Εισαγωγή στην ποσοτική ανάλυση, ογκοµετρικές αναλύσεις (οξυµετρία, αλκαλιµετρία, αργυροµετρία, συµπλοκοµετρία, µαγγανιοµετρία, ιωδοµετρία). Οργανική
ανάλυση.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: 1) Θ.Π. Χατζηϊωάννου: "Χηµική Ισορροπία και Ανόργανη Ποιοτική Ηµιµικροανάλυση". 2) Θ.Π. Χατζηϊωάννου, Α. Καλοκαιρινός και Μ. Τιµοθέου-Ποταµιά: "Ποσοτική Ανάλυση”.
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Η ύλη των εργαστηριακών ασκήσεων εξετάζεται γραπτώς
κατά την εκτέλεση των ασκήσεων και στις γραπτές εξετάσεις του µαθήµατος. Ο τελικός βαθµός του µαθήµατος προκύπτει κατά 25% από τις εργ. ασκήσεις και κατά 75% από το βαθµό
του µαθήµατος. Οι επιµέρους αυτοί βαθµοί πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσοι µε πέντε (5).
313.
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι (υποχρεωτικό 4-2, 5 δ.µ.)
Παραδόσεις: Τετάρτη 9-11, ΦΜ3, και Πέµπτη 10-12, ΑΙΘ. ΑΝΑΛ.
Εργαστήριο: ∆ευτέρα 12-4, Τρίτη 12-4 και Παρασκευή 1-5, ΑΝΑΧ (Οι φοιτητές χωρίζονται σε
6 οµάδες ασκήσεων, κάθε φοιτητής εκτελεί µία 4ωρη άσκηση κάθε 2 εβδοµάδες). Προϋπόθεση εγγραφής στο Εργαστήριο του µαθήµατος αυτού είναι η επιτυχής περάτωση των Εργαστηριακών Ασκήσεων του µαθήµατος 213.
∆ιδάσκοντες: Κ. Ευσταθίου, Ε. Μπακέας.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στις ενόργανες τεχνικές - Τεχνικές ποσοτικοποίησης
µετρήσεων (άµεση τεχνική, τεχνική καµπύλη αναφοράς, τεχνική γνωστής προσθήκης, τεχνική
εσωτερικού προτύπου) - Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων - Όρια ανίχνευσης και προσδιορισµού (στατιστική θεώρηση). Θεωρία δυναµικού ηλεκτροδίου - Ηλεκτροχηµικά στοιχεία
(γαλβανικά, ηλεκτρολυτικά). Ποτενσιοµετρία (ηλεκτρόδια αναφοράς, µεταλλικά ενδεικτικά
ηλεκτρόδια, ηλεκτρόδια µεµβράνης) - Εκλεκτικά ηλεκτρόδια - Μέτρηση pH διαλυµάτων – Εφαρ-
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µογές στη ανόργανη και οργανική ανάλυση - Ποτενσιοµετρικοί βιοαισθητήρες. Ηλεκτρολυτικές
τεχνικές - Ηλεκτροδιακοί µηχανισµοί - Πόλωση ηλεκτροδίων - Ηλεκτροσταθµική ανάλυση Κουλοµετρικές τεχνικές - Βολταµµετρικές τεχνικές (πολαρογραφία, αναδιαλυτικές τεχνικές) Ειδικές βολταµµετρικές τεχνικές (κυκλική βολταµµετρία, µικροηλεκτρόδια, χηµικώς τροποποιηµένα ηλεκτρόδια) - Βολταµµετρικοί βιοαισθητήρες. Αµπεροµετρία (αµπεροµετρικές τιτλοδοτήσεις, αµπεροµετρικοί ανιχνευτές συνεχούς ροής) - Αµπεροµετρικοί βιοαισθητήρες.
Υπεύθυνος εργ. ασκήσεων: Ε. Πιπεράκη. Συµµετέχουν: Ε. Αθανασίου, Ν. Θωµαΐδης, Α.
Μητσανά-Παπάζογλου, Ε. Μπακέας.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Ηλεκτροσταθµικοί και κουλοµετρικοί προσδιορισµοί, εφαρµογές εκλεκτικών ηλεκτροδίων ιόντων (άµεση ποτενσιοµετρία), ποτενσιοµετρικές ογκοµετρήσεις,
πολαρογραφική ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, αναδιαλυτική βολταµµετρία.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: 1) Κ.Η. Ευσταθίου, Θ.Π. Χατζηϊωάννου "Ενόργανες Τεχνικές
Αναλύσεως". 2) Π.Α. Σίσκου, ∆. Νικολέλη "Αναλυτικές Μέθοδοι ∆ιαχωρισµού".
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Μία εξέταση (µικτά θέµατα θεωρητικού και πρακτικού χαρακτήρα). Ο βαθµός της επίδοσης στο Εργαστήριο συµµετέχει στον ενιαίο βαθµό κατά 30%.
415.
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ (υποχρεωτικό 4-2, 5 δ.µ.)
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 9-11 Φ.Μ.3,Τετάρτη 11-1, ΦΜ3, και Πέµπτη 11-12, ΦΜ3.
Εργαστήριο: ∆ευτέρα 11-3, Τρίτη 1-5 και Παρασκευή 1-5, ΑΝΑΧ (Οι φοιτητές χωρίζονται σε
6 οµάδες ασκήσεων, κάθε φοιτητής εκτελεί µία 4ωρη άσκηση κάθε 2 εβδοµάδες). Προϋπόθεση εγγραφής στο Εργαστήριο του µαθήµατος αυτού είναι η επιτυχής περάτωση των Εργαστηριακών Ασκήσεων του µαθηµατος 213.
∆ιδάσκοντες: Ν. Θωµαΐδης, Ε. Πιπεράκη.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Φασµατοµετρικές τεχνικές. Εισαγωγή στις οπτικές µεθόδους ανάλυσης. Μοριακή φασµατοµετρία απορροφήσεως: Υπεριώδους, Ορατού και Υπερύθρου. Τεχνικές φασµατοµετρίας: Νόµος Lambert-Beer, Φωτοµετρικό σφάλµα, Άµεση (απόλυτη) φασµατοµετρία. Φασµατοµετρικές ογκοµετρήσεις. Φθορισµοµετρία (Φωταύγεια, Χηµειοφωταύγεια,
Βιοφωταύγεια). Φασµατοφωτοµετρία Ατοµικής Εκποµπής (Φλογοφωτοµετρία, Εκποµπή πλάσµατος κ.α.). Φασµατοφωτοµετρία Ατοµικής Απορρόφησης - Νέες τεχνικές. Εισαγωγή στις
χρωµατογραφικές µεθόδους ανάλυσης. Χρωµατογραφικές θεωρίες. Τεχνικές αεριοχρωµατογραφίας. Τεχνικές υγροχρωµατογραφίας. Ιοντική χρωµατογραφία. Χρωµατογραφία διαπερατότητας
µε πηκτές. Χρωµατογραφία χηµικής συγγενείας. Ειδικές χρωµατογραφικές τεχνικές. Κινητικές
και ενζυµατικές µέθοδοι ανάλυσης.
Υπεύθυνος εργ. ασκήσεων: Ε. Πιπεράκη. Συµµετέχουν: Ν. Θωµαΐδης, Ε. Μπακέας.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Φασµατοφωτοµετρικός προσδιορισµός µαγγανίου σε χάλυβα.
Φλογοφωτοµετρικός προσδιορισµός αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Προσδιορισµός ψευδαργύρου σε ινσουλίνη µε φασµατοφωτοµετρία ατοµικής απορρόφησης. Φθορισµοµετρικός προσδιορισµός κινίνης σε “τονωτικά νερά”. Αεριοχρωµατογραφικοί προσδιορισµοί και µελέτη χρωµατογραφικών παραµέτρων. Προσδιορισµός αναλγητικών ουσιών σε φαρµακευτικά σκευάσµατα
µε υγροχρωµατογραφία υψηλής απόδοσης. Κινητικός προσδιορισµός ενεργότητας γαλακτικής
αφυδρογονάσης.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης Skoog-Holler-Nieman (Mετάφραση
Καραγιάννης - Ευσταθίου - Χανιωτάκης).
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Όπως στην Ενόργανη Ανάλυση Ι.
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714.
ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ – ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (επιλογή 3-2, 4 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Χώροι µετρήσεων – Συστήµατα, διατάξεις, µονάδες – Γενικά χαρακτηριστικά ποιότητας µονάδων (χαρακτηριστικά εισόδου, εξόδου, µεταφοράς) – Μεταλλάκτες. Ηµιαγωγοί (δίοδοι, τρανζίστορ, βασικά κυκλώµατά τους) – Ανιχνευτές οπτικής ακτινοβολίας στερεάς κατάστασης (φωτοαντιστάσεις, φωτοβολταϊκά στοιχεία, φωτοδίοδοι, πολυδιαυλικοί ανιχνευτές, CCD). Αναλογικά κυκλώµατα – Τελεστικοί ενισχυτές και εφαρµογές
τους στη χηµική οργανολογία – Ποτενσιοστάτες/Γαλβανοστάτες – Κυκλώµατα τελεστικών ενισχυτών µε διάφορους τύπους µεταλλακτών (θερµοκρασίας, πίεσης, οπτικής ακτινοβολίας) –
Πιεζοηλεκτρικοί µεταλλάκτες. Στοιχεία ψηφιακών κυκλωµάτων (βασικά θεωρήµατα άλγεβρας
Bool, πύλες, αποκωδικοποιητές, χρονοκυκλώµατα, απαριθµητές) – Αναλογικοψηφιακοί και
ψηφιακοαναλογικοί µετατροπείς – Περιγραφή λειτουργίας τυπικών ψηφιακών οργάνων µετρήσεων. Σήµατα και θόρυβος – Τύποι και µέτρα θορύβου – Φασµατική (κατά Fourier) απεικόνιση σηµάτων – Φίλτρα βαθυπερατά, ηψιπερατά, διέλευσης ζώνης συχνοτήτων – Ενισχυτής
lock-in και ολοκληρωτής boxcar – Μέθοδοι λογισµικού (software) για το χειρισµό θορυβωδών
σηµάτων. ∆οµή και λειτουργία µικροϋπολογιστών – Στοιχεία προγραµµατισµού σε γλώσσα
µηχανής – Περιφερειακά υπολογιστών – ∆ιασύνδεση µικροϋπολογιστών µε συστήµατα µετρήσεων και αυτοµατισµού – Παραδείγµατα προγραµµάτων ελέγχου – Τυποποιηµένα πρωτόκολλα διασύνδεσης υπολογιστών µε εργαστηριακές συσκευές.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Μέτρηση εµπέδησης εισόδου και εξόδου µονάδων. Κατασκευές κυκλωµάτων τελεστικών ενισχυτών (ακολουθητές, αντιστροφείς και αθροιστές ενισχυτές),
ποτενσιοστάτης, γαλβανοστάτης. Ιδιότητες R-C φίλτρων. Μελέτη και εφαρµογές θερµίστορ.
Κατασκευή και εφαρµογές λογαριθµικού ενισχυτή. Στοιχειώδεις µέθοδοι διασύνδεσης (interface)
µικροϋπολογιστή µε συστήµατα χηµικών µετρήσεων.
715.
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (επιλογή 3-2, 4 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Σύγχρονες χρωµατογραφικές τεχνικές - Ειδικές φασµατοσκοπικές
τεχνικές (ICP, XRF, κλπ) – Τεχνικές συνδυασµού (hyphenated techniques) - Μη καταστρεπτική ανάλυση (χαρακτηρισµός επιφανειών, ειδικές µικροσκοπίες) – Θερµικές µέθοδοι χαρακτηρισµού – Αυτοµατοποιηµένη ανάλυση.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: ∆εν έχει καθοριστεί ακόµη.
716.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΟΜΕΤΡΙΑ (επιλογή 3-0, 3 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Χηµειοµετρία και αναλυτική διαδικασία. Βασική στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδοµένων. Σφάλµατα στην αναλυτική διαδικασία, αξιολόγηση ακρίβειας
και ορθότητας. Βαθµονόµηση. Χαρακτηριστικά ποιότητας αναλυτικών µεθόδων. Μέθοδοι συµµεταβολής και συσχετίσεως. Βελτιστοποίηση αναλυτικών µεθόδων. Θεωρία και µέθοδοι δειγµατοληψίας. Ανάλυση ANOVA. Ειδικές εφαρµογές Χηµειοµετρίας. Στατιστικά πακέτα προγραµµάτων.
815.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (επιλογή 3-0, 3 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Ορισµοί, νοµοθεσία ελέγχου ποιότητας. Φαρµακοποιίες. Εργαστήρια ελέγχου. Ουσίες αναφοράς. Χηµικός έλεγχος φαρµακευτικών πρώτων υλών. Χηµικοί
έλεγχοι φαρµακευτικών σκευασµάτων. Φαρµακοτεχνικοί έλεγχοι σκευασµάτων.
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816.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ (επιλογή 3-0, 3 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στα συστήµατα ποιότητας (ISO, EN). ∆ιασφάλιση ποιότητας εργαστηρίων δοκιµών. Κανονισµοί και κριτήρια διαπίστευσης εργαστηρίων (Πρότυπα
EN 45001, ISO 17025). Βαθµονόµηση, διακρίβωση και έλεγχος καταλληλότητας αναλυτικών
οργάνων και συσκευών. Επικύρωση και επαλήθευση αναλυτικών µεθόδων. Υπολογισµός αβεβαιότητας. ∆ειγµατοληψία και εφαρµογή δοκιµών. ∆ιαδικασία διαπίστευσης. Μελέτη παραδειγµάτων.
7214
KΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (επιλογή 3-2, 4 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενα Μαθήµατος: Βασικές αρχές εργαστηριακής µελέτης. ∆ειγµατοληψία βιολογικών
δειγµάτων. Οι µονάδες στην Κλινική Χηµεία, εύρος τιµών αναφοράς, στατιστική στην Κλινική
Χηµεία, διασφάλιση ποιότητας. Αυτοµατοποίηση στην Κλινική Χηµεία - Βιοχηµικοί αναλυτές.
Ενδοκρινολογία, θυροειδής αδένας, τα επινεφρίδια, οι γονάδες. Ο σακχαρώδης διαβήτης. Ο
νεφρός. Τα ένζυµα στην Κλινική Χηµεία. Πορφυρίνες-Χολερυθρίνη-ίκτερος. ∆ιαταραχές ηπατοχολικού συστήµατος, γαστρεντερικός σωλήνας-πάγκρεας. Ηλεκτροφορητικές τεχνικές. Πρωτεΐνες του ορού. Λιπίδια- Λιποπρωτεΐνες. ∆ιαταραχές ύδατος και ηλεκτρολυτών, οξεοβασική ισορροπία, αέρια αίµατος. Ανοσολογία. Ανοσολογικοί προσδιορισµοί. ∆είκτες όγκων. Εργαστηριακή µελέτη της εγκυµοσύνης. Θεραπευτική µέτρηση φαρµάκων. Εισαγωγή στη Μοριακή ∆ιαγνωστική. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR), προσδιορισµός αλληλουχίας DNA (DNA
Sequencing), τεχνικές ανάλυσης µεταλλάξεων.
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1) Αποµόνωση ορού και πλάσµατος από ολικό αίµα. Aποπρωτεΐνωση ορού. 2) Προσδιορισµός γλυκόζης σε βιολογικά υγρά. 3) Προσδιορισµός ενεργότητας
ηπατικών ενζύµων στον ορό. 4) Ενζυµικός προσδιορισµός ουρίας. Εργαστηριακή διερεύνηση
της νεφρικής λειτουργίας. 5) Γενική εξέταση ούρων. 6) Εργαστηριακή διερεύνηση της λιπαιµίας. 7) Προσδιορισµός νατρίου και καλίου στα βιολογικά υγρά. 8) Ηλεκτροφορητικές τεχνικές.
9) Βιοχηµικοί αναλυτές (Επίσκεψη σε Κλινικό Εργαστήριο Νοσοκοµείου). 10) Ανοσοενζυµικoί
προσδιορισµοί (τύπου ELISA). 11) Αποµόνωση DNA από ολικό αίµα. Κλινικές Εφαρµογές της
Αλυσιδωτής αντίδρασης της Πολυµεράσης (PCR). 12) Τεχνικές ανάλυσης µεταλλάξεων.
817.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (επιλογή 2-0, 2 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενα Μαθήµατος: ∆ιακίνηση των τοξικών ουσιών και φαρµάκων στον οργανισµό
(απορρόφηση, κατανοµή, βιοµετατροπή, απέκκριση). Θεραπευτική αντιµετώπιση δηλητηριάσεων, αντίδοτα, αποτοξινωτικοί µηχανισµοί. ∆οκιµασίες τοξικότητας, σχέσεις ασφάλειας –
κινδύνου. Πηγές έκθεσης, µηχανισµός τοξικής δράσης, κλινική εικόνα, θεραπευτική αντιµετώπιση δηλητηριάσεων, τοξικολογική ανάλυση, για ποικίλες κατηγορίες τοξικών ουσιών όπως:
φάρµακα, τοξικές ουσίες που συναντώνται στο βιοµηχανικό, γεωργικό, οικιακό, εργασιακό
περιβάλλον, δηλητηριάσεις από τρόφιµα, περιβαλλοντική τοξικολογία.Τοξικολογική ανάλυση
για ειδικές κατηγορίες ουσιών όπως ναρκωτικά, οινόπνευµα, oυσίες dopping και τοξικολογική
ανάλυση προσανατολισµένη στη διάγνωση οξειών δηλητηριάσεων και στη διαλεύκανση δικαστικών υποθέσεων.
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Μαθήµατα Εργαστηρίου Φυσικοχηµείας
414.
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι (υποχρεωτικό, 4-0, 4 δ.µ.)
Παραδόσεις: Τρίτη και Πέµπτη 9-11 ΦΜ3.
∆ιδάσκοντες: Α. Τσεκούρας, 2 ώρες - Β. Χαβρεδάκη, 2 ώρες.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Μηδενικός νόµος, θερµοκρασία. Πρώτος νόµος της θερµοδυναµικής, διατήρηση της ενέργειας. Θερµοχωρητικότητες. Μετασχηµατισµοί Legendre, ενθαλπία,
θερµικοί υπολογισµοί. ∆εύτερος νόµος, εισαγωγή στην εντροπία. Περί εντροπίας γενικότερα.
Θερµοδυναµικές συναρτήσεις. Συνθήκες ευστάθειας. Τρίτος νόµος, θεώρηµα Nernst. Ηλεκτρικά
συστήµατα. Μαγνητικά συστήµατα. Ανοικτά συστήµατα. Νόµος φάσεων. Μεταβολές φάσεων.
Θεωρίες διαλυµάτων.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Ν.Α. Κατσάνος "Φυσικοχηµεία, Βασική Θεώρηση".
514.
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (υποχρεωτικό, 4-4, 6 δ.µ.)
Παραδόσεις: Τετάρτη 1-3 Φ.Μ.3, και Παρασκευή 12-2, ΦΜ3.
Εργαστήριο: Τρίτη 8-12, Τετάρτη 3-7, Πέµπτη 1-6 (η πρώτη ώρα φροντιστήριο) και
Παρασκευή 8-12, ΦΧ (Οι φοιτητές χωρίζονται σε 4 οµάδες).
∆ιδάσκοντες: Κ. Βύρας, Ι. Σάµιος.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Τυχαία κίνηση. Στατιστική περιγραφή του µηχανικού προβλήµατος, στατιστικά ensembles. Θερµική αλληλεπίδραση µεταξύ µακροσκοπικών συστηµάτων.
Σύνδεση µε την κλασική θερµοδυναµική. Συναρτήσεις κατανοµής. Θεώρηµα ισοκατανοµής.
Κινητική θεωρία αραιών αερίων. Κβαντική στατιστική, στατιστικές Maxwell-Boltzmann, BoseEinstein και Fermi-Dirac. Μέλαν σώµα. Συστήµατα αλληλεπιδρώντων σωµατιδίων. ∆ιακυµάνσεις. Χηµική Κινητική.
Υπεύθυνος εργ. ασκήσεων: Ι. Προβιδάκη-Μολίνου. Συµµετέχουν: Φ. Αρώνη, Κ. Βύρας, Θ.
Καλογεράκος, Α. Κούτσελος, Α. Μαυρίδης, Ι. Παπαϊωάννου, Μ. Ανδριανοπούλου, Ι. Σάµιος,
Α. Τσεκούρας και Β. Χαβρεδάκη.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Θερµοδυναµικές ιδιότητες αερίων (συντελεστές Joule-Thomson).
Ισορροπία φάσεων (αµοιβαία διαλυτότητα υγρών, ευτηκτικά µίγµατα, συντελεστής κατανοµής,
θερµότητα εξάτµισης). Μεσεπιφανειακή ισορροπία φάσεων (επιφανειακή τάση υγρών, φυσική
προσρόφηση). ∆ιαλύµατα (µερικός µοριακός όγκος, ιοντική ισχύς διαλυµάτων, συντελεστής
ενεργότητος, προσδιορισµός ΜΒ από ανύψωση σηµείου ζέσεως), διαγράµµατα σηµείου
ζέσεως-συνθέσεως, αζεοτροπικά µίγµατα), θερµοχηµεία (θερµότητα εξουδετερώσεως). Ταλαντούµενα συστήµατα και συναρτήσεις κατανοµής.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: 1) Ν.Α. Κατσάνος "Φυσικοχηµεία, Βασική Θεώρηση". 2) Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικοχηµείας.
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Ξεχωριστή εξέταση της θεωρίας των εργαστηριακών ασκήσεων. Ξεχωριστή εξέταση µαθήµατος και εφόσον και οι δυό βαθµοί είναι προβιβάσιµοι (τουλάχιστον 5): Βαθµός µαθήµατος × 0,65, βαθµός εργαστηρίου × 0,35.
614.
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ (υποχρεωτικό, 4-4, 6 δ.µ.)
Παραδόσεις:Τρίτη 11-1, ΦΜ3, και Πέµπτη 12-2, ΦΜ3.
Εργαστήριο: ∆ευτέρα 8-12, Τετάρτη 2-6, Πέµπτη 2-7 (η πρώτη ώρα φροντιστήριο) και
Παρασκευή 8-12, ΦΧ (Οι φοιτητές χωρίζονται σε 6 οµάδες).
∆ιδάσκοντες: Α. Κούτσελος, Α. Παπακονδύλης.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Αναγκαιότητα της κβαντικής ερµηνείας της ύλης. Εξίσωση Schrödinger. Εφαρµογή της εξισώσεως Schrödinger σε απλά συστήµατα που λύνονται ακριβώς (χω-
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ρίς προσέγγιση). Μαθηµατική θεµελίωση, τελεστές. Στροφορµή, spin, αρχή Pauli. Γενικός τρόπος συζεύξεως στροφορµής.
Υπεύθυνος εργ. ασκήσεων: Μ. Ανδριανοπούλου -Παλαιολόγου. Συµµετέχουν: Φ. Αρώνη, Κ.
Βύρας, Α. Κούτσελος, Α. Μαυρίδης, Ι. Προβιδάκη, Ι. Σάµιος, Α. Τσεκούρας και Β. Χαβρεδάκη.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Ηλεκτροχηµική ισορροπία (γαλβανικά στοιχεία, κανονικό δυναµικό, συντελεστής ενεργότητας, θερµοδυναµική γαλβανικών στοιχείων. Γινόµενο διαλυτότητας,
οξειδοαναγωγικές τιτλοδοτήσεις). Μεταφορά ιόντων (αγωγιµότητα ηλεκτρολυτών, αριθµοί µεταφοράς). ∆υναµική ηλεκτροχηµεία (δυναµικά αποθέσεως, υπέρταση, ρεύµα διαχύσεως, διαδοχικές ηλεκτρολυτικές αντιδράσεις). Χηµική κινητική (ταχύτητα αντίδρασης, ενέργεια ενεργοποίησης). ∆οµή µορίων και διαµοριακά φαινόµενα (φασµατοσκοπία, διπολική ροπή µορίων,
µελέτη µακροµορίων µε ιξωδοµετρική µέθοδο). Ραδιοχηµεία (ρυθµός αποδιέγερσης ραδιενεργού πυρήνα, χαρακτηριστικά και χρόνος νέκρωσης απαριθµητή GM, στατιστική µετρήσεων,
απορρόφηση ακτινοβολίας β−). Υπολογισµός µοριακής δοµής και φάσµατος.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: 1) P. Atkins, "Moριακή Κβαντική Μηχανική". Μετάφραση: Α.
Μαυρίδης, Σ. Σπύρου. 2) Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικοχηµείας. Επιµέλεια: Ι. ΠροβιδάκηΜολίνου, Β. Χαβρεδάκη.
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Όπως και στη Φυσικοχηµεία ΙΙ.
717.
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙV (επιλογή 4-0, 4 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Προσεγγιστικές τεχνικές, θεωρία παραλλαγών, θεωρία διατάραξης.
Μοριακά τροχιακά. Θεώρηµα Helmann-Feynman. Χρονικά εξαρτηµένη θεωρία διατάραξης.
Ταχύτητες µετάπτωσης και συντελεστές Einstein. Κανόνες επιλογής, σύζευξη τροχιάς-spin.
Φάσµατα Zeeman και Stark.
718.
ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ (επιλογή 4-0, 4 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Μορφή και εύρος φασµατικής γραµµής – Φασµατοσκοπία µικροκυµάτων, υπερύθρου – Raman και ηλεκτρονιακή. Φασµατοσκοπία µε µετασχηµατισµό Fourier
– Lasers και εφαρµογές.
Χαµιλτωνιανή µοριακών συστηµάτων. Προσέγγισις Born- Oppenheimer και διαχωρισµός E-VR. Προσεγγιστικές λύσεις της ηλεκτρονιακής εξ. Schrödinger. Μοριακές ηλεκτρονιακές κυµατοσυναρτήσεις και ιδιότητες. Φασµατοσκοπικοί όροι, ηλεκτρονιακές µεταβάσεις και κανόνες
επιλογής. ∆ονητική και περιστροφική εξ. Schrödinger. ∆ονητικές - περιστροφικές µεταβάσεις.
818.
ΡΑ∆ΙΟΧΗΜΕΙΑ (επιλογή 3-2, 4 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Ραδιενέργεια και ραδιενεργά στοιχεία. Ο πυρήνας και οι ιδιότητές
του (ακτίνα, spin, NΜR, πυρηνικά πρότυπα). Υπολογισµοί επί της ραδιενεργού διασπάσεως.
Ισοτοπική επίδραση. Πυρηνικές αντιδράσεις. Ενεργοποίηση µε νετρόνια. Χηµεία θερµού ατόµου. Επιταχυντικές διατάξεις. Πυρηνικοί αντιδραστήρες. ∆οσιµετρία πυρηνικών ακτινοβολιών,
ακτινοπροστασία. Εφαρµογές ραδιοϊσοτόπων.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Ηλεκτρονικές διατάξεις µελέτης πυρηνικών φαινοµένων. Ανιχνευτές πυρηνικών ακτινοβολιών (ανιχνευτής GM, σπινθηριστής Νa(Tl), υγροί σπινθηριστές,
ηµιαγωγοί Ge(Li), φωτοευαίσθητα φιλµ), αρχή λειτουργίας και χαρακτηριστικά. Υπολογισµός
απόλυτης ραδιενέργειας ραδιενεργού πηγής. Αλληλεπίδραση πυρηνικών ακτινοβολιών και
ύλης. Ανίχνευση, απορρόφηση, εµβέλεια-ενέργεια, οπισθοσκέδαση β-σωµατιδίων. Ανίχνευση,
απορρόφηση γ-ακτινοβολίας. Φασµατοσκοπία-γ (αναλυτές ύψους παλµών, φάσµατα, ενέρ-
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γεια γ ακτινοβολίας ραδιενεργού πηγής. Προσδιορισµός του χρόνου υποδιπλασιασµού t1/2 του
40
Κ. Ραδιοϊχνηθέτηση, διαχωρισµός ραδιοϊχνηθετηµένων χηµικών ενώσεων. Ραδιοχρωµατογραφία, αυτοραδιοφωτογραφία. Φασµατοσκοπία NMR. Στατιστική µετρήσεων πυρηνικών φαινοµένων.
819.
ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ∆ΟΜΗ (επιλογή 3-0, 3
δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Γεωµετρία, συµµετρία των κρυστάλλων. Περίθλαση ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (ακτίνων Χ), περίθλαση ηλεκτρονίων, νετρονίων υπό του κρυσταλλικού
πλέγµατος. Προσδιορισµός κρυσταλλικής δοµής. Ταξινόµηση κρυσταλλικών στερεών βάσει
του χηµικού δεσµού. Θεωρία ζωνών. Μέταλλα. Ηµιαγωγοί. Άµορφα στερεά. Πλεγµατικές ατέλειες κρυστάλλων. Υπεραγωγιµότητα. ∆ιηλεκτρική φασµατοσκοπία.
5.2.2α

Μαθήµατα – Εργαστήρια του Τοµέα ΙΙ
Του Εργαστηρίου Οργανικής Χηµείας

323.
ΟΡΓΑΝΙΚΗ Ι (υποχρεωτικό 4-0, 4 δ.µ.)
Παραδόσεις: Τετάρτη 11-1 ΦΜ3 και Παρασκευή 11-1 Α15.
∆ιδάσκοντες: Α. Γκιµήσης, Π. Μηνακάκη.
Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆οµή και δεσµοί. ∆εσµοί και µοριακές ιδιότητες. Η φύση των
οργανικών ενώσεων: αλκάνια και κυκλοαλκάνια. Στερεοχηµεία αλκανίων και κυκλοαλκανίων.
Επισκόπηση των οργανικών αντιδράσεων. Αλκένια: δοµή και δραστικότητα. Αλκένια: αντιδράσεις και σύνθεση. Αλκύνια. Στερεοχηµεία. Αλκυλαλογονίδια. Αντιδράσεις αλκυλαλογονιδίων.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: “Οργανική Χηµεία”. Τόµος Ι και ΙΙ. John Mc Murry. Μετάφραση
από τις Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Κρήτης. Τα συγγράµµατα αυτά καλύπτουν την ύλη των
µαθηµάτων της Οργανικής Χηµείας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV.
422.
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΙΙ (υποχρεωτικό 4-10, 9 δ.µ.)
Παραδόσεις: Τρίτη και Παρασκευή 11-1, Α15.
Εργαστήριο: Τα εργαστήρια του µαθήµατος αυτού θα γίνονται στο πέµπτο εξάµηνο, κάθε
∆ευτέρα 10-3 και Τρίτη 2-7 ΟΡΓΧ.
∆ιδάσκοντες: Μ. Ζουρίδου, Σ. Μυλωνάς.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Συζυγιακά διένια. Βενζόλιο και αρωµατικότητα. Χηµεία του Βενζολίου: ηλεκτρονιόφιλη αρωµατική υποκατάσταση. Αλκοόλες και θειόλες. Αιθέρες, εποξείδια και
σουλφίδια. Αλδεϋδες και κετόνες: αντιδράσεις πυρηνόφιλης προσθήκης. Καρβοξυλικά οξέα.
Παράγωγα καρβοξυλικών οξέων και αντιδράσεις πυρηνόφιλης άκυλο υποκατάστασης.
Υπεύθυνοι εργ. ασκήσεων: ∆. Γεωργιάδης, Α. Γκιµήσης, Γ. Κόκοτος, Μ. Λιάπη, Π. Μηνακάκη,
Σ. Μυλωνάς, Β. Ραγκούση, Β. Βουκουβαλίδης, Α. Χατζηγιαννακού.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Σύνθεση οργανικών ενώσεων που αντιστοιχούν στο θεωρητικό
µέρος των µαθηµάτων Οργανική Χηµεία Ι, ΙΙ.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: ∆εν διανέµονται συγγράµµατα. Καλύπτεται η ύλη µε τα συγγράµµατα της Οργανικής Ι.
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Ο Ενιαίος Βαθµός (ΕΒ) υπολογίζεται ως εξής:
ΕΒ = (βαθµός µαθήµατος × 0,6) + (Εργαστ. βαθµός × 0,4)
Για τον υπολογισµό του Ε.Β. προϋπόθεση είναι οι δύο επιµέρους βαθµοί να είναι
τουλάχιστον 5. Οι επιµέρους βαθµοί προκύπτουν ως εξής:
- Βαθµός µαθήµατος: Τµηµατικές εξετάσεις.
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- Εργαστ. βαθµός: Σε τακτά χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων, γίνονται υποχρεωτικές γραπτές εργαστηριακές ασκήσεις (πρόοδοι). Ο εργαστηριακός βαθµός είναι ο µέσος όρος που προκύπτει από: α) τις γραπτές εργαστηριακές ασκήσεις και β) το βαθµό από (ι): την επιµελή και επιτυχή εκτέλεση των πειραµάτων, (ιι): την
κριτική παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους και (ιιι): τις θεωρητικές και
πρακτικές γνώσεις του φοιτητή που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά τη διάρκεια των
εργαστηριακών ασκήσεων.
- Οι φοιτητές που απορρίπτονται µε µέσο όρο µικρότερο του πέντε (5), έχουν τη δυνατότητα
να συµµετέχουν σε εξετάσεις, που καθορίζονται από το εργαστήριο.
526.
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΙΙΙ (υποχρεωτικό 4-10, 9 δ.µ.)
Παραδόσεις: Τρίτη 12-2 Α.15, και Πέµπτη 11-1, ΦΜ3.
Εργαστήριο: Τα εργαστήρια του µαθήµατος αυτού θα γίνονται στο έκτο εξάµηνο, κάθε ∆ευτέρα και Τρίτη 1-6 OΡΓΧ
∆ιδάσκοντες: Α. Βαλαβανίδης, Γ. Κόκοτος.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Αντιδράσεις συµπύκνωσης καρβονυλίου. Αντιδράσεις α-υποκατάστασης καρβονυλίου. Αλειφατικές αµίνες. Αρυλαµίνες και φαινόλες. Υδατάνθρακες. Αµινοξέα,
πεπτίδια, πρωτεΐνες. Λιπίδια. Ετεροκυκλικές ενώσεις και νουκλεϊνικά οξέα. Μοριακά τροχιακά
και περικυκλικές αντιδράσεις.
Υπεύθυνοι εργ. ασκήσεων: Γ. Κόκοτος, Β. Ραγκούση, Μ. Ζουρίδου, Κ. Φρούσιος, Κ. ∆ηµητρόπουλος, Α. Χατζηγιαννακού.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Βιβλιογραφική άσκηση. Σύνθεση οργανικών παρασκευασµάτων. Ποιοτική ανάλυση γνωστών και αγνώστων οργανικών ενώσεων. Χρωµατογραφία
στήλης και παρουσίαση βιβλιογραφικού παρασκευάσµατος.
7215.
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ-ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΕΙΑ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (επιλογή 4-0, 4 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Συµµετρία. Ισοµέρεια. Χειραλικότητα, προχειραλικότητα, ψευδοσυµµετρία, προψευδοσυµµετρία. Οµοτοπία. Ετεροτοπία, απόλυτη απεικόνιση, στερεοεκλεκτικές αντιδράσεις. Ασύµµετρη σύνθεση.
7216.
ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ (επιλογή 3-0, 3 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή. Γενικές προσεγγίσεις στην ανακάλυψη φαρµάκων. Σχεδιασµός και ανάπτυξη φαρµάκων. Υποδοχείς. Αλληλεπιδράσεις φαρµάκων-υποδοχέων. Ένζυµα και αναστολείς ενζύµων. Προφάρµακα και συστήµατα διανοµής φαρµάκων. Επιλεγµένες
κατηγορίες φαρµάκων.
8213.
ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επιλογή 4-0, 4 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Αµινοξέα, παρασκευές αµινοξέων. Πεπτίδια-πεπτιδική χηµεία. Πεπτιδική σύνθεση (σκοπιµότητα, στάδια, στρατηγική). Σύνθεση πεπτιδίων σε διάλυµα: Προστασία
δραστικών οµάδων αµινοξέων. Σύνθεση πεπτιδίων της κυστεΐνης. Σχηµατισµός πεπτιδικού
δεσµού (µέθοδοι σύζευξης). Ρακεµίωση. Σύνθεση πεπτιδίων σε στερεή φάση. Ηµισύνθεση
πρωτεϊνών. Τριδιάστατη σύνταξη πρωτεϊνών. Προσδιορισµός δοµής πεπτιδίων και πρωτεϊνών
(µέθοδος κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ, UV, ORD, CD, IR, NMR). Φωσφορικοί εστέρες. Μέθοδοι σύνθεσης φωσφορικών και πυροφωσφορικών εστέρων. Υδρόλυση φωσφορικών εστέρων.
Νουκλεοζίτες, νουκλεοτίδια, νουκλεϊνικά οξέα. Χηµική ανάλυση νουκλεϊνικών οξέων. Ανάλυση
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αλληλουχίας νουκλεοτιδίων. Χηµική σύνθεση πολυνουκλεοτιδίων (προστατευτικές οµάδες, σχηµατισµοί φωσφορικού διεστερικού δεσµού). Σάκχαρα, αµινοσάκχαρα, δεοξυσάκχαρα. Μέθοδοι
σύνθεσης γλυκοζιτών. Γλυκοπρωτεΐνες. ∆εσµοί σακχάρου-αµινοξέος. Σχηµατισµός γλυκοζιτικού δεσµού µεταξύ σακχάρου/αµινοξέος. Ανάλυση διαµόρφωσης σακχάρων (κρυσταλλογραφία
ακτίνων Χ, φασµατοσκοπία NMR).
8214.
ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (επιλογή 4-0, 4 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Φυσικά Προϊόντα: Εισαγωγή. Πηγές. Ταξινόµηση. Αποµόνωση.
Μελέτη ιδιοτήτων και δοµής µε ανάλυση και σύνθεση. Επιλεγµένες κατηγορίες φυσικών προϊόντων: Φαινόλες (φλαβονοειδή, φαινολικά οξέα, ανθοκυάνες, ταννίνες). Ισοπρενοειδή. Στεροειδή. Αλκαλοειδή: Φυσικά εντοµοκτόνα. Σηµειοχηµικές ουσίες (φεροµόνες, αλληλοχηµικές ουσίες).
Μαθήµατα Εργαστηρίου Βιοµηχανικής Χηµείας
528.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (υποχρεωτικό 4-0, 4 δ.µ.)
Παραδόσεις: Τετάρτη 11-1, Α2, και Παρασκευή 2-4, Α2
∆ιδάσκοντες: Ν. Χατζηχρηστίδης, Α. Σιακαλή, Ε. Καπλάνογλου, Μ. Πιτσικάλης, Μ. Λιούνη, Ε.
Ιατρού, Α. Ιωάννου, Γ. Παπαδογιαννάκης, ∆. Κωνσταντινίδης.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή. Χηµικές και φυσικές διεργασίες. Βιοµηχανική κατάλυση.
Πολυµερικά υλικά. Πετρέλαια και πετροχηµικά. Επιφανειακή επεξεργασία και χρωµατισµός.
Βιοµηχανία αλκοολούχων ποτών.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Σηµειώσεις διδασκόντων.
729.
ΦΥΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (επιλογής 4-3, 6 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στις φυσικές διεργασίες, χηµική κινητική, ισοζύγια µάζας
και ενέργειας, µετάδοση θερµότητας, απόσταξη, εκχύλιση, κρυστάλλωση, διήθηση, ξήρανση
κλπ. Εισαγωγή στη χηµεία επιφανειών, κινητική επιφανειακών αντιδράσεων και υποδείγµατα
συµπεριφοράς τους, αντιδράσεις στην ισορροπία, διεργασίες προσρόφησης ειδικού ενδιαφέροντος.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Μελέτη της απλής απόσταξης και σύγκριση εργαστηριακών
αποτελεσµάτων µε βιβλιογραφικά αποτελέσµατα. Προσδιορισµός χαρακτηριστικών καµπυλών
φυγοκεντρικής αντλίας. Μελέτη στρωτής και τυρβώδους ροής ρευστών, προσδιορισµός αριθµού Reynolds. Μελέτη διάδοσης θερµότητας σε εναλλάκτη θερµότητας µε ροή κατ' αντιρροή.
Μελέτη στοµίου. Προσδιορισµός σταθεράς του, διαστατική ανάλυση. Μελέτη διήθησης, ρευστοποίηση µε τη βοήθεια στήλης ρητίνης.
7210.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (επιλογή 4-3, 6
δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή. Κατάταξη, σύνθεση, ιδιότητες, εφαρµογές. Εµφάνιση χρώµατος. Υποκειµενικός και αντικειµενικός χαρακτηρισµός των χρωµατισµών. Μοντέρνες εφαρµογές των χρωστικών. Μέθοδοι ελέγχου. Εισαγωγή. Προκατεργασίες. Μεταλλικά, ανόργανα µη
µεταλλικά, οργανικά επιστρώµατα για την προστασία και το χρωµατισµό των υλικών. Χηµική
σύσταση και µηχανισµός σχηµατισµού. Έλεγχος ιδιοτήτων. Εφαρµογές.
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Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Βαφή πρωτεϊνικών ινών (µαλλί). Βαφή κυτταρινικών ινών (βαµβάκι). Βαφή συνθετικών ινών (πολυαµίδια, πολυακριλικά, πολυεστέρες). Τρίγωνο συνδυασµών
των χρωµατισµών. Επίτευξη συγκεκριµένου χρωµατισµού. Επισήµανση των χρωστικών. Σχηµατισµός µεταλλικών επιστρωµάτων. Σχηµατισµός ανοργάνων µη µεταλλικών επιστρωµάτων
µε ηλεκτρολυτική µέθοδο και χρωµατισµός αυτών. Σχηµατισµός ανόργανων µη µεταλλικών
επιστρωµάτων µε χηµική µέθοδο. Παρασκευή έγχρωµων οργανικών επιχρισµάτων. Έλεγχος
ιδιοτήτων.
7211.
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ (επιλογή 4-3, 6 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Παγκόσµια οικονοµική γεωγραφία του οίνου. Ελληνικές ποικιλίες
της αµπέλου. Σύσταση και διόρθωση του γλεύκους. Αλκοολική ζύµωση. Παραγωγή διαφόρων
τύπων οίνων. Ειδικές κατεργασίες του οίνου. Νοµοθεσία του οίνου. Ζυθοποιία, οξοποιία, οινοπνευµατοποιία, αποστάγµατα οίνου, αλκοολούχα ποτά (ουίσκι, ρούµι, βότκα, µπράντι, ούζο,
τζιν κλπ). Μικροβιολογία ζυµών
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Αναλύσεις συστατικών του γλεύκους και του οίνου. Αναλύσεις
συστατικών ζύθου αποσταγµάτων οίνου και αλκοολούχων ποτών. Μικροσκοπική παρατήρηση ζυµοµυκήτων, αποµόνωση και καλλιέργεια αυτών.
7212.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (επιλογή 30, 3 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Μηχανισµοί λήψεως αποφάσεων για την επιλογή των προσφορότερων µεθόδων δράσεως µε τη χρήση τεχνολογικών και οικονοµικών κριτηρίων. Εφαρµογή
στη χηµική βιοµηχανία. Οργάνωση, στελέχωση, προγραµµατισµός, ηγεσία, υποκίνηση, παρακίνηση, έλεγχος.
8210.
ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (επιλογή 4-3, 6 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Βιοµηχανική κατάλυση. Βασικά στάδια της οµογενούς κατάλυσης,
υδροφορµυλίωση, καρβονυλίωση. Ασύµµετρη κατάλυση. Κατάλυση σε ζεόλιθους, δοµές ζεολίθων. Βασικά στάδια της ετερογενούς κατάλυσης σε επιφάνειες. Φορείς καταλυτών. Πορεία
Fischer-Tropsch, οξείδωση, αποθείωση, αναµόρφωση. Ενζυµατική κατάλυση. Τριοδικοί καταλυτικοί µετατροπείς αυτοκινήτων. Χαρακτηρισµός καταλυτών. Βιοµηχανικοί αντιδραστήρες.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Καταλυτική αφυδρογόνωση του αιθυλοβενζολίου προς στυρένιο υπεράνω Fe2O3/Cr2O3/K2CO3. Βελτιστοποίηση των συνθηκών µε τη µέθοδο Simplex.
Καταλύτες Ziegler-Natta: πολυµερισµός του αιθυλενίου µε TiCl4/AlR3. Υδρογόνωση ολεφινών
καταλυόµενη από RhCl(PPh3)3. Καταλυτική αναµόρφωση της νάφθας - διεργασία Platforming.
Υδρογόνωση ολεφινών καταλυόµενη από RhCl[P(C6H4-m-SO3Na)3]3. Οξείδωση του αιθυλενίου - διεργασία Wacker. Μετάθεση προπυλενίου. Λογισµικό για τη µέθοδο Simplex.
8211.
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ (επιλογή 3-3, 5
δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εξερεύνηση, γεώτρηση, παραγωγή πετρελαίου. Χηµεία πετρελαίου. Φυσικό αέριο. ∆ιύλιση πετρελαίου: µέθοδοι φυσικού διαχωρισµού (απόσταξη, κρυστάλλωση,
εκχύλιση κ.λπ.), µέθοδοι χηµικής µετατροπής (πυρόλυση, αναµόρφωση κ.λπ.). Μέθοδοι κα-
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θαρισµού (αποθείωση κ.λπ.). Πετρελαιοειδή και χρήσεις. Παραγωγή βασικών πρώτων υλών
πετροχηµικής βιοµηχανίας (αιθυλένιο, προπυλένιο, ακόρεστοι υδρογονάνθρακες µε τέσσερα
άτοµα άνθρακα, αέριο συνθέσεως, αρωµατικοί υδρογονάνθρακες). Αντιδράσεις παραγωγής
ενδιαµέσων προϊόντων πετροχηµικής βιοµηχανίας (οξείδωση, αλογόνωση, αλκυλίωση κ.λπ.).
Παραδείγµατα (ακετόνη, φαινόλη, τερεφθαλικό οξύ, βινυλοχλωρίδιο, στυρένιο κ.λπ.).
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Ποιοτικός έλεγχος πετρελαιοειδών (σηµείο ανάφλεξης, τάση
ατµών, σηµείο ανιλίνης, σηµείο ροής κ.λπ.).
7217.
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (επιλογή 4-3, 6 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Βασικές έννοιες. Μικροδοµή. Σταδιακές αντιδράσεις πολυµερισµού.
Αλυσωτές αντιδράσεις πολυµερισµού µε ελεύθερες ρίζες, ανιόντα, κατιόντα. Ζωντανός ριζικός
πολυµερισµός. Πολυµερισµός Ziegler-Natta. Πολυµερισµός µεταφοράς οµάδων. Πολυµερισµός
µετάθεσης διάνοιξης δακτυλίου. Πολυµερισµός µε µεταλλοκένια. Συµπολυµερισµός. Συνθήκες
Θ και ευκαµψία µακροµορίων. Μέθοδοι προσδιορισµού µέσων µοριακών βαρών και διαστάσεων µακροµορίων (ωσµωµετρία, σκέδαση φωτός, χρωµατογραφία µέσω πηκτής, ιξωδοµετρία).
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Σύνθεση πολυµερών µε ριζικό, ζωντανό ριζικό και ανιοντικό
πολυµερισµό. Κινητική σταδιακού πολυµερισµού. Χαρακτηρισµός πολυµερών µε χρωµατογραφία αποκλεισµού µεγεθών και ιξωδοµετρία.
7218.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (επιλογή 4-3, 6 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Χηµική δοµή και ταυτοποίηση ινών. Κλωστοποίηση ινών. Κατάταξη
ινών και γενικές ιδιότητες. Φυσικές και τεχνητές ίνες κυτταρινικής και πρωτεϊνικής προέλευσης.
Συνθετικές ίνες. Εφαρµογές ινών στην καθηµερινή ζωή και τη σύγχρονη τεχνολογία. Άµορφα
και κρυσταλλικά πολυµερή. Θερµικές µεταπτώσεις (σηµείο τήξεως/κρυσταλλώσεως, σηµείο
υαλώδους µετάπτωσης). Υγροκρυσταλλικά πολυµερή (θερµοτροπικά και λυοτροπικά). Μηχανικές ιδιότητες πολυµερών (θραύση, εφελκυσµός, παραµόρφωση). Ελαστική και ιξωδοελαστική συµπεριφορά πολυµερών. Ρεολογία πολυµερών. Σύνθετα υλικά. Θερµοανθεκτικά και πυροανθεκτικά πολυµερή. Βϊοιατρικές εφαρµογές. Μορφοποίηση πολυµερών.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ινών, κρυσταλλικότητα και
µηχανικές ιδιότητες ινών, διαδικασία νηµατοποίησης συνθετικών ινών. Προσδιορισµός θερµοκρασίας υαλώδους µετάπτωσης πολυµερών, δυναµοµηχανικές ιδιότητες, διαγράµµατα τάσηςπαραµόρφωσης, προσδιορισµός µέτρου ελαστικότητας, προσδιορισµός µοριακού βάρους
µεταξύ σταυροδεσµών σε ελαστοµερή, ιξωδοελαστική συµπεριφορά πολυµερών, ιξωδοµετρία
πυκνών διαλυµάτων πολυµερών, θερµική συµπεριφορά υλικών.
8215.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (επιλογή 3-3, 5
δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Σχεδιασµός κατάλληλων µονοµερών για διάφορα είδη πολυµερισµού. Ανιοντικός πολυµερισµός, κατιοντικός πολυµερισµός, ζωντανός ριζικός πολυµερισµός,
πολυµερισµός µεταφοράς οµάδων, πολυµερισµός µε καταλύτες Ziegler-Natta και µεταλλοκένια,
και πολυµερισµός µετάθεσης. Σύνθεση οµοπολυµερών και συµπολυµερών µε καθορισµένη
αρχιτεκτονική, µικροδοµή και µικρή κατανοµή σε µοριακό βάρος και σύσταση.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Τεχνική πολυµερισµού σε αδρανή ατµόσφαιρα. Μέθοδοι καθαρισµού αντιδραστηρίων (µονοµερή, διαλύτες κλπ). Σύνθεση πολυστυρενίου µε ζωντανό ριζικό
πολυµερισµό (τεχνική ΤΕΜΡΟ) και ριζικό πολυµερισµό µεταφοράς ατόµων (ATRP). Σύνθεση
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πολυ(µεθακρυλικού µεθυλεστέρα) µε πολυµερισµό µεταφοράς οµάδων. Σύνθεση κατά συστάδες συµπολυµερών πολυστυρενίου-πολυισοπρενίου µε ανιοντικό πολυµερισµό.
8216.
ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (επιλογή 3-0, 3 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Μορφολογία συµπολυµερών. Επίδραση σύστασης και αρχιτεκτονικής στη µορφολογία. Κατασκευή υλικών µε καθορισµένες διαστάσεις και σχήµατα σε νανοµετρικό επίπεδο. Μεµβράνες διαχωρισµού. Νανοαντιδραστήρες. Μικυλλίωση συµπολυµερών
σε διάλυµα. Τεχνολογίες αποµάκρυνσης και ανάλυσης ρύπων.
Μαθήµατα Εργαστηρίου Χηµείας Τροφίµων
626.
ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι (υποχρεωτικό 4-0, 4 δ.µ.)
Παραδόσεις: Τρίτη 9-11 Α1, και Πέµπτη 10-12, Α1.
∆ιδάσκοντες: Σ. Μαστρονικολή, Σ. Μηνιάδου.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Βιοχηµεία διατροφής, κατεργασίες πέψης, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λιπαρές ύλες, ένζυµα, νερό, βιταµίνες, ανόργανα άλατα, κρέας και προϊόντα κρέατος, πουλερικά, θαλασσινά, αυγά, γάλα και προϊόντα γάλακτος, δηµητριακά, οπωροκηπευτικά, ευφραντικά, φυσικές χρωστικές, άλλα συστατικά, κάλυψη ενεργειακών και δοµικών αναγκών του οργανισµού, γεύση, οσµή
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: 1) "Εισαγωγή στη Χηµεία Τροφίµων" Ε. Βουδούρη, Μ. Κοντοµηνά. 2) Σηµειώσεις διδασκόντων
7219.
ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ (επιλογή 3-6, 6 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Ανάλυση τροφίµων, αρχές ποιοτικού ελέγχου, προδιαγραφές, νοµοθεσία, δειγµατοληψία, HACCP
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Ανάλυση γάλακτος, αλεύρου, µελιού, λαδιού, τυριού, χυµού.
Ανάλυση τριγλυκεριδίων και υδατανθράκων µε HPLC
7220.
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (επιλογή 3-6, 6 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Κατάταξη µικροοργανισµών, παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξή τους, χρώσεις, καλλιέργειες µικροοργανισµών, µικροοργανισµοί και ζυµώσεις, αλλοιώσεις.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Μικροβιολογικός έλεγχος γάλακτος. Μικροβιολογία νερού.
Χρώσεις Μικροοργανισµών. Παρατήρηση µικροοργανισµών στο µικροσκόπιο. Μικροβιακές
ζυµώσεις. Ανίχνευση και χαρακτηρισµός µικροοργανισµών σε τρόφιµα. Μυκητολογικός έλεγχος
σε τρόφιµα
8217.
∆ΙΑΤΡΟΦΗ (επιλογή 2-0, 2 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στη διατροφή – Βασικές έννοιες. Θερµαντική αξία της
τροφής – Ενεργειακές ανάγκες του οργανισµού. Βιοενεργητική. Εισαγωγή στο µεταβολισµό
των θρεπτικών υλών. Λήψη, πέψη και απορρόφηση των θρεπτικών υλών. Υδατάνθρακες,
λιπαρές ύλες, πρωτεΐνες και ρόλος τους στη διατροφή. Νερό, ανόργανα συστατικά. Βιταµίνες.
Μεταβολισµός νηστικού και τραφέντος οργανισµού. Φυτοφαγία. Μεσογειακή δίαιτα. Ασθένειες
του µεταβολισµού. Αλλεργία και τρόφιµα. Μαγείρεµα και τρόφιµα
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8218.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (επιλογή 2-3, 4 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Βιοµηχανίες τροφίµων, Μέθοδοι συντήρησης τροφίµων, Συσκευασία τροφίµων, Υγιεινή τροφίµων
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Μικροσκοπική εξέταση των συστατικών των τροφίµων, Ασκήσεις βιοτεχνολογίας
Μαθήµατα Εργαστηρίου Βιοχηµείας
527.
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (υποχρεωτικό 4-0, 4 δ.µ.)
Παραδόσεις: Τετάρτη και Πέµπτη 9-11 Α1.
∆ιδάσκοντες:
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στη βιοχηµεία. Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, νουκλεϊνικά
οξέα, λιπίδια. Μεµβράνες. Κύτταρο. Ένζυµα. Βασικές αρχές του µεταβολισµού. Βιολογικές οξειδώσεις. Μεταβολισµός υδατανθράκων, λιπιδίων, αµινοξέων, νουκλεϊνικών οξέων. Γενετικός
κώδικας. Μηχανισµοί πρωτεϊνοσύνθεσης.
7213.
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (επιλογή 3-5, 6 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Ένζυµα: κινητική και µηχανισµοί ενζυµικών αντιδράσεων. Γενετικές
πληροφορίες: αποθήκευση, µεταβίβαση, έκφραση. Βιοχηµική µεθοδολογία.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Καλλιέργειες κυττάρων. Οµογενοποίηση κυττάρων ή ιστών.
Κλασµάτωση υποκυτταρικών σωµατιδίων. Αποµόνωση, διαχωρισµός και ανάλυση βιοµορίων.
Ένζυµα (καθαρισµός, ενζυµική δραστικότητα, κινητική µελέτη). Μελέτη µεταβολισµού υδατανθράκων. Χρήση ραδιοϊσοτόπων σε πείραµα µεταβολισµού.
8212.
ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (επιλογή 4-0, 4 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Βιολογικές µεµβράνες - µηχανισµοί µεταφοράς. Ορµόνες και µηχανισµός δράσης τους. Κεφάλαια βιοχηµείας ιστών.
5.2.3α

Μαθήµατα – Εργαστήρια του Τοµέα ΙΙΙ
Του Εργαστηρίου Ανόργανης Χηµείας

133.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι (υποχρεωτικό, 5-4, 7 δ.µ.)
Παραδόσεις: Τετάρτη 9-12, Α15 και Πέµπτη 9-11, Α15.
Εργαστήριο: Τρίτη 11-3 και Παρασκευή 11-3, ΑΝΟΧ
∆ιδάσκοντες: Κ. Μεθενίτης, Χ. Μητσοπούλου (συντονίστρια), Α. Τσατσάς.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Άτοµα. Περιοδικό σύστηµα. Χηµικός δεσµός, µόρια. Επιδράσεις
µεταξύ των µορίων, καταστάσεις της ύλης. Χηµική θερµοδυναµική, χηµική ισορροπία. Χηµική
κινητική, µηχανισµοί αντιδράσεων. ∆ιαλύµατα. Οξέα και βάσεις. Σύµπλοκα. Οξειδοαναγωγικές
αντιδράσεις, διαγράµµατα κανονικών δυναµικών (Latimer), καταστάσεων οξείδωσης(Frost), E
= f(pH) (Pourbaix).
Υπεύθυνοι εργ. ασκήσεων: Γ. Καλατζής, Α. Λυµπεροπούλου, Κ. Μερτής, Κ. Μεθενίτης, Χ.
Μητσοπούλου, Μ. Παπαρηγοπούλου, Ν. Ψαρουδάκης.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Βασικές εργαστηριακές τεχνικές. Μελέτη διαλυτότητας αλάτων.
Φαινόµενος βαθµός διαστάσεως. Χηµική ισορροπία ανόργανων συστηµάτων (A). pH – ρυθµι-
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στικά διαλύµατα. Θερµότητα αντιδράσεων. Οξειδοαναγωγή. Αρχές χηµικής κινητικής. Σύνθεση
συµπλόκων - νόµος Beer.
Συγράµµατα - Βοηθήµατα: 1) "Ανόργανη Χηµεία Α: Βασικές Αρχές" των Γ. Πνευµατικάκη, Χ.
Μητσοπούλου, Κ. Μεθενίτη. 2) "Εργαστηριακές Ασκήσεις Γενικής και Ανόργανης Χηµείας" Ι.
Μαρκόπουλος, Χ. Μητσοπούλου, Α. Καραλιώτα, Κ. Μεθενίτης, Μ. Παπαρρηγοπούλου, ∆.
Σταµπάκη, Ν. Ψαρουδάκης, Γ. Καλατζής, Π. Κυρίτσης
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Ο ενιαίος βαθµός υπολογίζεται ως εξής:
ΕB = (0,6 × Βαθµός Μαθήµατος) + (0,4 × Εργαστηριακός Βαθµός)
όπου και ο Βαθµός Μαθήµατος και ο Εργαστηριακός Βαθµός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
πέντε (5).
Οι επιµέρους βαθµοί προκύπτουν ως εξής:
1) Βαθµός Μαθήµατος: Τµηµατικές Εξετάσεις.
2) Εργαστηριακός Βαθµός: α) Από επιµελή και επιτυχή εκτέλεση των πειραµάτων. β) Από τον
τρόπο παρουσίασης και αξιολόγησης των πειραµατικών αποτελεσµάτων στο εργαστηριακό
ηµερολόγιο. γ) Από το µέσο όρο των δύο προόδων κατά τη διάρκεια του εξαµήνου. Στήν
πρώτη πρόοδο εξετάζεται το περιεχόµενο των τεσσάρων πρώτων εργαστηριακών ασκήσεων
και δίδεται αµέσως µετά την ολοκλήρωσή τους και η δεύτερη το περιεχόµενο των υπολοίπων
τεσσάρων. Ο βαθµός του εργαστηρίου υπολογίζεται ως εξής:
{0,3 × βαθµοί [(α)+(β)]:2} + {0,7 × βαθµός (γ)}
Στην περίπτωση που ο ασκούµενος εχει ολοκληρώσει το εργαστηριακό µέρος των ασκήσεων, αλλά έχει εργαστηριακό βαθµό µικρότερο του 5, τότε του παρέχεται η δυνατότητα
συµµετοχής σε τµηµατική εργαστηριακή εξέταση το Σεπτέµβριο.
Σε περίπτωση αποτυχίας και στην τµηµατική εργαστηριακή εξέταση, τότε, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος θα δηλώσει το αντίστοιχο µάθηµα, έχει τη δυνατοτητα συµµετοχής εκ νέου στις γραπτές προόδους.
∆εν πραγµατοποιείται τµηµατική εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουάριου-Φεβρουαρίου.
232.
ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (υποχρεωτικό, 4-4, 6 δ.µ.)
Παραδόσεις: Τετάρτη 9-11, ΦΜ3 και Πέµπτη 9-11, Α15.
Εργαστήριο: Τετάρτη 11-5 (οµάδες) ΑΝΟΧ
∆ιδάσκοντες: Κ. Μεθενίτης, Χ. Μητσοπούλου (συντονίστρια).
Περιεχόµενο µαθήµατος: Χηµεία των στοιχείων των κύριων οµάδων του Περιοδικού Πίνακα.
Υδρογόνο. Οµάδα ευγενών αερίων. Οµάδα αλογόνων. Οµάδα Οξυγόνου. Οµάδα αζώτου.
Οµάδα άνθρακα. Οµάδα βορίου. Αλκάλια και αλκαλικές γαίες. Ιδιότητες των στοιχείων και των
ενώσεων τους και µεταβολή τους βάσει γενικών αρχών της Χηµείας (∆οµή, υποκατάσταση,
κατάλυση, εφαρµογές στην ανόργανη τεχνολογία, ενέργεια, οργανοµεταλλική χηµεία, βιοανόργανη).
Υπεύθυνοι εργ. ασκήσεων: Γ. Καλατζής, Α. Λυµπεροπούλου, Κ. Μερτής, Κ. Μεθενίτης, Χ.
Μητσοπούλου, Μ. Παπαρηγοπούλου, Ν. Ψαρουδάκης.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Οµοιότητες και διαφορές στις ιδιότητες των στοιχείων. Περιοδικό σύστηµα. Σύνθεση συµπλόκων (Μελέτη της φύσης κεντρικού ιόντος και υποκαταστατών)
-Αρχές φασµατοφωτοµετρίας. Βιβλιογραφική άσκηση.
Συγράµµατα - Βοηθήµατα: 1) "Ανόργανη Χηµεία Β: Τα στοιχεία" των ∆. Κατάκη, Κ. Μεθενίτη,
Χ. Μητσοπούλου, Γ. Πνευµατικάκη. 2) Σηµειώσεις των Χ. Μητσοπούλου, Κ. Μεθενίτη, Α. Λυµπεροπούλου.
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Όπως στη Γενική και Ανόργανη Χηµεία Ι.
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Σηµείωση: Προϋπόθεση για την εγγραφή στα εργαστήρια του µαθήµατος είναι η ολοκλήρωση
των εργαστηριακών ασκήσεων των µαθηµάτων Γενικής και Ανόργανης Χηµείας Ι.
332.
ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ (υποχρεωτικό, 4-4, 6 δ.µ.)
Παραδόσεις: Τρίτη και Παρασκευή 9-11, Α15.
Εργαστήριο: ∆ευτέρα και Πέµπτη 12-4, ΑΝΟΧ.
∆ιδάσκοντες: Σ. Κοΐνης, Α. Τσατσάς (συντονιστής), Ν. Ψαρουδάκης, και Α. Γιωτάκης.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στη συµµετρία: οµάδες σηµείου, αναπαραστάσεις οµάδων,
θεωρία οµάδων. Ηλεκτρονικές δοµές ελευθέρων ατόµων: απεικονίσεις, όροι, καταστάσεις.
Φασµατοσκοπία ορατού-υπεριώδους. Φασµατοσκοπία IR και Raman. Στοιχειώδης µελέτη αρµονικού ταλαντωτή. Προσδιορισµός πλήθους και συµµετρίας ενεργών δονήσεων. Χαρακτηριστι1
κές συχνότητες δονήσεων οµάδων. Φασµατοσκοπία υπερύθρου. Φασµατοσκοπία H NMR.
13
Φασµατοσκοπία C NMR. Φασµατοµετρία µάζας. Ηλεκτρονικός παραµαγνητικός συντονισµός.
Υπεύθυνοι εργ. ασκήσεων: Σ. Κοΐνης, Α. Τσατσάς, Κ. Χασάπης.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Σύνθεση των συµπλόκων αλάτων trans- και cis-[Co(en)2Cl2]Cl
- Φωτοµετρική κινητική µελέτη της αντίδρασης ισοµερείωσης cis → trans σε µεθανολικό διάλυµα. Σύνθεση των συµπλόκων (+)- και (−)-[Co(en)3]I3. Πολωσιµετρία. Σύνθεση των συµπλόκων
αλάτων [Co(NH3)5(NO2)]Cl2 και [Co(NH3)5(ONO)]Cl2. Φασµατοσκοπία ΙR.
Συγράµµατα - Βοηθήµατα: 1) Σηµειώσεις "Μαθήµατα Ανοργάνου Χηµείας, Συµµετρία και
Φασµατοσκοπία" των Α. Τσατσά και Σ. Κοΐνη. 2) Σηµειώσεις "Εργαστηριακές Ασκήσεις Ανοργάνου Χηµείας". 3) “Οργανικής Χηµεία” J. Mc Murry Τόµος Ι, ΙΙ και 4) Σηµειώσεις του κ. Γιωτάκη.
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Όπως στη Γενική και Ανόργανη Χηµεία Ι.
433.
ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ (υποχρεωτικό, 4-4, 6 δ.µ.)
Παραδόσεις: Τετάρτη και Παρασκευή 9-11, Α15.
Εργαστήριο: ∆ευτέρα 11-3 και Πέµπτη 12-4 ΑΝΟΧ.
∆ιδάσκοντες: Π. Κυρίτσης, ∆. Σταµπάκη, Κ. Χασάπης (συντονιστής).
Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆οµή και µαγνητικές ιδιότητες των στοιχείων µεταπτώσεως. Θεωρίες συµπλόκων. Ηλεκτρονικά φάσµατα συµπλόκων. Εισαγωγή στην Οργανοµεταλλική Χηµεία και τις Μεταλλικές Πλειάδες. Εισαγωγή στους Μηχανισµούς Ανοργάνων Αντιδράσεων και
τη Βιοανόργανη Χηµεία των στοιχείων µεταπτώσεως. Οι τριάδες των στοιχείων µεταπτώσεως.
Υπεύθυνοι εργ. ασκήσεων: Σ. Κοΐνης, Π. Κυρίτσης, Α. Πέτρου, Α. Τσατσάς, Κ. Χασάπης.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Μαγνητοχηµεία: Παρασκευή του συµπλόκου Hg[Co(SCN)4].
Προσδιορισµός µαγνητικής επιδεκτικότητας στερεού σώµατος. Σύνθεση των συµπλόκων [Co
(NH3)6]Cl3 και [Co(NH3)5Cl]Cl2 - Αγωγιµοµετρία. Μελέτη των ηλεκτρονικών φασµάτων απορρόφησης των συµπλόκων ιόντων [Cr(H2O)6]3+, [Co(H2O)6]2+ και [Ni(H2O)6]2+ και [Co(ΝH3)6]3+
σε υδατικά διαλύµατα.
Συγράµµατα - Βοηθήµατα: 1) "Μαθήµατα Χηµείας Στοιχείων Μεταπτώσεως" του Γ. Πνευµατικάκη. 2) Σηµειώσεις των διδασκόντων.
∆ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Όπως στη Γενική και Ανόργανη Χηµεία Ι.
Σηµείωση: Προϋπόθεση για την εγγραφή στα εργαστήρια του µαθήµατος είναι η ολοκλήρωση
των εργαστηριακών ασκήσεων των µαθηµάτων Γενικής και Ανόργανης Χηµείας Ι και Ανόργανης
Χηµείας ΙΙ.
733.
ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (επιλογή, 3-2, 4 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Γενικές ιδιότητες οργανοµεταλλικών συµπλόκων. Ο δεσµός µετάλλου-άνθρακα και µετάλλου-υδρογόνου. Σύµπλοκα µε π-υποκαταστάτες. Οξειδωτική προσθήκη
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και αναγωγική απόσπαση. Αντιδράσεις εισαγωγής και απόσπασης. Πυρηνόφιλη και ηλεκτρονιόφιλη προσθήκη και απόσπαση. Οµογενής κατάλυση. Μέταλλο-καρβένια, -καρβίνια, µετάθεση
και πολυµερισµός. Εφαρµογές στην οργανική σύνθεση. Οργανοµεταλλική χηµεία υψηλών οξειδωτικών καταστάσεων. Μέθοδοι χαρακτηρισµού οργανοµεταλλικών ενώσεων.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Τεχνικές αδρανούς ατµόσφαιρας και κενού. Σύνθεση φερροκενίου και [1,3,5-C6H3(CH3)3]Mo(CO)3. Καταλυτικός κυκλοτριµερισµός αλκινίων.
734.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ (επιλογή, 3-2, 4 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Μηχανισµοί, κινητική και ισορροπίες. Γεγονότα σε µοριακο επίπεδο - το ενεργοποιηµένο σύµπλοκο. Μηχανισµός και δοµή. Αντιδράσεις µεταφοράς ηλεκτρονίων (γενικά). Αντιδράσεις µεταφοράς οµάδων και ατόµων (γενικά). Μηχανισµοί στην ερµηνεία περιβαλλοντικών προβληµάτων.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Τεχνικές αδρανούς ατµόσφαιρας και κενού. Καταλυτική µεταφορά ατόµου Ο από οξο-σύµπλοκα του Μο. Εφαρµογή Φασµατοσκοπίας 2D NMR στη µελέτη
των καταλυτικών ιδιοτήτων συµπλόκων ενώσεων και του µηχανισµού αντιδράσεων. Προσδιορισµός νόµου ταχύτητας αντίδρασης και εξαγωγή µηχανισµού εξ αυτού.
735.
ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (επιλογή, 3-0, 3 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Ορυκτοί πόροι. Στοιχεία γεωχηµείας-ορυκτολογίας. Τεχνολογία ορυκτών και εκµεταλλεύσεων. Περιβάλλον και ορυκτοί πόροι. Βιοµηχανίες χηµικών υλικών, λιπασµάτων, κεραµικών και άλλων ορυκτών πόρων.
736.
ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑ∆ΩΝ (επιλογή, 3-0, 3 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Σχέση αναπαραστάσεων και κυµατοσυναρτήσεων. Υβριδικά τροχιακά. Τελεστές προβολής. Γραµµικοί συνδυασµοί προσαρµοσµένοι στη συµµετρία. Θεωρία
Μοριακών Τροχιακών. Το απ’ευθείας γινόµενο. ∆ονητικές αναπαραστάσεις γραµµικών µορίων.
Συµµετρία των κυµατοσυναρτήσεων του αρµονικού ταλαντωτή. Υπέρτονες ταινίες και ταινίες συνδυασµού. Το θεώρηµα Jahn-Teller. Στοιχεία από τη Θεωρία Πεδίου Υποκαταστατών. Εφαρµογή
της συµµετρίας στη µελέτη των d-d µεταπτώσεων. Η Θεωρία Κρυσταλλικού Πεδίου – Πεδία
κυβικής συµµετρίας.
833.
ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ IV (επιλογή, 3-2, 4 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Οι πλειάδες στη Χηµεία. Πλειάδες των p-οµάδων. Πλειάδες των
στοιχείων µεταπτώσεως. Γιγαντιαίες πλειάδες. Πολλαπλοί δεσµοί µετάλλου-µετάλλου. Ισοηλεκτρονική και ισολοβική αναλογία. Ερµηνεία δεσµών, δοµής, σύνθεση, ιδιότητες και χηµική δραστικότητα. Οι πλειάδες ως συνδετικός κρίκος µεταξύ της οµογενούς και ετερογενούς κατάλυσης.
Εφαρµογές στη σύνθεση και κατάλυση. Οργανοµεταλλικές πλειάδες. Οι πλειάδες στη βιολογία
και την ιατρική.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Τεχνικές αδρανούς ατµόσφαιρας και κενού. Σύνθεση φερροκενίου και [1,3,5-C6H3(CH3)3]Mo(CO)3. Σύνθεση ενώσεων µε πολλαπλό δεσµό µετάλλου-µε4−
τάλλου [Μo2(CH3COO)4], [Μo2Cl8] . Εκλεκτικός καταλυτικός πολυµερισµός αλκινίων µε πλειάδες των στοιχείων µεταπτώσεως.

70
834.
ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (επιλογή, 3-2, 4 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Η ανόργανη χηµεία της ζωής. Βιο-Περιοδικός Πίνακας και φυσική
επιλογή των στοιχείων. Απαραίτητα και τοξικά χηµικά στοιχεία. Οµοιόσταση χηµικών στοιχείων (πρόσληψη, µεταφορά και αποθήκευση). Οι βιολογικοί υποκαταστάτες και η αλληλεπίδρασή τους µε µεταλλικά στοιχεία. Βιολογική χηµεία των στοιχείων Na, K, Ca, Mg, Mn, Fe,
Co, Ni, Cu, Zn, Mo. Σύνθεση και µελέτη συµπλόκων ενώσεων ως αναλόγων του ενεργού
κέντρου µεταλλοενζύµων. Aνόργανα φάρµακα και διαγνωστικά.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Καταλυτική µεταφορά ατόµου Ο από οξο-σύµπλοκα του Μο.
Σύνθεση συµπλόκων Ni2+ µε ΝΗ2CH2CO2− (συζυγή βάση της γλυκίνης). Εφαρµογή Φασµατοσκοπίας 2D NMR στη µελέτη των καταλυτικών ιδιοτήτων συµπλόκων ενώσεων και του µηχανισµού αντιδράσεων.
835.
ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ (επιλογή 3-2, 4 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Φασµατοσκοπία 2D NMR, χηµική εναλλαγή (χηµική και δοµική
εναλλαγή, σταθερές ισορροπίας και ταχύτητας), Τ1 και Τ2, βασικές αρχές 2D NMR. COSY,
HMQC, NOESY, EXSY. Φασµατοσκοπία EPR, Κυκλικού ∆ιχρωισµού, Mössbauer.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Τεχνικές αδρανούς ατµόσφαιρας και κενού. Καταλυτική
µεταφορά ατόµου Ο από οξο-σύµπλοκα του Μο. Εφαρµογή Φασµατοσκοπίας 2D NMR στη
µελέτη των καταλυτικών ιδιοτήτων συµπλόκων ενώσεων και του µηχανισµού αντιδράσεων.
Μαθήµατα Εργαστηρίου Χηµείας Περιβάλλοντος
632.
ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (υποχρεωτικό, 4-0, 4 δ.µ.)
Παραδόσεις:Τετάρτη 12-2, Α15, και Παρασκευή 12-2, ΦΜ3.
∆ιδάσκοντες: Μ. Σκούλλος (συντονιστής), ∆. Νικολέλης.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Αρχές οικολογίας(ροής ενέργειας, οικοσυστήµατα, βιοσυσσώρευση κ.λπ.). Βασικές σχολές σκέψης και γενεσιουργές αιτίες ρύπανσης. Κύριες χηµικές διεργασίες στα φυσικά συστήµατα, βιο- και γεωχηµικοί κύκλοι. Πηγές ρύπανσης/µόλυνσης. Ρύπος,
ρυπαντής και µεταφορά ρύπων στη Φύση. Σχέση ρύπανσης ατµόσφαιρας, εδαφών, επιφανειακών και υπογείων υδάτων, θαλάσσης. Θρεπτικά συστατικά και κύκλοι τους, οργανικές τοξικές ουσίες, πετρελαιοειδή, µέταλλα, ραδιενεργά ισότοπα στα νερά και εδάφη. Εισαγωγή
στην ατµοσφαιρική ρύπανση. Ατµοσφαιρική φωτοχηµεία. Αίτια ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Μονοξείδιο του άνθρακα. Το πρόβληµα του διοξειδίου του άνθρακα. Οξείδια του αζώτου. Υδρογονάνθρακες και δηµιουργία της φωτοχηµικής ρύπανσης. Οξείδια του θείου. Αιωρούµενα σωµατίδια. Ραδιενεργή ρύπανση στην ατµόσφαιρα. Αρχές περιβαλλοντικής προστασίας (σε διάφορα επίπεδα και στάδια), νοµοθεσία.
Συγράµµατα - Βοηθήµατα: "Χηµεία Περιβάλλοντος" του Μ. Σκούλλου.
737.
ΧΗΜΕΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (επιλογή, 3-2, 4 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆ειγµατοληψία και ανάλυση αέρα. Μέθοδοι προσδιορισµού ρύπων
για παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα. Μέθοδοι προσδιορισµού τοξικών ουσιών σε εσωτερικούς χώρους. Μέθοδοι προσδιορισµού ρύπων σε εκποµπές από σταθερές πηγές. Αυτόµατοι µέθοδοι παρακολούθησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Χηµική σύσταση των στερεών
αιωρούµενων σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα. Μελέτη του φαινοµένου της φωτοχηµικής ρύπαν-
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σης. Μελέτη σχηµατισµού της φωτοχηµικής ρύπανσης στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Προγράµµατα αντιρρύπανσης. Σχηµατισµοί οξειδίων του αζώτου σε σταθερές και κινητές πηγές. Τεχνολογίες αντιρρύπανσης. Καθαρές τεχνολογίες. Βαθµονόµηση αυτόµατων αναλυτών. Αυτόµατοι
προσδιορισµοί στην ατµόσφαιρα.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων:
738.
ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (επιλογή, 3-2, 4 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Ισοζύγιο ύδατος στον πλανήτη Γη, υδρολογικός κύκλος. Το νερό,
εµβάθυνση στη δοµή, επιδράσεις πιέσεων και θερµοκρασιών της φύσης, επίδραση ηλεκτρολυτών. Χλωριότητα, αλατότητα, αρχή Marcet, φυσικές ιδιότητες θαλάσσιου νερού. Φυσικές
διεργασίες στη θάλασσα (κυκλοφορία, θερµοκρασία κ.λπ.). ∆ιαλυτό οξυγόνο και διακυµάνσεις
του. Αλλα αέρια στη θάλασσα. Συσχετίσεις µε pH. CO2 και οι βιογεωχηµικοί κύκλοι του. Κύρια
συστατικά και ιχνοστοιχεία στο θαλάσσιο νερό (χρόνοι παραµονής, µορφές, οξειδωτικές καταστάσεις κ.λπ.). Θρεπτικά συστατικά και οι ισορροπίες τους στη φύση. Ευτροφισµός. ∆ιαλυτή
και σωµατιδιακή οργανική ύλη. Πρωτογενής και δευτερογενής παραγωγή. Θαλάσσια ιζήµατα
(ανόργανα ιζήµατα παραλιακών περιοχών, βαθέων θαλασσών και αβύσσων). Βιογενή ιζήµατα.
Πηγές πρώτων υλών από τη θάλασσα, κόνδυλοι µαγγανίου, υποθαλάσσια κοιτάσµατα υδρογονανθράκων κ.λπ. Αφαλάτωση.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Σχεδιασµός προγράµµατος ωκεανογραφικής έρευνας.
Προσδιορισµοί: αλατότητας, χλωριότητας, θερµοκρασίας, πυκνότητας, θρεπτικών αλάτων, χλωροφυλλών, µετάλλων, οργανικού άνθρακα σε ιζήµατα οργανικών ουσιών. Επεξεργασία αποτελεσµάτων, κατανοµές. Εργασία πεδίου.
836.
ΧΗΜΕΙΑ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (επιλογή, 3-2, 4 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Ανατοµία της εξέλιξης των περιβαλλοντικών προβληµάτων. ∆ιορθωτικές προσεγγίσεις. Η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης και τα όριά της. Περιβαλλοντική
διαχείριση: Η συµβολή και τα περιθώρια της Χηµείας. Πρόληψη, υποκατάσταση, βελτίωση συστηµάτων. ∆ιαχείριση υδάτων και εδαφών. Το νερό στις αρδεύσεις, βιοµηχανία και δηµόσια
χρήση. Στερεά απόβλητα και διαχείρισή τους: Κατηγορίες αποβλήτων, προβλήµατα από έλλειψη σωστής διαχείρισης. Αστικά και βιοµηχανικά απορρίµµατα και απόβλητα: στάδια και µέθοδοι διαχείρισης (συλλογή, µεταφορά, διάθεση, ελαχιστοποίηση ποσοτήτων). Υγειονοµική ταφή,
καύση, βιοχηµική σταθεροποίηση (λιπασµατοποίηση), πυρόλυση, αναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση. ∆ιαχείριση αστικών λυµάτων, υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων: Τεχνολογία καταστολής της ρύπανσης των υδάτων. Συστήµατα και µέθοδοι καθαρισµού. Πρωτοβάθµια συστήµατα.
Βιολογικός καθαρισµός. Βιολογικά φίλτρα. Τριτοβάθµιος καθαρισµός και διάθεση καθαρισµένων
υγρών αποβλήτων. Ριζικές λύσεις: Οι καθαρές τεχνολογίες. Παραδείγµατα σε επιλεγµένους
κλάδους χηµικής βιοµηχανίας.
Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Επισκέψεις σε βιολογικούς καθαρισµούς – ΧΥΤΑ Κατάστρωση
προγραµµάτων περιβαλλοντικού ελέγχου. Επιτόπιες µετρήσεις: Ορια και δυνατότητες, εξάσκηση
στη χρήση φορητών οργάνων. Προσδιορισµοί: Οργανικού άνθρακα, πετρελαιοειδών, µετάλλων
837.
ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (επιλογή, 3-0, 3 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Αρχές Περιβαλλοντικής Οικοτοξικολογίας ∆οκιµασίες και πειράµατα Οικοτοξικολογίας για τοξικές και επικίνδυνες χηµικές ουσίες. Εκτίµηση περιβαλλοντικού
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κινδύνου από χηµικούς ρύπους. Εργασιακό περιβάλλον και καρκινογόνες χηµικές ουσίες.
Ρύπανση εσωτερικών χώρων : Εκτίµηση κινδύνου για την υγεία από χηµικούς ρύπους
5.2.4α Μαθήµατα που διδάσκονται από άλλα Τµήµατα
101.
ΦΥΣΙΚΗ Ι (υποχρεωτικό, 4-0, 4 δ.µ.).
Παραδόσεις: Τρίτη 9-11, ΦΜ3 και Πέµπτη 11-2, Α15.
∆ιδάσκοντες: Ε. Ανασοντζής και Γ. Βούλγαρης (µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος Φυσικής).
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή, µαθηµατική εισαγωγή φυσικής. Μέτρηση και µονάδες.
Στατική. ∆υνάµεις. Κινητική. Σχετική κίνηση. ∆υναµική σώµατος. Έργο. Ενέργεια. ∆υναµική συστήµατος σωµάτων. ∆υναµική στερεού. Ταλαντώσεις. Μηχανική ρευστών. Γεωµετρική Οπτική.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Φυσική R. Serway, Tόµος Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.
104.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (υποχρεωτικό, 4-0, 4 δ.µ.)
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 9-11 Α15 και Παρασκευή 9-11, ΦΜ3.
∆ιδάσκων: Σ. Γιωτόπουλος, (µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος Μαθηµατικών).
Περιεχόµενο µαθήµατος: Πραγµατικοί αριθµοί, ακολουθίες και σειρές πραγµατικών αριθµών. Ρητές και υπερβατικές συναρτήσεις. Πραγµατικές συναρτήσεις µιας µεταβλητής (σύγκλιση, συνέχεια, παράγωγος, εφαρµογές της παραγώγου, αόριστο ολοκλήρωµα, ορισµένο ολοκλήρωµα και εφαρµογές του ορισµένου ολοκληρώµατος). Μέθοδοι λύσεως διαφορικών εξισώσεων. Εφαρµογές των διαφορικών εξισώσεων.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: R.L. Finney-M.D. Weir-F.R. Giordano THOMAS «Απειροστικός
Λογισµός», Τόµος Ι Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης.
201.
ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (υποχρεωτικό, 4-0, 4 δ.µ.).
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 12-3, Α15 και Πέµπτη 1-3, Α15.
∆ιδάσκοντες: Ε. Ανασοντζής και Γ. Παπαϊωάννου (µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος Φυσικής).
Περιεχόµενο µαθήµατος: Στατικός Ηλεκτρισµός και Μαγνητισµός. Επαγωγή. Χρονικώς µεταβαλλόµενα Η/Μ πεδία. Εξισώσεις Maxwell. Ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Η/Μ κύµατα. Εναλλασσόµενα ρεύµατα. Κύµατα, κυµατική εξίσωση. Ανάκλαση, διάθλαση, συµβολή, περίθλαση).
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Όπως και στη Φυσική Ι.
205.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (υποχρεωτικό, 4-0, 4 δ.µ.).
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 10-12, Α15 και Πέµπτη 11-1, Α15.
∆ιδάσκοντες: Μ. Παπαθανασίου (µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος Μαθηµατικών).
Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆ιανυσµατικοί χώροι. Πίνακες. Ορίζουσες. Γραµµικά συστήµατα,
γραµµικές απεικονίσεις, χαρακτηριστικά µεγέθη τελεστών και πινάκων (ιδιοανύσµατα, ιδιοτιµές,
ιδιοχώροι κλ.π.). ∆ιαγωνοποίηση πινάκων. Στοιχεία διανυσµατικό λογισµού. Γεωµετρία στο
επίπεδο (ευθεία κάθετος, αλλαγή συντεταγµένων, κωνικές τοµές, εφαπτοµένη. Γεωµετρία στον
τριδιάστατο χώρο (ευθεία, επίπεδο, κλασικές επιφάνειες), χώροι µε εσωτερικό γινόµενο, ορθογωνιότητα). Παραδείγµατα και ασκήσεις στην παραπάνω ύλη.
Συγγράµµατα - Βοηθήµατα: Α. Χρυσάκη, "Γραµµική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωµετρία".
301.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ (υποχρεωτικό, 3-0, 3 δ.µ.)
Παραδόσεις: ∆ευτέρα 10-12 ΦΜ3 και Τρίτη 11-12, Α15.
∆ιδάσκων: Χ.Αθανασιάδης, (µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος Μαθηµατικών).
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Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆ιανυσµατικός Λογισµός του ΙR3. Αναλυτική Γεωµετρία του χώρου
ΙR3. Συναρτήσεις µεταξύ Ευκλειδείων χώρων. Σύγκλιση και συνέχεια διανυσµατικών συναρτήσεων. ∆ιαφορίσιµες πραγµατικές και διανυσµατικές συναρτήσεις, πολλών µεταβλητών και
εφαρµογές. ∆ιπλά, τριπλά, επικαµπύλια και επιφανειακά ολοκληρώµατα και εφαρµογές. ∆ιανυσµατική Ανάλυση (τύποι Green, Stokes, Gauss) και εφαρµογές.
Συγγράµµατα-Βοηθήµατα: R.L. Finney-M.D. Weir-F.R. Giordano THOMAS "Απειροστικός
Λογισµός", Τόµος ΙΙ Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης.
302.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (υποχρεωτικό, 4-0, 4 δ.µ.)
Παραδόσεις: Τρίτη 4-6 Α15 και Τετάρτη 1-3 Α15. Προϋπόθεση παρακολούθησης του µαθήµατος αυτού είναι η επιτυχής εξέταση στο µάθηµα της Εκµάθησης Χρήσης Η/Υ.
∆ιδάσκοντες: Μέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος Πληροφορικής.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στις αρχές του αντικειµενοστρεφούς προγραµµατισµού
χρησιµοποιώντας τη γλώσσα προγραµµατισµού Java ή την C++. (∆οµή προγράµµατος, Είσοδος/Έξοδος, Εντολές ελέγχου, Επαναλήψεις, Συναρτήσεις, Αναδροµή, Κλάσεις, Αρχεία, Αντικείµενα, και Αφηρηµένοι Τύποι ∆εδοµένων). Ορισµός, Αναπαράσταση και ∆ιαχείριση βασικών
δοµών δεδοµένων. Βασική δοµή υπολογιστών. Η έννοια του λειτουργικού συστήµατος υπολογιστή (διαχείριση µνήµης και Ι/Ο, προστασία-έλεγχος διεργασιών). Η έννοια του αλγορίθµου.
Γλώσσες προγραµµατισµού (κατάταξη, κοινά χαρακτηριστικά, διαφορές). Περιγραφή γλώσσας εργασίας (ενδεχοµένως καταλληλότερη γλώσσα εργασίας για τη διδασκαλία των εποµένων
είναι η JAVA). Τύποι µεταβλητών (ακέραιοι και πραγµατικοί διαφόρων τύπων, boolean,
αλφαριθµητικοί, σύνθετοι τύποι, arrays). ∆οµή προγραµµάτων - Έλεγχος ροής προγράµµατος
(if-then-else, switch/ case κ.λπ.). - Βρόχοι (for, while-do, do-while κ.λπ). Υπορουτίνες και πέρασµα µεταβλητών. Σωστά δοµηµένο πρόγραµµα. Aντικειµενοστραφής προγραµµατισµός. Κληρονοµικότητα. Γραφικά (π.χ. σχεδίαση γεωµετρικών σχηµάτων, διαγραµµάτων, χρωµατικός
κώδικας RGB). Ταχεία ανάπτυξη εφαρµογών (RAD) µε visual προγραµµατιστικά εργαλεία.
Αρχιτεκτονική διαδικτύου - Πρωτόκολλα TCP/IP, FTP, HTTP - Μοντέλο client-server – Γλώσσα HTML – Παραδείγµατα - Εφαρµογές.
803.
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ (επιλογή 3-0, 3 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Αµπελοκαλλιέργεια. Αµπελουργικά προϊόντα. Μορφολογία-Ανατοµία αµπέλου. Κλαδέµατα. Ετήσιος κύκλος βλάστησης. Λίπανση. Τρυγητός.
701.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (επιλογή 4-0, 4 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: (1) Γενικά Θέµατα ∆ιδακτικής µε εφαρµογές στη διδασκαλία των
Φυσικών Επιστηµών: Θεωρίες για τη διδασκαλία στη µάθηση. Παλαιότερες και σύγχρονες
θεωρίες. Γνωσιακής Επιστήµης. ∆ιδακτικοί στόχοι. Ταξινοµίες ∆.Σ. Σχεδιασµός µαθήµατος.
(2) Γενικά θέµατα ∆ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών: Οι τρόποι που σκέπτονται οι µαθητές.
Πώς εντάσσεται το πείραµα και οι εργαστηριακές ασκήσεις στη διδασκαλία. ∆ιδακτικά εργαλεία. Αναπαραστάσεις. Εκπαιδευτικό λογισµικό Φυσικών Επιστηµών. Μέθοδοι λύσης προβληµάτων. (3) Θέµατα Ειδικής ∆ιδακτικής της Χηµείας: Ταξινόµηση των βασικών εννοιών της
Χηµείας κατά Shayer και Adey. Μαθησιακές δυσκολίες στη Χηµεία της Β’θµιας Εκπαίδευσης.
∆ιδασκαλία λύσης προβληµάτων Χηµείας. ∆ειγµατικές µικροδιδασκαλίες για τις αφηρηµένες
έννοιες και το µικροσκοπικό επίπεδο της Χηµείας.
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702.
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (επιλογή 3-0, 3 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Η Επιστήµη της Ψυχολογίας: Θέµατα Ορισµού και Ιστορίας της
Ψυχολογίας. Βιολογικές Βάσεις της Ανθρώπινης Συµπεριφοράς. Μπηχαβιοριστικές Θεωρίες
της Μάθησης. Θεωρίες των J. Piaget και L.V. Vygotsky. Γνωστική Ψυχολογία. Η Ψυχολογία
των Φυσικών και Βιολογικών Επιστηµών (το πρόβληµα της κατανόησης των επιστηµονικών
εννοιών, αδρανής γνώση και παρανοήσεις, η εννοιολογική αλλαγή στις φυσικές και βιολογικές
Επιστήµες, πώς να αναπτύξουµε την επιστηµονική σκέψη). Η Ψυχολογία των Μαθηµατικών.
Η Ψυχολογία της Γλώσσας. Πώς να σχεδιάσουµε ένα Περιβάλλον Μάθησης
801.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ (επιλογή 3-0, 3 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος:
(1) Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: Σταθµοί της αγωγής. Σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις. Η
πραγµατικότητα: Το σύγχρονο σχολείο. Θέµατα ανάπτυξης του παιδιού και του εφήβου Μάθηση: Θεωρίες και οι επιπτώσεις τους στη διδασκαλία. Προσωπικότητα και κίνητρα. (2) Σχεδιασµός της ∆ιδασκαλίας και Σχολικά Εγχειρίδια: Μακροσκοπικός σχεδιασµός: Αναλυτικά προγράµµατα. Μικροσκοπικός σχεδιασµός: Ωριαία διδασκαλία. Μικροδιδασκαλίες (πρακτική εφαρµογή). Σχολικά εγχειρίδια: Προδιαγραφές για την κριτική τους ανάλυση. Στρατηγικές αυτορυθµιζόµενης µελέτης και µάθησης (από τα σχολικά εγχειρίδια). (3) ∆ιδασκαλία της Χηµείας: Η
θέση της Χηµείας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα. ∆ιερευνητική µέθοδος διδασκαλίας. Το πείραµα
ως µέθοδος διδασκαλίας
802.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (επιλογή 3-0, 3 δ.µ.)
Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα αρχίσει το ακαδ. έτος 2006-2007
Περιεχόµενο µαθήµατος: Οι περί ύλης θεωρίες των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Πλάτωνος Τιµαίος: οι µαθηµατικές αρχές της δοµής της ύλης, τα πρώτα στοιχεία και η δηµιουργία
του κόσµου βάσει µαθηµατικών αναλογιών, τα υλικά σώµατα και η ταξινόµησή τους. Ηράκλειτος και Εµπεδοκλής: πυρ, δίνες, φιλότης και νείκος. Λεύκιππος και ∆ηµόκριτος: άτοµοι ιδέες
και κενό. Αριστοτέλης: τα πρώτα στοιχεία και τα δύο ζεύγη αντιθέτων ποιοτήτων, γήινες αναθυµιάσεις, µέταλλα και ορυκτά. Στωικοί: πνεύµα, ποιός και άποιος ύλη, η ενότητα του κόσµου
και η εκπύρωσή του. Η αρχαία µεταλλουργική τεχνολογία (ιστορικές πηγές και αρχαιολογικά
ευρήµατα). Οι φυσικές θεωρίες των φιλοσόφων ως θεωρητική βάση της "χηµείας χρυσού και
αργύρου". Οι χηµικοί πάπυροι του Λέϋντεν και της Στοκχόλµης: µέθοδοι επαργυρώσεως, δολιεύσεως των ευγενών µετάλλων, βαφών λίθων κ.λπ. Έλληνες αλχηµιστές: η φιλοσοφική λίθος
ή το "ξηρίον" και τεχνικές αργυροχρυσοχοίας, αντιδραστήρια και όργανα. Η συνέχεια της χηµικής παραδόσεως στο Βυζάντιο. Παραλαβή της ελληνικής χηµείας από τους Άραβες και διάδοσή της στη λατινική ∆ύση ως "αλχηµεία" µέσω µεταφράσεων από τα αραβικά στα λατινικά.
Χηµεία και ιατρική: ιατροχηµεία, βιοµηχανική χηµεία το Μεσαίωνα. Η αναβίωση της αρχαίας
ατοµικής θεωρίας και η χηµεία τον 17ο αιώνα, πειράµατα, αλήθειες, πλάνες και διαµάχες για
τον "αέρα" και το "ύδωρ", που συνεχίζουν έως τα τέλη του 18ου αιώνα. Η νέα χηµεία του 19ου
αιώνα και το περιοδικό σύστηµα των στοιχείων. Ανακάλυψη νέων απλών στοιχείων, της ραδιενέργειας και της φυσικής µεταστοιχείωσης. Η δοµή του ατόµου στις αρχές του 20ου αιώνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
6.1

Εισαγωγή - Ορισµός - Σκοπός (Άρθρο 1)

[1] Εισαγωγή
Στα πλαίσια του Προγράµµατος Σπουδών περιλαµβάνεται η υποχρεωτική εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ). Η ΠΕ εκπονείται κατά τα 2 τελευταία εξάµηνα σπουδών και αντιστοιχεί
προς 2 εξαµηνιαία µαθήµατα. Σε κάθε φοιτητή ανατίθεται η εκπόνηση ΠΕ στην αρχή του
Xειµερινού ή Eαρινού εξαµήνου, εφόσον πληροί ορισµένες προϋποθέσεις και µε διαδικασίες
που αναφέρονται στη συνέχεια.
Η ΠΕ θα υπάγεται σε µία από τις ακόλουθες 10 ενότητες γνωστικών αντικειµένων:
1) Αναλυτική Χηµεία, 2) Ανόργανη Χηµεία, 3) Βιοµηχανική Χηµεία, 4) Βιοχηµεία, 5) Κλινική
Χηµεία, 6) Οργανική Χηµεία, 7) Πολυµερή, 8) Φυσικοχηµεία, 9) Χηµεία Περιβάλλοντος, 10)
Χηµεία Τροφίµων
[2] Ορισµός - Σκοπός
H Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) είναι προπτυχιακή βιβλιογραφική και πειραµατική ή θεωρητική ερευνητική εργασία επί ενός θέµατος, µε στοιχειώδη πρωτοτυπία, συνολικής διάρκειας 2 εξαµήνων, της οποίας τα αποτελέσµατα οδηγούν στη συγγραφή πονήµατος, το οποίο υποβάλλεται
προς αξιολόγηση.
Η ΠΕ αποσκοπεί στην εξάσκηση των φοιτητών στις µεθόδους βιβλιογραφικής έρευνας, το σχεδιασµό και εκτέλεση πειραµάτων ή θεωρητικών υπολογισµών για τη διερεύνηση ή
επίλυση ενός χηµικού προβλήµατος, την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και την ορθολογική
γραπτή και προφορική παρουσίασή τους. Τέλος αποσκοπεί στη µετάδοση και καλλιέργεια της
αγάπης προς έρευνα των αυριανών επιστηµόνων. Η στοιχειώδης γνώση ξένης γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση επιτυχίας κατά τη βιβλιογραφική έρευνα.
Στα πλαίσια εκπονήσεως ΠΕ (κατά τη διάρκεια ή µετά την εκπόνηση) είναι δυνατή η
πρακτική άσκηση του φοιτητή σε παραγωγική επιχείρηση σε αντικείµενο συναφές µε
την ΠΕ.

6.2

Προϋποθέσεις ανάθεσης θέµατος ΠΕ (Άρθρο 2)

[1]

Ο φοιτητής πρέπει να ευρίσκεται στο 4ο έτος των σπουδών του

[2]
Να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε 16 µαθήµατα εκ των οποίων τα 12 τουλάχιστον πρέπει
να είναι υποχρεωτικά
[3]
Να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε 1 έως 3 υποχρεωτικά µαθήµατα, τα οποία έχει προκαθορίσει το Εργαστήριο του Τµήµατος, στο οποίο ο φοιτητής επιθυµεί να εκπονήσει ΠΕ. Τα
µαθήµατα αυτά θα πρέπει να σχετίζονται άµεσα µε το ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο που
προσφέρεται από το Εργαστήριο. Έτσι, ο φοιτητής θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το
µεγαλύτερο δυνατό βαθµό τις οφειλόµενες προς το Εργαστήριο υποχρεώσεις του, ώστε να
κατέχει το ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο µε το οποίο θα ασχοληθεί.
Στα µαθήµατα αυτά µπορούν να περιλαµβάνονται υποχρεωτικά µαθήµατα και των
δύο τελευταίων εξαµήνων, εφόσον αυτά ζητούνται διαζευκτικά µε τουλάχιστον ισάριθµα µαθήµατα των έξη πρώτων εξαµήνων. Τα µαθήµατα αυτά καθορίζονται µε απόφαση του Τοµέα
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στον οποίο υπάγεται κάθε Εργαστήριο, αµέσως µετά την έγκριση του κανονισµού και θα ισχύουν, όσο ισχύει ο παρών κανονισµός.
[4]
Να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε 1 έως 2 µαθήµατα, τα οποία έχει προκαθορίσει το
κάθε µέλος ∆ΕΠ που θα επιβλέψει την εκπόνηση ΠΕ. Τα µαθήµατα αυτά θα πρέπει να σχετίζονται άµεσα µε το υπό εκπόνηση θέµα της ΠΕ και εξασφαλίζουν το υπόβαθρο πλέον εξειδικευµένων γνώσεων. Στα µαθήµατα αυτά µπορούν να περιλαµβάνονται µαθήµατα και των δύο
τελευταίων εξαµήνων, εφόσον όµως αυτά ζητούνται διαζευκτικά µε τουλάχιστον ισάριθµα µαθήµατα των έξη πρώτων εξαµήνων. Τα µαθήµατα αυτά θα ανακοινώνονται µαζί µε σύντοµη
περιγραφή του θέµατος, όπως καθορίζεται στη συνέχεια.
[5]
Οι προϋποθέσεις [1] - [2] αποτελούν τις Προϋποθέσεις Τµήµατος, εξασφαλίζουν ένα
ελάχιστο επίπεδο βασικών γνώσεων και ως ένα βαθµό απαλλαγή από φόρτο υπέρµετρου
αριθµού οφειλόµενων µαθηµάτων, προκειµένου να θεωρηθεί ο φοιτητής ικανός να αρχίσει την
αναζήτηση θέµατος εκπόνησης ΠΕ. Κάθε τροποποίηση των Προϋποθέσεων Τµήµατος θα
πρέπει να εγκρίνεται από τη ΓΣ του Τµήµατος, θα ανακοινώνεται έγκαιρα και θα ισχύει από τη
µεθεπόµενη επιλογή φοιτητών για εκπόνηση ΠΕ. Η προϋπόθεση της παραγράφου [3] αποτελεί την Προϋπόθεση Εργαστηρίου και η προϋπόθεση της παραγράφου [4] αποτελεί την
Προϋπόθεση Θέµατος.
Οι Προϋποθέσεις Εργαστηρίου και Θέµατος µπορούν και να µην πληρούνται στο σύνολό τους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις εκπόνησης ΠΕ και συµφωνεί τόσο το Εργαστήριο, σε
ό,τι αφορά την Προϋπόθεση Εργαστηρίου, όσο και το επιβλέπον µέλος ∆ΕΠ, σε ό,τι αφορά
την Προϋπόθεση Θέµατος.

6.3

Ανακοίνωση θεµάτων ΠΕ (Άρθρο 3)

[1]
Κάθε µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος Χηµείας πρέπει να αναλαµβάνει την επίβλεψη εκπόνησης το λιγότερο 1 ή το πολύ 2 ΠΕ ανά ακαδηµαϊκό έτος. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει
να κατανέµονται ανά 1 σε κάθε εξάµηνο.
Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. µεγάλος αριθµός φοιτητών που πληρούν τις προϋποθέσεις,
κάλυψη όλων των θέσεων εκπόνησης ΠΕ σε ένα Εργαστήριο, δυνατότητα εκ µέρους του επιβλέποντος) και µε σύµφωνη πάντοτε γνώµη του Εργαστηρίου µπορεί µέλος ∆ΕΠ να αναλάβει
επίβλεψη και 2ης ΠΕ κατά το ίδιο εξάµηνο.
[2]
Κάθε θέµα ΠΕ εκπονείται από δύο φοιτητές, αν όµως υπάρχουν κενές θέσεις εκπόνησης ΠΕ και συµφωνεί τόσο το επιβλέπον µέλος ∆ΕΠ, όσο και ο φοιτητής, µπορεί να ανατεθεί η εκπόνηση θέµατος ∆Ε και σε ένα φοιτητή.
[3]
Η ανακοίνωση των θεµάτων εκπόνησης ΠΕ, κατά Εργαστήριο και µέλος ∆ΕΠ, πραγµατοποιείται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος, η οποία συγκεντρώνει τους σχετικούς πίνακες
από τα Εργαστήρια, ένα µήνα πριν από την έναρξη των εξετάσεων του Εαρινού (για εκπόνηση
από το ερχόµενο Χειµερινό εξάµηνο) και του Χειµερινού εξαµήνου (για εκπόνηση από το ερχόµενο Εαρινό εξάµηνο). Στην ίδια ανακοίνωση περιλαµβάνονται και τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής (προϋποθέσεις Εργαστηρίου και Θέµατος).
[4]
∆εν επιτρέπεται η άτυπη ή πρώιµη ανάθεση θέµατος ΠΕ σε φοιτητές, εάν δεν ακολουθηθεί σχολαστικά η διαδικασία ανάθεσης του παρόντος κανονισµού.
[5]
Μετά την έγκαιρη ανακοίνωση των θεµάτων οι φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους ικανό
χρονικό διάστηµα για να έρθουν σε επαφή µε τα µέλη ∆ΕΠ για πρόσθετες πληροφορίες ως
προς τα θέµατα και τις πρόσθετες απαιτήσεις (π.χ. παρουσία στο Εργαστήριο ή σε άλλα Εργα-

77
στήρια ∆ηµόσιων ή Ιδιωτικών Οργανισµών, εργαστηριακός φόρτος, πιθανες δυσκολίες), ώστε
να αποκτήσουν πληρέστερη άποψη πριν προχωρήσουν σε επιλογή θέµατος. Ακόµη, µε την
έγκαιρη ανακοίνωση των θεµάτων και των σχετικών προϋποθέσεων, θα είναι έτοιµοι να διαµορφώσουν εναλλακτικές επιλογές και θα είναι σε θέση να επιλέξουν τα µαθήµατα στα οποία θα
καταβάλουν µεγαλύτερη προσπάθεια κατά τις επικείµενες εξετάσεις.

6.4

Τρόπος επιλογής φοιτητών για τη πτυχιακή εργασία (Άρθρο 4)

Αµέσως µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων των εξετάσεων της περιόδου Σεπτεµβρίου
και των εξετάσεων του Χειµερινού εξαµήνου, και σε 10ήµερη προθεσµία που ανακοινώνει η
Γραµµατεία του Τµήµατος, οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 υποβάλλουν αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούµενο από τη Γραµµατεία του Τµήµατος. Ακολουθεί
απο τη Γραµµατεία η επιλογή των φοιτητών κατά ενότητα γνωστικού αντικειµένου.
Για την επιλογή λαµβάνεται υπόψη µόνο η πρώτη προτίµηση των φοιτητών, και ως κριτήριο επιλογής το άθροισµα των βαθµών στα µαθήµατα τα οποία έχουν πετύχει, διπλασιαζoµένου όµως του βαθµού των µαθηµάτων της προϋπόθεσης του εργαστηρίου (άρθρο 2, παρ.
3). Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων, ακολουθεί νέα επιλογή, λαµβάνοντας υπόψη τη
δεύτερη προτίµηση των φοιτητών, ακολούθως την τρίτη και ούτω καθεξής.

6.5

Εκπόνηση ΠΕ ('Αρθρο 5)

[1]
Η εκπόνηση ανατεθέντος θέµατος ΠΕ δεν είναι δυνατόν να εκκρεµεί επί µακρόν. Η
διάρκεια εκπόνησης ΠΕ (περιλαµβανοµένων των σταδίων: βιβλιογραφικής ενηµέρωσης, πειραµατικού µέρους, συγγραφής, αρχικής διόρθωσης και τελικής παρουσίασης) δεν πρέπει να
υπερβεί τα δύο εκπαιδευτικά εξάµηνα. Σε αντίθετη περίπτωση το θέµα παραπέµπεται µε εισήγηση του επιβλέποντος µέλους ∆ΕΠ στην Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών, όπου θα
αποφασισθεί το αν θα δοθεί παράταση ή θα γίνει αλλαγή θέµατος - επιβλέποντος.
[2]
Σε περίπτωση που το µέλος ∆ΕΠ διαπιστώσει καθυστέρηση ή αδιαφορία εκ µέρους
των φοιτητών που ως αποτέλεσµα έχει το βραδύ ρυθµό εκπόνησης της ΠΕ ή τη δέσµευση
πειραµατικής σκευής και µέσων, που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν από άλλους φοιτητές,
υποβάλλει γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών, µε την οποία µπορεί
να ζητήσει την έγκαιρη ακύρωση του ανατεθέντος θέµατος, ώστε να µπορέσει να αναθέσει
το ίδιο ή ανάλογο θέµα σε άλλους φοιτητές κατά το επόµενο εξάµηνο.
[3]
Σε ανάλογη ενέργεια µε αυτήν που περιγράφεται στο προηγούµενο άρθρο, µπορούν
να προβούν και οι φοιτητές που τους ανετέθη θέµα ΠΕ, εάν διαπιστώσουν ελλιπή επίβλεψη
και βοήθεια εκ µέρους του µέλους ∆ΕΠ ή καταστάσεις που θα οδηγήσουν σε καθυστέρηση
της ολοκλήρωσης της ΠΕ.

6.6

Εξέταση - Βαθµολόγηση ΠΕ (Άρθρο 6)

[1]
Μετά την εκπόνηση της ΠΕ και διόρθωση του αρχικού κειµένου από το επιβλέπον
µέλος ∆ΕΠ, η ΠΕ τυπώνεται στην οριστική της µορφή η οποία θα είναι ενιαία και σύµφωνη µε
υπόδειγµα που θα καθορισθεί. Αντίτυπο της ΠΕ κατατίθεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Η
Γραµµατεία χορηγεί στο επιβλέπον µέλος ∆ΕΠ βαθµολογικό έντυπο στο οποίο θα βαθµολογήσει χωριστά (στη βαθµολογική κλίµακα 0-10) τα ακόλουθα σηµεία αξιολόγησης:
•

Ποιότητα περιεχοµένου και εµφάνισης της ΠΕ (βαθµολογία κοινή και για τους 2 φοιτητές)

και για κάθε φοιτητή χωριστά:
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•
•
•
•

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

Τo έντυπo συµπληρώνεται, υπογράφεται και επιστρέφεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Η µέση βαθµολογία όλων των επιµέρους σηµείων για κάθε φοιτητή, στρογγυλευµένη
στην πλησιέστερη µονάδα συνιστούν το βαθµό ΠΕ που καταχωρίζεται στην αναλυτική βαθµολογία κάθε φοιτητή.
[2]
Οι ως άνω εξετάσεις πραγµατοποιούνται ενώπιον ακροατηρίου και αποκλειστικά κατά
τη διάρκεια των κανονικών εξεταστικών περιόδων του Ακαδηµαϊκού έτους και όχι µετά την
παρέλευση το πολύ µίας εβδοµάδας µετά το τελευταίο εξεταζόµενο µάθηµα κάθε περιόδου.

6.7

Γενικές ∆ιατάξεις (Άρθρο 7)

[1]
Κάθε θέµα που θα προκύψει κατά την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και δεν
προβλέπεται από αυτόν, διευθετείται από την Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών, που ανάλογα µε τη σοβαρότητα και τη φύση του µπορεί να το παραπέµψει προς επίλυση στις ΓΣ των
Τοµέων ή του Τµήµατος
[2]
Επιβαλλόµενες για ουσιαστικούς λόγους τροποποιήσεις ή προσθήκες στον παρόντα
κανονισµό, αποφασίζονται µόνο από τη ΓΣ του Τµήµατος µε εισήγηση της Επιτροπής Προγράµµατος Σπουδών.
[3]
Ο παρών κανονισµός ισχύει από το Σεπτέµβριο του 1998. Τα άρθρο [6] ισχύει και για
τους φοιτητές που ήδη εκπονούν ΠΕ µε βάση τον προηγούµενο κανονισµό

6.8

Μεταβατικές ∆ιατάξεις (Άρθρο 8)

[1]
Για το Σεπτέµβριο του 1998 στην προϋπόθεση του άρθρου [2] του κανονισµού αυτού
δεν θα ισχύσει ο περιορισµός των 12 υποχρεωτικών µαθηµάτων
[2]
Επίσης το Σεπτέµβριο του 1998 σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων εκπόνησης ΠΕ
µπορούν να υποβληθούν νέες αιτήσεις που δεν πληρούν στο συνολό τους τις προϋποθέσεις
των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου [2]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Στο Τµήµα µας λειτουργούν τα εξής προγράµµατα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7.1

Το Γενικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήµη Πολυµερών και Εφαρµογές της”
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “∆ιδακτική της Χηµείας και νέες Εκπαιδευτικές
Τεχνολογίες”
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Χηµική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας”.
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οργανική Σύνθεση και Εφαρµογές στη Χηµική
Βιοµηχανία“
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Κατάλυση και Εφαρµογές της".
Επίσης το Τµήµα µας συµµετέχει στη λειτουργία του ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος
µεταπτυχιακών σπουδών “ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ” τη διοικητική υποστήριξη του οποίου
έχει το Τµήµα Γεωλογίας.

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 Γενικής Συνέλευσης µε Ειδική
Σύνθεση του Τµήµατος Χηµείας (ΓΣΕΣ)
γ) Tις Υπουργικές αποφάσεις Β7/160/4-7-1994,
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 ειδίκευσης και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος.
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
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ζ) Κλινική Χηµεία
η) Ανόργανη Χηµεία και Τεχνολογία
θ) Χηµεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Άρθρο 3. Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών
1. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τµηµάτων Χηµείας, Πανεπιστηµίων ή Πολυτεχνείων, πτυχιούχοι τµηµάτων σχολών Θετικών Επιστηµών, Σχολών Υγείας και Γεωργικών Επιστηµών της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων της αλλοδαπής.
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 προς τη
ΣΕ ή προς εξουσιοδοτηµένες υποεπιτροπές κατά ειδίκευση.
στ) 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 σε τρεις εφηµερίδες των Αθηνών κατά µήνα Μάϊο και κοινοποιείται σε όλα τα αναφερόµενα
στο άρθρο 3, παρ. 1, Τµήµατα.
Συγχρόνως µε ευθύνη της ΣΕ συντάσσεται και κυκλοφορεί για ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων
φυλλάδιο 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 πτυχίου, 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 1 Ιουνίου 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 αξιολογική 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 περίπτωση µη εγγραφής εντός της προαναφερθείσης προθεσµίας, καλείται ο 1ος,
2ος, κ.λπ. επιλαχών.
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7. Για κάθε ΜΦ ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, ύστερα από πρόταση της ΣΕ, ένα µέλος ∆ΕΠ ως
επιβλέπων [Ν2083/92, αρθρ.12, παρ.4].
Άρθρο 5. ∆ιαδικασία επιλογής υποψηφίων ∆ιδακτόρων
1. Ο κάτοχος Μ∆Ε του Τµήµατος Χηµείας του ηµετέρου ιδρύµατος, µε αίτησή του µπορεί να συνεχίσει τις µεταπτυχιακές του σπουδές προς απόκτηση ∆∆ σε συναφές µε την ειδίκευσή
του αντικείµενο. Οι αιτήσεις αυτές θα πρέπει να κατατίθενται µέχρι 30 Σεπτεµβρίου. Η ΣΕ, µετά
από αξιολόγηση τόσο της επίδοσης του υποψηφίου, όσο και των ερευνητικών δυνατοτήτων του
χώρου, όπου αιτείται η εκπόνηση της ∆∆, εισηγείται ανάλογα στη ΓΣΕΣ.
2. Ένταξη στο ΠΜΣ για απόκτηση ∆∆ κατόχων Μ∆Ε άλλων τµηµάτων ή άλλων ΑΕΙ της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής είναι δυνατή, µε την ακόλουθη διαδικασία:
α) Μετά το πέρας της διαδικασίας της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και ύστερα
από σχετικά αιτήµατα των µελών ∆ΕΠ, η ΣΕ εισηγείται στη ΓΣΕΣ την προκήρυξη των θέσεων.
β) Μέσα σε 20 εργάσιµες ηµέρες από την προκήρυξη των εν λόγω θέσεων, υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος αιτήσεις υποψηφιότητας. Οι υποψήφιοι, µαζί µε την αίτηση
υποβάλλουν αντίγραφα αναγνωρισµένων πτυχίων και διπλωµάτων προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών και τα πρόσθετα στοιχεία, που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2.
γ) Μετά από αιτιολογηµένη πρόταση της ΣΕ, η ΓΣΕΣ αποφασίζει για την τελική επιλογή.
Άρθρο 6. ∆ιάρκεια του Προγράµµατος - Παρακολούθηση - Εξετάσεις
1. Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ, που οδηγεί στην απονοµή Μ∆Ε, είναι τέσσερα διδακτικά εξάµηνα, ενώ για την απονοµή ∆∆ η µικρότερη είναι δύο επιπλέον έτη και η µεγαλύτερη
τέσσερα 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 12 εβδοµάδες για διδασκαλία και 1 εβδοµάδα για εξετάσεις. Εάν η διδασκαλία διαρκέσει λιγότερο από 10 εβδοµάδες 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 τους διδάσκοντες και σε περίπτωση ανεπαρκούς παρακολούθησης
ο ΜΦ δεν δικαιούται να προσέλθει 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 παρακολουθήσεως 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 συµµορφώσεως
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 νέας αποτυχίας ή µη συµµετοχής επαναλαµβάνονται τον
Φεβρουάριο ή Ιούνιο, ανάλογα µε το εξάµηνο που διδάσκεται το µάθηµα. Και σε περίπτωση
νέας αποτυχίας ή µη συµµετοχής ο ΜΦ διαγράφεται.

82
7. H εργασία παραδίδεται 30 Απριλίου 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 πραγµατοποιηθούν πριν την ορκωµοσία.
9. Η Ορκωµοσία γίνεται οµαδικά περί τα τέλη Ιουνίου.
10. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται και το Σεπτέµβριο Μήνα για όσους δεν
ολοκληρώσουν την εκπόνηση της διατριβής µέχρι 30 Απριλίου.
11. Η Ορκωµοσία γίνεται οµαδικά τον Οκτώβριο.
Άρθρο 7. Αναστολή φοίτησης
Για ειδικούς λόγους µπορεί η ΓΣΕΣ του Τµήµατος να χορηγήσει σε ΜΦ άδεια αναστολής της παρακολούθησης των µαθηµάτων ή της εκπόνησης του πειραµατικού µέρους της υπό
εκπόνησης διατριβής. Η άδεια δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερης διάρκειας του ακαδηµαϊκού
έτους, εκτός από την περίπτωση εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας, οπότε µπορεί να είναι
διετής. 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. Ο ΜΦ απαιτείται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς:
α) Σε τουλάχιστον τέσσερα συνολικά µαθήµατα εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον από
τα βασικά µαθήµατα
β) Σε υποδεικνυόµενα µαθήµατα του προπτυχιακού προγράµµατος του Τµήµατος Χηµείας, τα οποία ο ΜΦ δε διδάχθηκε σε προπτυχιακό επίπεδο και κρίνονται απαραίτητα για την
παρακολούθηση των µεταπτυχιακών µαθηµάτων.
2. Ο ΜΦ πρέπει να εκπονήσει ερευνητική εργασία, σχετική µε το αντικείµενο της ειδίκευσης υπό την επίβλεψη του ορισθέντος ως επιβλέποντος µέλους ∆ΕΠ (άρθρο 4, παραγρ.7).
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 του Τµήµατος, που ορίζονται από τη ΣΕ. Το
ερευνητικό και διδακτικό αντικείµενο των µελών της επιτροπής πρέπει να σχετίζεται άµεσα µε
την ειδίκευση. Ο ΜΦ παρουσιάζει τη διατριβή του ενώπιον ανοικτού ακροατηρίου.
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.
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 επιπλέον βασικό µάθηµα.
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β) Η επιτυχής εξέταση σε προπτυχιακά µαθήµατα και µαθήµατα ειδίκευσης σχετικών µε
το θέµα της ∆ιδακτορικής 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 Χηµείας και ανήκει στη βαθµίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του
Επίκουρου Καθηγητή και δύο άλλα µέλη του ∆ΕΠ, από τα οποία µπορεί το ένα να είναι Λέκτορας
του Τµήµατος Χηµείας, εφόσον είναι µόνιµος ή έχει τουλάχιστον τριετή θητεία ή ερευνητής αναγνωρισµένου Ερευνητικού Κέντρου ή Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχος ∆∆ και διαθέτει αναγνωρισµένο επιστηµονικό έργο. Το ερευνητικό και διδακτικό αντικείµενο
των µελών της συµβουλευτικής επιτροπής πρέπει να σχετίζεται άµεσα µε την ερευνητική κατεύθυνση της υπό εκπόνηση ∆ιατριβής. [Ν2083/92, αρθρ. 12, παρ.5α]
3. Με απόφαση της ΓΣΕΣ µπορεί ο υποψήφιος διδάκτορας να εκτελέσει τµήµα ή το
σύνολο του πειραµατικού µέρους της διατριβής σε αναγνωρισµένα Ερευνητικά Ιδρύµατα.
4. Κατά µήνα Ιανουάριο ο ΜΦ υποβάλλει στη Γραµµατεία του Τµήµατος ετήσια έκθεση
προόδου, όπου αναφέρεται η ερευνητική πρόοδος της διατριβής, οι τυχόν δηµοσιεύσεις, συµµετοχές σε σεµινάρια και συνέδρια, όπως επίσης και η συµµετοχή στις προβλεπόµενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ακόµη στην έκθεση πρέπει να αναφέρονται οι τυχόν δυσκολίες και
προβλήµατα που παρουσιάσθηκαν κατά το προηγούµενο έτος. Η έκθεση αυτή συνυπογράφεται
από τον επιβλέποντα.
5. Με την ολοκλήρωση του πειραµατικού µέρους της διατριβής ο υποψήφιος προχωρεί στη συγγραφή της 1ης έκδοσης της διατριβής, (βλέπε οδηγίες συγγραφής) 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. Η τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα µετά την
ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του γίνεται από εξεταστική επιτροπή η οποία απαρτίζεται από 7
µέλη ∆ΕΠ. Στην εξεταστική επιτροπή συµµετέχουν τα 3 µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής,
εφόσον έχουν την ιδιότητα του µέλους του ∆ΕΠ. Τα υπόλοιπα 4 (ή κατά περίπτωση 5) ορίζονται
από τη ΓΣΕΣ, ύστερα από εισήγηση της ΣΕ. Τα 3 τουλάχιστον από τα µέλη της εξεταστική επιτροπής ανήκουν στη βαθµίδα του Καθηγητή. Τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής ανήκουν στην
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ίδια ή συγγενή επιστηµονική ειδικότητα µε αυτή στην οποία εκπονεί ο υποψήφιος τη διατριβή του
και µπορούν ορισµένα από αυτά να προέρχονται από άλλο τµήµα του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ. [Ν2083
/92, αρθρ.12, παρ.5β]
8. Μετά την παρέλευση 10 ηµερών και πριν τη συµπλήρωση 40 ηµερών από τον
ορισµό της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής, ο υποψήφιος αναπτύσσει τη διατριβή του
δηµόσια ενώπιον της εξεταστικής 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 τµηµάτων του ερευνητικού µέρους της σε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται σύµφωνη γνώµη 5
τουλάχιστον µελών της επιτροπής. [Ν2083/92, αρθρ.12, παρ.5γ]
9. 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.
10. 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 ανατύπων της διατριβής στη Γραµµατεία του Τµήµατος µε τις τυχόν
διορθώσεις/προσθήκες, που υποδείχθησαν κατά την εξέταση. [Ν2083/92, αρθρ.12, παρ.5δ]
11. Σε περίπτωση µη έγκρισης της διδακτορικής διατριβής από την 7µελή εξεταστική
επιτροπή µε απόφαση της ΓΣΕΣ, δίνεται ευκαιρία στον υποψήφιο να επαναπαρουσίασει τη διδακτορική του διατριβή σε εύλογο χρονικό διάστηµα, αφού λάβει υπόψη του τυχόν υποδείξεις της
εξεταστικής επιτροπής.
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 Αντιπρυτάνεως 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 ορκωµοσίας 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 βαθµολογία 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: [Ν2083/92, αρθρ.12, παρ.3α]
α) Μέλη του ∆ΕΠ του Τµήµατος Χηµείας ή άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αθηνών ή άλλων ΑΕΙ, οµότιµοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές και ειδικοί συνεργάτες.
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. [Ν2083/ 92,
αρθρ.12, παρ.3β]
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Άρθρο 13. Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών από µέλη ∆ΕΠ
1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση επίβλεψης διδακτορικής διατριβής σε µέλος ∆ΕΠ είναι η επιστηµονική του κατάρτιση στο συγκεκριµένο θέµα της ∆ιατριβής, η οποία
τεκµηριώνεται από σηµαντικό αριθµό δηµοσιεύσεων σε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά του ερευνητικού πεδίου.
2. Για την ανάθεση της επίβλεψης διδακτορικής διατριβής σε µέλος ∆ΕΠ λαµβάνονται
υπόψη η προηγούµενη εµπειρία επιτυχούς επίβλεψης διπλωµατικών εργασιών και διατριβών
Μ∆Ε.
3. Ο µέγιστος αριθµός επιβλεπόµενων διατριβών ανά µέλος ∆ΕΠ καθορίζεται από εισήγηση της ΣΕ, όπου λαµβάνεται υπόψη και η δυνατότητα χρηµατοδότησης του ερευνητικού
µέρους των διατριβών από άλλες πηγές πέραν του προϋπολογισµού των ΠΜΣ ή γενικότερα του
Τµήµατος.
Άρθρο 14. 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 αποτελεσµάτων προς τρίτους (δηµοσιεύσεις σε περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια, εκθέσεις προς φορείς, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας κ.λπ.), σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική και
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.
Άρθρο 15. Μεταβατικές ρυθµίσεις
Στους κατά την έναρξη της ισχύος του κανονισµού αυτού Μ.Φ. που διανύουν το τρίτο
έτος σπουδών δίνεται η δυνατότητα ολοκληρώσεως των σπουδών τους έως το Σεπτέµβριο
του 2000, όπως προέβλεπε και ο προηγούµενος κανονισµός, µε δυνατότητα µόνο εξάµηνης
(ακαδ. εξάµηνο) παράτασης για την ολοκλήρωση του πειραµατικού µέρους της ερευνητικής
εργασίας. Αν παρέλθει το ακαδ. εξάµηνο χωρίς την ολοκλήρωση των σπουδών τους, διαγράφονται αυτοµάτως.
Σε όσους διανύουν το πρώτο ή δεύτερο έτος σπουδών δίνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών τους σε έξι διδακτικά εξάµηνα, χωρίς τη δυνατότητα παρατάσεως, µέχρι τον
Ιούνιο του 2002 και 2001 αντίστοιχα. Κατά τα άλλα ισχύει και γι΄αυτούς ο παρών κανονισµός.
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7.1α

Πρόγραµµα µεταπτυχιακών µαθηµάτων

Στο Μ∆Ε διδάσκονται µαθήµατα βασικά και ειδίκευσης.
Όλα τα µαθήµατα διδάσκονται 3 ώρες την εβδοµάδα και κατά περίπτωση µπορεί να περιλαµβάνουν και εργαστηριακή άσκηση.
ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Αναλυτική Χηµεία
2. Ανόργανη Χηµεία
3. Βιοχηµεία
4. Οργανική Χηµεία
5. Φυσικοχηµεία
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ
Ειδίκευση: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
1. Χηµεία ∆ιαχωρισµών - Χρωµατογραφικές Τεχνικές Αναλύσεως
2. Έλεγχος Ποιότητας Φαρµάκων
3. Χηµειοµετρία- ∆ιασφάλιση ποιότητας
4. Βιοαναλυτικές Τεχνικές

ΕΞΑΜΗΝO
Α
Α
Α
Α
Α
ΕΞΑΜΗΝΟ
Α
Α
Β
Β

Για την απόκτηση του διπλώµατος αυτού απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής
εξέταση στο βασικό µάθηµα Αναλυτική Χηµεία και σε τέσσερα ειδίκευσης.
Ειδίκευση: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
1. Μοριακή Κβαντική Χηµεία
2. Μοριακή Φασµατοσκοπία
3. Ειδικά Κεφάλαια Στερεάς Κατάστασης
4. Στατιστική Μηχανική Μοριακών Συστηµάτων

Α
Β
Β
Β

Για την απόκτηση του διπλώµατος αυτού απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση
στο βασικό µάθηµα Φυσικοχηµεία και σε τρία ειδίκευσης.
Ειδίκευση: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
1. Χηµεία Βιοµορίων και Βιοδραστικών Ενώσεων
2. Σύνθεση Οργανικών Ενώσεων µε Βιολογική ∆ράση
3. Ειδικά Κεφάλαια Οργανικής Χηµείας

Α
Β
Β

Για την απόκτηση του διπλώµατος αυτού απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στο βασικό µάθηµα Οργανική Χηµεία και σε τρία ειδίκευσης, ή σε δύο βασικά µαθήµατα, εκ
των οποίων το ένα αυτό της Οργανικής Χηµείας, και δύο ειδίκευσης.
Ειδίκευση: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
1. Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτροχηµείας
2. Βιοµηχανίες Ζυµώσεων - Τεχνολογία Αποσταγµάτων
3. Προσρόφηση
4. Οινοτεχνική
5. Μικροβιολογία Οίνου
6. Συστήµατα Επιφανειακής Κατεργασίας και Επικαλυπτικές ΄Υλες

Α
Α
Β
B
Β
Β
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Για την απόκτηση του διπλώµατος αυτού απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε ένα βασικό µάθηµα και τρία ειδίκευσης.
Ειδίκευση: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1. Ανάλυση Τροφίµων
2. Μικροβιολογία Τροφίµων
3. Τεχνολογία Τροφίµων

Α
Α
Β

Για την απόκτηση του διπλώµατος αυτού απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής
εξέταση σε ένα βασικό µάθηµα και στα τρία ειδίκευσης.
Ειδίκευση: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
1. Χηµεία και Βιοχηµεία Λιποειδών
2. Θέµατα Μοριακής Βιολογίας
3. Ενζυµολογία
4. Βιοχηµεία του Ανθρώπου

Α
Α
Β
Β

Για την απόκτηση του διπλώµατος αυτού απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής
εξέταση στο βασικό µάθηµα Βιοχηµεία και στα τέσσερα ειδίκευσης.
Ειδίκευση: ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
1. Προχωρηµένη Ανόργανη Χηµεία
2. Χηµεία Ορυκτών Πόρων
3. Μηχανισµοί Αντιδράσεων
4. Φυσικές Μέθοδοι Χαρακτηρισµού ∆οµής
5. Κατάλυση
6. Βιοανόργανη Χηµεία
7. Περιβάλλον και Ορυκτοί Πόροι

Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β

Για την απόκτηση του διπλώµατος αυτού απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής
εξέταση στο βασικό µάθηµα της Ανόργανης Χηµείας και σε τρία ειδίκευσης.
Ειδίκευση: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. Χηµεία Ατµόσφαιρας
2. Γεωχηµεία - Μελέτη Γεωσφαίρας
3. Οικολογία - Μελέτη Βιοσφαίρας
4. Χηµεία Υδάτων
5. Τεχνολογία Περιβάλλοντος
6. Παραγωγή Ενέργειας

Α
Α
Α
Β
Β
Β

Για την απόκτηση του διπλώµατος αυτού απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής
εξέταση σε ένα βασικό µάθηµα, η παρακολούθηση και των έξη µαθηµάτων της ειδίκευσης και η
επιτυχής εξέταση σε πέντε από αυτά.
Ειδίκευση: ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
1. Κλινική Χηµεία Ι
2. Ενόργανη Ανάλυση και Εργαστηριακή Μεθοδολογία στην κλινική Χηµεία Ι
3. Μοριακή Βιολογία - Τεχνικές Μοριακής ∆ιαγνωστικής

Α
Α
Α
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4. Στοιχεία Ανατοµίας - Ιστολογίας - Εµβρυολογίας
5. Κλινική Χηµεία ΙΙ (Παθοβιοχηµεία-Φαρµακοκινητική-Τοξικολογία)
6. Βιοστατιστική - Χηµειοµετρία
7. Γενετική Ανθρώπου
8. Στοιχεία Φυσιολογίας - Παθοφυσιολογίας
΄Ολα τα µαθήµατα είναι υποχρεωτικά

7.1β

Β
Β
Β
Β
Β

Περιεχόµενο Μαθηµάτων

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μάθηµα: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
∆ιδάσκοντες: Κ. Ευσταθίου, Α. Καλοκαιρινός (συντονιστής), Μ. Κουππάρης, Ε. Πιπεράκη.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Σύγχρονες ηλεκτροχηµικές και οπτικές τεχνικές αναλύσεως. Θερµικές τεχνικές ανάλυσης. Αυτοµατοποιηµένη χηµική ανάλυση. Τεχνικές χαρακτηρισµού και
ανάλυσης επιφανειών.
Μάθηµα: ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
∆ιδάσκοντες: Σ. Κοΐνης (συντονιστής), Κ. Μεθενίτης, Κ. Μερτής, Γ. Πνευµατικάκης, Ν. Ψαρουδάκης.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Χηµική θερµοδυναµική. Χηµική κινητική. Γενικές αρχές φασµατοσκοπίας. Φασµατοσκοπία ανόργανων συµπλόκων. Οργανοµεταλλική Χηµεία. Κατάλυση. Μηχανισµοί ανόργανων αντιδράσεων.
Μάθηµα: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
∆ιδάσκοντες: Κ. Γαλανοπούλου, Κ. ∆ηµόπουλος, Μ. Μαυρή - Βαβαγιάννη, Α. Σιαφάκα Καπάδαη
Περιεχόµενο µαθήµατος: Ανακεφαλαίωση των κεντρικών πορειών του µεταβολισµού.
Μελέτη δευτερευουσών µεταβολικών πορειών. Ρύθµιση του µεταβολισµού.
Μάθηµα: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
∆ιδάσκοντες: Λ. Λαπατσάνης, Π. Μουτεβελή - Μηνακάκη, Ν. Φερδερίγος, Κ. Φρούσιος
Περιεχόµενο µαθήµατος: Αλειφατική και αρωµατική πυρηνόφιλη υποκατάσταση. Αλειφατική
και αρωµατική ηλεκτρονιόφιλη υποκατάσταση. Μεταθέσεις.
Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
∆ιδάσκοντες: Α. Κούτσελος, Ι. Μολίνου-Προβιδάκη, Β. Χαβρεδάκη.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Κλασική θερµοδυναµική (βασικές αρχές της θερµοδυναµικής, αντιστρεπτές διεργασίες, ευστάθεια θερµοδυναµικών συστηµάτων, µεταβολές φάσεων). Θερµοδυναµική διαλυµάτων (αλληλεπιδράσεις ιόντος-διαλύτη και ιόντος-ιόντος. Πρότυπο Born, θεωρία Debye-Huckel, θεωρία Bjerrum. Iδιότητες µείξεως. Εφαρµογές σε επιλεγµένα συστήµατα).
Στατιστική θερµοδυναµική (στατιστικά σύνολα, διακυµάνσεις περί την ισορροπία, συνάρτηση
καταµερισµού, εφαρµογές σε ειδικά συστήµατα και διασύνδεση µε τη θερµοδυναµική).
____________________
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ
Eιδίκευση: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Υπεύθυνος Ειδίκευσης: Α. Καλοκαιρινός.
Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΟΜΕΤΡΙΑ - ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
∆ιδάσκοντες: Κ. Ευσταθίου, Μ. Κουππάρης (συντονιστής).
Περιεχόµενο µαθήµατος: Χηµειοµετρία και αναλυτική διαδικασία. Βασική στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδοµένων. Σφάλµατα στην αναλυτική διαδικασία, αξιολόγηση επαναληψιµότητας και ακρίβειας. Βαθµονόµηση. Χαρακτηριστικά ποιότητας αναλυτικών µεθόδων (αξιοπιστία, ολίσθηση, ευαισθησία, ανιχνευσιµότητα, εκλεκτικότητα, διαχωριστότητα). Σήµατα και
δεδοµένα. Μέθοδοι συµµεταβολής και συσχετίσεως. Επιφάνειες απόκρισης και µοντέλα. Βελτιστοποίηση αναλυτικών µεθόδων. Πολυπαραµετρική προσέγγιση. Ανάλυση κατά συστάδες
(cluster analysis). Αναγνώριση µοντέλων (pattern recognition). Ειδικές εφαρµογές χηµειοµετρίας. Στατιστικά πακέτα προγραµµάτων. ΄Ελεγχος ποιότητας αναλυτικών εργαστηρίων.
∆ιασφάλιση ποιότητας. ∆ιαπίστευση αναλυτικών εργαστηρίων.
Μάθηµα: ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
∆ιδάσκοντες: Μ. Κουππάρης (συντονιστής), Π. Ιωάννου, Τ. Πολίτου, Α. Καλοκαιρινός, Ε.
Λιανίδου.
Περιεχόµενο µαθήµατος: 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 βιοανάλυση. Παραγωγή και αποµόνωση βιολογικών µεγαλοµορίων. Ειδικές τεχνικές µελέτης και προσδιορισµού µεγαλοµορίων.
Εργαστηριακές ασκήσεις: Πραγµατοποιείται αριθµός εργαστηριακών ασκήσεων σχετικών
µε τα προηγούµενα.
Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ
∆ιδάσκοντες: Ε. Αρχοντάκη, Μ. Κουππάρης, Ε. Λιανίδου , Ε. Μπακέας.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Η αναγκαιότητα και το περιεχόµενο των αναλυτικών µεθόδων
διαχωρισµού. Κλασικοί διφασικοί διαχωρισµοί. Προετοιµασία δειγµάτων για ανάλυση. Ταξινόµηση χρωµατογραφικών διαχωρισµών. Χρωµατογραφικές θεωρίες. Μηχανισµοί. Φυσικοχηµικές ιδιότητες εκλεκτικότητας αναλυτικών διαχωρισµών. Χηµεία κινητών και στατικών φάσεων.
Ηλεκτροφορητικές τεχνικές. Τριχοειδής ηλεκτροφόρηση. ∆ιήθηση και υπερδιήθηση. Υπερφυγοκέντριση.
Μάθηµα: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
∆ιδάσκοντες: Μ. Κουππάρης.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Ορισµοί, νοµοθεσία ελέγχου ποιότητας. Φαρµακοποιίες. Εργαστήρια ελέγχου. Ουσίες αναφοράς. Χηµικός έλεγχος φαρµακευτικών πρώτων υλών. ‘Ελεγχοι 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.
____________________
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Ειδίκευση: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
Υπεύθυνος Ειδίκευσης: Ι. Σάµιος.
Μάθηµα: ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
∆ιδάσκοντες: Α. Μαυρίδης (4 δ.ω).
Περιεχόµενο µαθήµατος: Ανάπτυξη µεθόδων επιλύσεως της εξισώσεως Schrödinger – ∆ιαµοριακές δυνάµεις.
Μάθηµα: ΜΟΡΙΑΚH ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠIΑ
∆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
∆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. Μαγνητικές ιδιότητες στερεών/συµπεριφορά των υλικών εντός
µαγνητικού πεδίου, παραµαγνητισµός σιδηροµαγνητισµός, αντισιδηροµαγνητισµός, σιδηριµαγνητισµός, νόµοι Curie και Curie - Weis. Ηλεκτροµαγνητικές εξισώσεις του Maxwell. Υπεραγωγιµότητα/φαινόµενο Meissner, θερµοδυναµική της υπεραγώγιµης µετάπτωσης, εξίσωση
London, BCS θεωρία της υπεραγωγιµότητας. Οπτικές ιδιότητες στερεών.
Μάθηµα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
∆ιδάσκοντε: Ι. Σάµιος (συντονιστής), Α. Κούτσελος.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Αναγκαιότητα εφαρµογής της Στατιστικής Μηχανικής στην Επιστήµη της Φυσικής/Χηµείας. Πιθανότητα, βασικές Κατανοµές. Μικροσκοπικοί νόµοι (εξισώσεις) κίνησης κλασικών σωµατιδίων. Χώρος των Φάσεων κατα Gibbs, ορισµός Στατιστικού
Μηχανικού Συνόλου (Εnsemble). 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. ∆ιασύνδεση
µε ∆υναµική Φασµατοσκοπία. Εισαγωγή στις υπολογιστικές τεχνικές µοριακών προσοµοιώσεων “Monte Carlo” και “Molecular Dynamics”.
_____________________
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Eιδίκευση: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Υπεύθυνη Ειδίκευσης: Χ. Τζουγκράκη.
Μάθηµα: ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ
∆ιδάσκοντες: Α. Γιωτάκης, Χρ. Τζουγκράκη, Ν. Φερδερίγος
Περιεχόµενο µαθήµατος: Ανασκόπηση της πεπτιδικής χηµείας. Σηµασία και στόχοι της
πεπτιδικής σύνθεσης. Κατηγορίες πεπτιδίων και αναλόγων τους ως προς τις δράσεις τους και
τις φαρµακευτικές τους εφαρµογές. Περί ενζυµικών προσδιορισµών. Συνθετικά πεπτιδικά
υποστρώµατα. Σύγχρονες χηµικές µέθοδοι σύνθεσης πεπτιδίων. Πυρηνικός µαγνητικός συντονισµός (NMR) πρωτονίου αµινοξέων και ολιγοπεπτιδίων. Εισαγωγή στην ανάλυση, σύνταξη
και διαµόρφωση ολιγοπεπτιδίων µε τη βοήθεια NMR πρωτονίου. Σχέση δοµής και βιολογικής
δράσης. Πεπτιδοµιµητές. Αναστολείς ενζύµων. Αρχές συνδυασµικής χηµείας.
Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
∆ιδάσκοντες: Γ. Κόκοτος, Στ. Μυλωνάς
Περιεχόµενο µαθήµατος: Χηµεία αµινοξέων. Σύνθεση οπτικά ενεργών αµινοξέων. Τα αµινοξέα ως πρώτες ύλες για τη σύνθεση βιοδραστικών ενώσεων. Χρήση ενζύµων στην Οργανική
Χηµεία. Ενζυµική οργανική σύνθεση – Αρχές, παραδείγµατα. Νουκλεϊνικά οξέα. ∆οµή-Αλληλεπιδράσεις µε φάρµακα και ενώσεις µικρού και µεγάλου ΜΒ. Λιπίδια-Παραδείγµατα σύνθεσης
και µελέτης βιοδραστικών λιπιδίων. Εφαρµογή συµπλόκων ενώσεων στη χηµειοθεραπεία.
Σχέση δοµής και βιολογικής δραστικότητας. Καρκίνος-Χηµειοθεραπεία. Ισοστερικές διαφοροποιήσεις κατά το σχεδιασµό φαρµάκων υπό τη µορφή είτε καθαρών οργανικών µορίων είτε
συµπλόκων ενώσεων.
Μάθηµα: ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
∆ιδάσκοντες: Αθ. Βαλαβανίδης, Κ. ∆ηµητρόπουλος, Β. Ραγκούση.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εφαρµογές των φασµατοσκοπικών µεθόδων στην Οργανική Χηµεία: Γενικές αρχές φασµατοσκοπίας, υπέρυθρη φασµατοσκοπία - παραδείγµατα φασµάτων προβλήµατα. Πυρηνικός µαγνητικός συντονισµός 1Η και 13C. Φάσµατα NMR δύο διαστάσεων.
Ηλεκτρονικός παραµαγνητικός συντονισµός (EPR). Προσοµοίωση φασµάτων EPR µε Η/Υ.
Φασµατοµετρία µάζας (MS). Βιβλιογραφία και χρήση βοηθηµάτων µε φάσµατα. Πρακτική
εξάσκηση.
Σχεδιασµός οργανικών συνθέσεων: Ανάπτυξη οργανικής σύνθεσης µε εφαρµογή της αντίστροφης ανάλυσης (retrosynthetic analysis). ∆οµικές µονάδες (synthons) από ανάλυση του
µοριακού σκελετού (disconnection approach) και συνθετικά ισοδύναµα µόρια για θεωρητική
προσέγγιση στη σύνθεση του µόριου στόχου. Ασύµµετρες δοµικές µονάδες (chirons) και συνθετικά ισοδύναµα µόρια για θεωρητική προσέγγιση στη σύνθεση ασύµµετρων µορίων.
Βασικές αρχές φωτοχηµείας: Γενική ανασκόπιση, ηλεκτρονική διέγερση, ηλεκτρονικά τροχιακά
και ηλεκτρονικές ενεργειακές στάθµες. Επιφάνειες δυναµικής ενέργειας. ∆ιέγερση µε απορρόφηση ακτινοβολίας - αποδιέγερση χωρίς εκποµπή ακτινοβολίας. Θεωρητική οργανική φωτοχηµεία. Μεταφορά ενέργειας. Αντιδράσεις φωτοπροσθήκης και φωτοαντικατάσταση. Αντιδράσεις κυκλοπροσθήκης. Αντιδράσεις ισοµερίωσης και µεταθέσεων. Αντιδράσεις φωτοδιάσπασης. Αντιδράσεις χηµειοφωσφορισµού.
__________________
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Ειδίκευση: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Υπεύθυνη Ειδίκευσης: Ε. Καπλάνογλου.
Μάθηµα: ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑΣ
∆ιδάσκοντες: Ν. Κουλουµπή (ΕΜΠ), Ε. Τσαγκαράκη - Καπλάνογλου.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Φορτισµένη διεπιφάνεια. Ηλεκτροδιακές διεργασίες ειδικού ενδιαφέροντος. Μερικά ηλεκτροχηµικά συστήµατα µε τεχνολογικό ενδιαφέρον (π.χ. ∆ιάβρωση και
σταθερότητα των µετάλλων).
Μάθηµα: ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ
∆ιδάσκων: Α. Ιωάννου.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή. Κινητική της προσρόφησης και υποδείγµατα συµπεριφοράς (µοντέλα). Προσρόφηση στην ισορροπία. ∆ιάχυση. Μελέτη συστηµάτων προσρόφησης.
∆ιεργασίες προσρόφησης ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. προσρόφηση σε εδαφικά κολλοειδή).
Μάθηµα: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
∆ιδάσκων: Ε. Τσαγκαράκη - Καπλάνογλου.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή. Ηλεκτρολυτική και χηµική στίλβωση. Προκατεργασίες.
Επιµετάλλωση. Ανοδικά, οργανικά και άλλα έγχρωµα ή µη επιστρώµατα. Πιγµέντα και χρωστικές. Τελικά προϊόντα και εφαρµογές τους.
Μάθηµα: ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ
∆ιδάσκοντες: Μ. Λιούνη.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Μηχανικός εξοπλισµός των οινοποιητικών βιοµηχανιών. Οινολογικές πρακτικές. ∆ιαχείριση των καταλοίπων οινοποιίας. Ορθολογιστική εγκατάσταση των
οινοποιητικών εγκαταστάσεων.
Μάθηµα: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΥ
∆ιδάσκων: Π. Λαναρίδης (Ινστιτούτο Οίνου).
Περιεχόµενο µαθήµατος: Ζύµες. Μελέτη της ελληνικής ζυµοχλωρίδας. Αλκοολική ζύµωση.
Βακτήρια γαλακτικά και οξικά. Μετατροπή οίνων από βακτήρια. Αλλοιώσεις και ασθένειες οίνου.
Μάθηµα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΥΜΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ
∆ιδάσκοντες: Μ. Λιούνη.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Βιοµηχανικές ζυµώσεις. Ζύθος. Αποστάγµατα οίνου. Οινοπνευµατώδη ποτά.
__________________________
Ειδίκευση: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Υπεύθυνη Ειδίκευσης: Σ. Μηνιάδου.
Μάθηµα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆ιδάσκων: Ε. Μελισσάρη.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Γενικές αρχές (βιοµηχανίες τροφίµων, συνθήκες αποθήκευσης
πρώτης ύλης). Μέθοδοι συντήρησης (ψύξη, κατάψυξη, ξήρανση, λυοφιλίωση, κονσερβοποίηση, αλάτιση, κάπνιση, χηµικά πρόσθετα, ακτινοβόληση). Συσκευασία τροφίµων (επικασσιτερωµένος χάλυβας, αλουµίνιο, γυαλί, χαρτί, πλαστικές ύλες, ξύλο). Υγιεινή εργοστασίων τροφίµων (απορρυπαντικές-απολυµαντικές ουσίες, καταπολέµηση τρωκτικών-εντόµων, απόβλητα).
Τεχνολογία προϊόντων (γαλακτοκοµικά προϊόντα, προϊόντα σιτηρών, λιπαρά).
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Μάθηµα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆ιδάσκων: Σ. Μαστρονικολή.
Εργαστήρια: Σ. Μαστρονικολή
Περιεχόµενο µαθήµατος: Ενεργότητα νερού. Χηµική εξέταση των τροφίµων από την άποψη
των προσθέτων υλών και υλών που τα επιµολύνουν. Προσδιορισµός διαιτητικής ίνας. Ενόργανες µέθοδοι ανάλυσης τροφίµων (επιλογές από διαθλασιµετρία,πολωσιµετρία, φασµατοφωτοµετρία, χρωµατογραφία και ηλεκτροφόρηση).
Εργαστηριακές ασκήσεις: Σχετικές µε την ύλη του µαθήµατος.
Μάθηµα: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆ιδάσκων: Π. Μαρκάκη
Εργαστήρια: Π. Μαρκάκη, Ε. Πετροπούλου
Περιεχόµενο µαθήµατος: Γενικά περί µικροοργανισµών. Μικροοργανισµοί που σχετίζονται
µε τα τρόφιµα. Αλλοιώσεις. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη µικροοργανισµών.
Χρήσιµοι µικροοργανισµοί. Προϊόντα δευτερογενούς µεταβολισµού των µυκήτων.
Εργαστηριακές ασκήσεις: Μικροσκοπική παρατήρηση παρασκευασµάτων. Βακτηριολογικός
έλεγχος σε γαλακτοκοµικά προúόντα. Μικροβιολογικός έλεγχος νερού. ∆οκιµασία παθογόνων
βακτηρίων σε τρόφιµα. Γαλακτική ζύµωση. Μικροβιολογία γιαούρτης. Έλεγχος τοξινογόνων
µυκήτων σε τρόφιµα.
___________________________
Ειδίκευση: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
Υπεύθυνος Ειδίκευσης: Κ. ∆ηµόπουλος.
Μάθηµα: ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ
∆ιδάσκων: Κ. ∆ηµόπουλος.
Εργαστήρια: Κ. ∆ηµόπουλος.
Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆οµή, ονοµατολογία και κατάταξη των ενζύµων. Εξειδίκευση. Συµπαράγοντες. Μηχανισµοί ενζυµικών αντιδράσεων. Κινητική ενζυµικών αντιδράσεων. Αναστολή
και ενεργοποίηση. Αλλοστερισµός. Ρύθµιση της δράσης και της βιοσύνθεσης των ενζύµων.
Εφαρµοσµένη ενζυµολογία (Παραγωγή και αποµόνωση ενζύµων. Καθήλωση ενζύµων. Εφαρµογές στη Βιοτεχνολογία).
Εργαστηριακές ασκήσεις: Εργαστηριακή µελέτη των ενζύµων: προσδιορισµός ενζυµικής
δραστικότητας, χαρακτηρισµός του ενζύµου (Προσδιορισµός ΚΜ, επίδραση pΗ, θερµοκρασίας. Εξειδίκευση. Αναστολή. Καθαρισµός. Ηλεκτροφόρηση).
Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΛΙΠΙ∆ΙΩΝ
∆ιδάσκων: Α. Σιαφάκα -Καπάδαη.
Εργαστήρια: Α. Σιαφάκα -Καπάδαη.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Χηµικές δοµές, δοµές σε υδατικό περιβάλλον, χηµικές ιδιότητες.
Μεταβολισµός, βιολογικές δράσεις. Αποµόνωση, καθαρισµός, ταυτοποίηση.
Εργαστηριακές ασκήσεις: Εργαστηριακή µελέτη των λιπιδίων (Εκχύλιση, διαχωρισµός, µελέτη
της δοµής µε φυσικοχηµικές και βιοχηµικές τεχνικές).
Μάθηµα: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
∆ιδάσκων: Μ. Μαυρή - Βαβαγιάννη.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Η βιοχηµική βάση της λειτουργίας των διαφόρων ιστών, οργάνων
και συστηµάτων του ανθρώπινου σώµατος σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις.
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Μάθηµα: ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
∆ιδάσκων: Κ. Γαλανοπούλου.
Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆οµές νουκλεϊνικών οξέων, βασικοί γενετικοί µηχανισµοί. Ιοί.
Ευκαρυωτικό χρωµόσωµα, ο πυρήνας των κυττάρων, πυρηνική µεµβράνη. Γονιδιακή ρύθµιση.
Κυτταρικός κύκλος, µηχανισµοί ρύθµισης του κυτταρικού κύκλου και έλεγχος του κυτταρικού
πολλαπλασιασµού, ογκογονίδια και ογκοκατασταλτικά γονίδια. Τεχνικές µελέτης νουκλεϊνικών
οξέων.
_____________________
Eιδίκευση: ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙA
Υπεύθυνη Ειδίκευσης: Ε. Λιανίδου.
Μάθηµα: ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι
∆ιδάσκοντες: Π. Σίσκος, Α. Αστερίου (τµ. Ιατρικής)
Περιεχόµενο µαθήµατος:.Το περιεχόµενο της Κλινικής Χηµείας. Συλλογή και Επεξεργασία
βιολογικών δειγµάτων. Ένζυµα. Λιπίδια- Λιποπρωτεΐνες και Απολιποπρωτεΐνες, ∆ιατροφή:
Βιταµίνες. Ιχνοστοιχεία: αναλυτικές µέθοδοι και έλεγχος ποιότητας των προσδιορισµών των
ιχνοστοιχείων. Ηλεκτρολύτες.Αέρια αίµατος και pH. Οξεοβασική ισορροπία & οξεοβασικές διαταραχές. Ηπατική λειτουργία, ηπατικά ένζυµα, χολικά οξέα, διαταραχές µεταβολισµού χολερυθρίνης. Εργαστηριακές δοκιµασίες ελέγχου ηπατικής λειτουργίας. Λειτουργία του γαστρεντερικού συστήµατος- ορµόνες, ένζυµα. Εργαστηριακός έλεγχος γαστρικής λειτουργίας. Λειτουργία του παγκρέατος- εργαστηριακός έλεγχος παγκρεατικής λειτουργίας.
Μάθηµα: ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
∆ιδάσκοντες: Μέλη ∆ΕΠ: Ε. Αρχοντάκη, Κ. Ευσταθίου, Π. Ιωάννου, Α. Καλοκαιρινός, Μ. Κουππάρης, Ε. Λιανίδου (συντονιστής), Ε. Πιπεράκη, Ε. Μικρός (Τµ. Φαρµακευτικής). Εξωτερικοί
συνεργάτες: Β. Αϊδίνης, Μ. Βλάση, Γ. Κόλλιας, Ρ. Μάτσα, Γ. Νούνεση, Γ. Παναγιώτου, Γ.
Παντελιά, Α. Ψαρά.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Φασµατοφωτοµετρία-οργανολογία, µεθοδολογία, εφαρµογές στην
κλινική ανάλυση. Φλογοφωτοµετρία-βασικές αρχές, οργανολογία, µεθοδολογία, ειδικές τεχνικές, εφαρµογές στην κλινική ανάλυση. Φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης. Φθορισµοµετρία. Ηλεκτροχηµεία, βιοαισθητήρες. Χρωµατογραφία-αεριοχρωµατογραφία, υγροχρωµατογραφία, υγροχρωµατογραφία υψηλής απόδησης (HPLC). Εφαρµογές χρωµατογραφικών τεχνικών στην κλινική ανάλυση. Ηλεκτροφόρηση - βασικές αρχές, τύποι ηλεκτροφορητικών τεχνικών, εφαρµογές στην κλινική ανάλυση. Βασικές αρχές της ραδιενέργειας. Αρχές ανοσοχηµικών προσδιορισµών-Εφαρµογές την κλινική ανάλυση. Αυτοµατισµός στο κλινικό εργαστήριο, επιλογή οργάνων, τάσεις στον αυτοµατισµό. Χρήση υπολογιστών στα Εργαστήρια Κλινικής
Χηµείας.
Μάθηµα: ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
∆ιδάσκοντες: Ε. Λιανίδου, (συστονιστής), Ν. Γαλανοπούλου.
Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆οµή νουκλεϊνικών οξέων. Αντιγραφή, βλάβες και επιδιόρθωση.
Γενετικοί ανασυνδυασµοί. Μεταγραφή και µεταµεταγραφικές τροποποιήσεις (ωρίµανση) του
RNA. Ιοί. Μετάφραση, µεταµεταφραστικές τροποποιήσεις πρωτεϊνών. Εκκριτικές και µεµβρανικές πρωτεΐνες. Ευκαρυωτικά κύτταρα-Πυρήνας.Αποµόνωση γενετικού υλικού από βιολογικά
δείγµατα. Η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης (PCR). Βασικές αρχές, οργανολογία και
κλινικές εφαρµογές της PCR. Παραλλαγές της PCR (RT-PCR, nested PCR κα). PCR πραγ-
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µατικού χρόνου (real time PCR). Βασικές αρχές, και κλινικές εφαρµογές PCR πραγµατικού
χρόνου. Ποσοτική PCR. Μέθοδοι προσδιορισµού της αλληλουχίας DNA. Μέθοδοι ανάλυσης
µεταλλάξεων (SSCP, DGGE, ASO, ARMS, PTT κ.λπ.). Μοριακοί δείκτες καρκίνου. Τελοµεράση.
Κληρονοµούµενος καρκίνος µαστού και ωοθηκών-γονίδια BRCA-1 και BRCA-2. Εισαγωγή
στη Βιοπληροφορική. Τεχνολογία µικροσυστοιχιών DΝA. Πρωτεοµική.
Μάθηµα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ
∆ιδάσκων: Ε. Μανώλης (τµ. Νοσηλευτικής)
Περιεχόµενο µαθήµατος: 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, εντέρου. 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.
Μάθηµα: ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (ΠΑΘΟΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ-ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ)
∆ιδάσκοντες: Α. Βάρσου, (Τµ. Ιατρικής-συντονιστής) Τ. Αττά-Πολίτου
Περιεχόµενο µαθήµατος: Αµινοξέα και πρωτεΐνες.Υδατάνθρακες: χηµεία, µεταβολισµός,
σακχαρώδης 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 δοκιµασίες για ορµόνες θυρεοειδούς. Βιογενείς αµίνες: κατεχολαµίνες και µεταβολίτες, µέθοδοι προσδιορισµού. Χηµεία στεροειδών: βιοσύνθεση, µεταβολισµός, µέθοδοι προσδιορισµού των στεροειδών ορµονών. Μεταβολισµός των οστών. Απορρόφηση-κατανοµή-βιοµετατροπή-απέκκριση ξενοβιοτικών ουσιών. Φαρµακοκινητική. Παρακολούθηση συγκεντρώσεων φαρµάκων κατά τη θεραπεία (TDM).
Αναλυτική Τοξικολογία προσανατολισµένη σε κλινικά περιστατικά. Βιοχηµικές απόψεις της
αιµατολογίας. Πορφυρίνες και διαταραχές µαταβολισµού πορφυρινών. Κλινική χηµεία εγκυµοσύνης. Καρκινικοί δείκτες-κλινικές εφαρµογές δεικτών καρκίνου.΄Ελεγχος και ∆ιαχείρηση του
Εργαστηρίου Κλινικής Χηµείας.
Μάθηµα: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΟΜΕΤΡΙΑ
∆ιδάσκοντες: Μ. Κουππάρης,(συντονιστής), Κ. Ευσταθίου.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Βασική στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδοµένων. Σφάλµατα
στην αναλυτική διαδικασία, αξιολόγηση ακρίβειας και ορθότητας µετρήσεων. ANOVA. Χηµειοµετρία και αναλυτική διαδικασία. Χαρακτηριστικά ποιότητας αναλυτικών µεθόδων. Αξιοπιστία,
ολίσθηση, ευαισθησία, ανιχνευσιµότητα, εκλεκτικότητα, βαθµονόµηση. Βελτιστοποίηση αναλυτικών µεθόδων. Στατιστικές δοκιµασίες.Βασικές αρχές στατιστικής.Κατανοµή δειγµατοληψίας.
Παρεµποδίσεις πληθυσµιακών µέσων και διακυµάνσεων. Η έννοια των τιµών αναφοράς.
Μέθοδοι δειγµατοληψίας, τυχαιοποίηση. ∆ηµιουργία αρχείων κλινικών αναλυτικών δεδοµένων
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, λογιστική παλινδρόµηση. Εφαρµογές σε κλινικά δείγµατα.
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Μάθηµα: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
∆ιδάσκοντες: Φ. Στυλιανοπούλου (τµ. Νοσηλευτικής)
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: Αιµοσφαιρινοπάθειες. Βιοχηµική και µοριακή γενετική της ανθρώπινης ασθένειας: Εγγενείς βλάβες του µεταβολισµού, φαρµακογενετική, ανεπάρκεια της αι-αντιθρυψίνης,
οικογενής υπερχοληστερολαιµία, ασθένειες του κύκλου της ουρίας, το κολλαγόνο και οι ασθένειές του. Κυτταρογενετική: α. Χρωµοσωµικές ατυπίες και κλινικές επιπτώσεις-σύνδροµο
DOWN, β. Φυλετικά χρωµοσώµατα. Φυλετική διαφοροποίηση, αδρανοποίηση του χρωµοσώµατος Χ, ατυπίες φυλετικών χρωµοσωµάτων. Ανατοµία του ανθρώπινου γονιδιώµατος: Γονιδιακή χαρτογράφηση καί σύνδεση: α. Μέθοδοι γονιδιακής χαρτογράφησης, β. Γονίδια ανθρωπίνων νοσηµάτων: ανάλυση σύνδεσης και "αντίστροφη γενετική", i. Νόσος του Huhtihgton, ii.
Μυϊκή δυστροφία του Duchenne, iii.Κυστική ίνωση, γ. Το ανθρώπινο µείζον σύµπλεγµα ιστοσυµβατότητας (HLA). Γενετική του καρκίνου.
Μάθηµα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
∆ιδάσκοντες: ∆. ∆ουράτσος (τµ. Νοσηλευτικής)
Περιεχόµενο µαθήµατος: Η µελέτη των µορφολογικών και λειτουργικών αποκλίσεων από το
φυσιολογικό που προκαλούνται στα κύτταρα, στους ιστούς ή στα όργανα του σώµατος υπό
την επίδραση βλαπτικών παραγόντων. Αίµα. Κυκλοφορικό Σύστηµα. Αναπνευστικό Σύστηµα.
Πεπτικό Σύστηµα. Ενδροκρινείς Αδένες. Ουροποιητικό Σύστηµα. Γεννητικό Σύστηµα. Νευρικό
Σύστηµα. Νεοπλάσµατα.
___________________________
Ειδίκευση: ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Υπεύθυνος Ειδίκευσης: Κ. Μερτής.
Μάθηµα: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
∆ιδάσκοντες: Κ. Μερτής (συντονιστής), Α. Λυµπεροπούλου, Ν. Ψαρουδάκης.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Οι πλειάδες στη Χηµεία. ∆εσµοί µετάλλου-µετάλλου και µεταλλικές
πλειάδες. Κατηγορίες ενώσεων µε δεσµούς µετάλλου-µετάλλου. Σύνθεση, δοµή και χηµική
δραστικότητα. Σύγκριση των πλειάδων και της στερεής επιφάνειας. Σταθεροποιηµένες γυµνές
µεταλλικές πλειάδες και κολλοειδή. Ενώσεις µικτού σθένους. Πλειάδες µικτού σθένους.
Εφαρµογές στη σύνθεση, κατάλυση και βιοκατάλυση.
Μάθηµα: ΚΑΤΑΛΥΣΗ
∆ιδάσκοντες: Σ. Κοΐνης, Κ. Μεθενίτης, Κ. Μερτής (συντονιστής), Χ. Μητσοπούλου.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Γενικές Αρχές. Οµογενής και ετερογενής κατάλυση. Ασύµµετρη
κατάλυση. Καταλυτικές αντιδράσεις µε CO (Υδροφορµυλίωση ακόρεστων ενώσεων, αντιδράσεις Fischer - Tropsch και Water gas shift reaction, καρβονυλίωση ακορέστων ενώσεων
χωρίς υδρογόνο, καρβονυλίωση της µεθανόλης). Καταλυτικές αντιδράσεις µε ολεφίνες (υδρογόνωση, υδροπυριτίωση, υδροκυάνωση 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, διοξειδίου του άνθρακα, καταλυτική διάσπαση του ύδατος). Βιοκατάλυση.
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Μάθηµα: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ
∆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 µηχανισµού αντίδρασης.
Μάθηµα: ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
∆ιδάσκοντες: Π. Κυρίτσης, Α. Λυµπεροπούλου, Ι. Μαρκόπουλος (συντονιστής), Μ. Παπαρηγοπούλου, ∆. Σταµπάκη.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Ρόλος των Μεταλλικών Ιόντων στις Βιολογικές διεργασίες, Αλκάλια
- Αλκαλικές Γαίες, Μη οξειδοαναγωγικά Ένζυµα, Κοβαλαµίνες - Βιταµίνη Β12, ΄Ενζυµα οξειδοαναγωγής, µεταφορά ηλεκτρονίων σε µεγάλες αποστάσεις, πρωτεΐνες χαλκού σε οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, Αιµοπρωτεΐνες - Μεταφορείς οξυγόνου, πρωτεΐνες σιδήρου / θείου - ∆έσµευση αζώτου, Φωτοσύνθεση, Μοριακή Βιολογία - Μεταλλαξιγένεση µεταλλοπρωτεϊνών,
Βιοχηµεία Λευκοχρύσου.
Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ∆ΟΜΗΣ
∆ιδάσκοντες: Γ. Καλατζής, Σ. Κοΐνης, Κ. Μεθενίτης, Χ. Μητσοπούλου (συντονιστής).
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: ΧΗΜΕΙΑ ΟΡΥΚΤΏΝ ΠΌΡΩΝ
∆ιδάσκοντες: Κ. Χασάπης.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Χηµεία ορυκτών (ορυκτολογία, τεχνικές εξορύξεως, αναλυτικές
πρότυπες µέθοδοι, µελέτες ορυχείων). Στοιχεία µεταλλευτικής Χηµείας (εµπλουτισµός, µεταλλουργία, κράµατα, φυσικοχηµκές διεργασίες). Χηµικές Βιοµηχανίες (λιπάσµατα, τσιµέντα,
µέταλλα και προϊόντα, αµέταλλα και προϊόντα, ορυκτοί άνθρακες, πυρίτιο).
Μάθηµα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΌΡΟΙ
∆ιδάσκοντες: Κ. Χασάπης.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εκµετάλλευση και διαχείριση των ορυκτών πόρων. Προϊόντα,
παραπροϊόντα, απορρίµµατα. Τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
σε τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο.Μοντέλλα αειφόρου αναπτύξεως. Μελέτες περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
___________________________

98
Eιδίκευση: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Υπεύθυνος Ειδίκευσης: Μ. Σκούλλος.
Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
∆ιδάσκοντες: Ε. Μπακέας, Π. Σίσκος, Μ. Σκούλλος (συντονιστής).
Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στην ατµοσφαιρική χηµεία. Φωτοχηµεία τροπόσφαιρας.
Πειραµατικές τεχνικές µελέτης ατµοσφαιρικής χηµείας. Περιβαλλοντικοί θάλαµοι. Χηµικές
διεργασίες και αντιδράσεις στην ατµόσφαιρα. Κινητική και µηχανισµοί αντιδράσεων αζωτούχων ενώσεων στην τροπόσφαιρα. Παραγωγή φωτοχηµικών οξειδωτικών από πτητικές οργανικές ενώσεις. Μελέτη του φαινοµένου της φωτοχηµικής ρύπανσης. Αερολύµατα – σχηµατισµός θειικού και νιτρικού οξέος στην όξινη βροχή. Φυσικοχηµικός χαρακτηρισµός αιωρούµενων
σωµατιδίων. Ρύπανση εσωτερικών χώρων. ∆ειγµατολήπτες και βαθµονόµηση. Αυτόµατοι
αναλυτήρες. Αναλυτικές µέθοδοι προσδιορισµού ρύπων. Στερεών αιωρούµενων σωµατιδίων,
καπνών, CO, SO2, NOx, O3, VOC’s, PAH, PCB, διοξινών. Χηµική σύσταση όξινης βροχής και
ξηράς σκόνης.
Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Υ∆ΑΤΩΝ
∆ιδάσκοντες: Ε. ∆ασενάκης, Μ. Σκούλλος (συντονιστής), Α. Χισκιά.
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. Βιώσιµη ανάπτυξη και περιβαλλοντικές προτεραιότητες. Βασικοί ρύποι και τύποι ρύπανσης και η
αντιµετώπισή τους: Θρεπτικά συστατικά - ευτροφισµός, µέταλλα, πετρελαιοειδή, οργανικές
τοξικές ενώσεις, ραδιενέργεια. ∆ιεθνείς οργανισµοί που εµπλέκονται στην προστασία των
υδάτων. Μέθοδοι µελέτης του υδατίνου περιβάλλοντος, σχεδιασµός τους. Τεχνικές δειγµατοληψίας και βασικών προσδιορισµών: οξυγόνο, αλατότητα, οργανικός άνθρακας, χλωροφύλλες,
µέταλλα, φαινόλες πετρέλαια, φυτοφάρµακα. Εργασία Πεδίου.
Mάθηµα: ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΣΦΑΙΡΑΣ
∆ιδάσκοντες: Α. Κελεπερτζής (Τµ. Γεωλογίας)
Περιεχόµενο µαθήµατος: Κατανοµή των στοιχείων στους διάφορους τύπους εκρηξιγενών
πετρωµάτων και διαδοχική αντικατάσταση. Κατάταξη των στοιχείων στα ιζηµατογενή πετρώµατα. Γεωχηµικός κύκλος. Γεωχηµική διασπορά. Γεωχηµικές παραγενέσεις. Πρότυπα γεωχηµικής κατανοµής. Χηµική αποσάθρωση. ∆ιεργασίες διασποράς στο επιφανειακό περιβάλλον.
Προϊόντα χηµικής αποσάθρωσης. Σχηµατισµός εδάφους, ταξινόµηση εδαφών δευτερογενής
διασπορά. Επιφανειακά πρότυπα διασποράς. Εδαφογεωχηµικές διασκοπήσεις. Εδάφη, φυτά
και το γεωχηµικό περιβάλλον. Η γεωχηµική χαρτογράφηση των φυσικών πηγών ανεπάρκειας
και υπερεπάρκειας των στοιχείων και των ανθρωπογενών πηγών ρύπανσης. Επεξεργασία
γεωχηµικών δεδοµένων εδαφών, κατασκευές γεωχηµικών χαρτών, απεικόνιση κατανοµής των
βασικών µετάλλων.
Μάθηµα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ
∆ιδάσκοντες: Α. Βαλαβανίδης.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Αρχές λειτουργίας και δοµή οικοσυστηµάτων. Οικολογικές ερευνητικές µέθοδοι. ∆ιαγράµµατα ροής ύλης-ενέργειας. Αρχές ανάλυσης οικοσυστηµάτων. Πληθυσµιακή οικολογία. Υγεία οικοσυστηµάτων. Οικολογικοί - περιβαλλοντικοί δείκτες, διαχείριση
οικοσυστηµάτων. Παραδείγµατα από τον Ελληνικό χώρο. Βιολογικοί µηχανισµοί δράσης τοξικών, καρκινογόνων κ.λπ. χηµικών ουσιών. Περιβαλλοντική τοξικολογία - Οικοτοξικολογία. Εκτί-
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µηση οικολογικού κινδύνου. Μοριακή επιδηµιολογία. Εκτίµηση κινδύνου από χηµικές ουσίες σε
χαµηλές συγκεντρώσεις. Αρχή µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Νοµοθεσία περιβάλλοντος. Πηγές στοιχείων και τράπεζες δεδοµένων για περιβαλλοντικά προβλήµατα.
Μάθηµα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆ιδάσκοντες: Π. Σίσκος, Μ. Σκούλλος (συντονιστής), Κ. Αµπελιώτης (Χαροκόπειο Παν/µιο),
Κ. Κασσιός(ΕΜΠ), Α. Σκορδίλης (Πολυτεχνείο Κρήτης).
Περιεχόµενο µαθήµατος: Η αναγκαιότητα και εξέλιξη των αντιρρυπαντικών τεχνολογιών.
Καθαρές και καθαρότερες τεχνολογίες. Οικολογικά και θεσµικά εργαλεία για την ανάπτυξη και
εφαρµογή των αντιρρυπαντικών τεχνολογιών. Αντιρρυπαντικές τεχνολογίες ατµοσφαιρικής
ρύπανσης: Μονάδες παραγωγής ενέργειας. Αυτοκίνητα (καυστήρες, καύσιµα, καταλυτικοί
µετατροπείς, ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα). Μονάδες αποθειώσεως. Τεχνολογίες διαχείρισης υγρών λυµάτων: φυσικοχηµικός και βιολογικός καθαρισµός. Τεχνολογίες διάθεσης στερεών αποβλήτων: οικιακά απορρίµµατα και βιοµηχανικά απόβλητα. Η µεθοδολογία του κύκλου
ζωής των προϊόντων. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές
τεχνολογίες και επίδραση στην υγεία του ανθρώπου.
Μάθηµα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ιδάσκοντες: Χ. Μητσοπούλου, Μ. Σκούλλος (συντονιστής), Κ. Χασάπης.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση διαφόρων τύπων
καυσίµων (στερεά, υγρά, αέρια). Μέθοδοι - τεχνολογίες αντιµετώπισης. περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας. Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική,
παλιρροιακή). Υδρογόνο - φωτοηλεκτρικά συστήµατα. Μεταφορά ενέργειας, ηλεκτροµαγνητικά
πεδία και επίδραση στην υγεία. Ατµοηλεκτρικοί σταθµοί παραγωγής ενέργειας. Υδροηλεκτρικά έργα-φράγµατα-εκτροπές. Περιβαλλοντικά θέµατα που σχετίζονται µε αυτά.
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7.2

Πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ"

Το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, σε συνεργασία µε το ΕΚΕΦΕ “∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”, µέλη ∆ΕΠ του ΕΜΠ, του Ι.Η.∆.Λ/ Ι.Τ.Ε. Κρήτης, Ε.Ι.Χ.Η.Μ.Υ.Θ/ Ι.Τ.Ε. Πατρών, καθώς
επίσης και διακεκριµένους ΄Ελληνες Καθηγητές ξένων Πανεπιστηµίων, (MIT, Βell Labs-Lucent
Technology, University of Groningen, University of Waterloo, University of Connecticut, University of Maryland, McMaster University) οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος
1998-99 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο γνωστικό αντικείµενο: “Επιστήµη Πολυµερών και Εφαρµογές της” Υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής του Τµήµατος Χηµείας
κ. Νικόλαος Χατζηχρηστίδης. Το ΠΜΣ απονέµει:
α) Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης
β) ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα
Αντικείµενο - Σκοπός του Προγράµµατος
Αντικείµενο του προγράµµατος είναι η γνωστική περιοχή των πολυµερών και οι εφαρµογές
της στη σύγχρονη Τεχνολογία. Σκοπός του προγράµµατος είναι 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,
τη βιοµηχανία που σχετίζεται µε τα πολυµερή (χρώµατα, µελάνια, καλλυντικά, κ.λπ.).
την τριτοβάθµια εκπαίδευση,
τα ερευνητικά ιδρύµατα και
διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. των Τµηµάτων της ηµεδαπής ή οµοταγών της αλλοδαπής:
•
•
•
•
•

Χηµείας, Πανεπιστηµίων ή Πολυτεχνείων
Όλων των τµηµάτων των σχολών θετικών επιστηµών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
Επιστήµης Υλικών

Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. των Τµηµάτων της ηµεδαπής ή οµοταγών της αλλοδαπής:
•
•
•
•

Κλωστοϋφαντουργίας
Τεχνολογίας Πετρελαίου
Τεχνολογίας Τροφίµων
Εκτυπώσεων και Φωτοµηχανικής

Κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται µε συνεκτίµηση των εξής κριτηρίων:
1.
2.
3.
4.

Το γενικό βαθµό του πτυχίου.
Τη βαθµολογία στα σχετικά µε το ΠΜΣ προπτυχιακά µαθήµατα
Την επίδοση σε διπλωµατική εργασία, όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο
Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου
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5. Την προσωπικότητα του υποψηφίου, όπως αυτή εκτιµάται από συνέντευξη προς την
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 µιά ξένη γλώσσα, και κατά προτίµηση
την Αγγλική
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονοµή των τίτλων ορίζεται για µεν το Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάµηνα και για το διδακτορικό δίπλωµα επί πλέον
τέσσερα (4) εξάµηνα τουλάχιστον.
Αριθµός εισακτέων
Ο αριθµός εισακτέων στο πρόγραµµα ορίζεται κατ΄ανώτατο όριο σε είκοσι (20) µεταπτυχιακούς φοιτητές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Α. Υποχρεωτικό Μάθηµα
Ερευνητική Μεθοδολογία
Β. Γενικά Μαθήµατα
1.
Αναλυτική Χηµεία
2.
Ανόργανη Χηµεία
3.
Βιοχηµεία
4.
Οργανική Χηµεία
5.
Φυσικοχηµεία & Στατιστική Μηχανική
6.
Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (Αναλυτικές, Προσεγγιστικές & Υπολογιστικές Μέθοδοι)
Γ. Μαθήµατα ειδίκευσης
1.
Εισαγωγή στην Επιστήµη και την Τεχνολογία των Πολυµερών **
2.
Σύνθεση Πολυµερών*
3.
Μέθοδοι Χαρακτηρισµού Πολυµερών*
4.
Φυσικές Ιδιότητες Πολυµερών και Σχέσεις ∆οµής Ιδιοτήτων.
5.
Φυσική Πολυµερών Ι: Μακροµοριακή ∆οµή, Θερµοδυναµική και Στατιστική Μηχανική
Πολυµερών*
6.
Φυσική Πολυµερών ΙΙ: Μοριακή ∆υναµική, Ρεολογία και ∆ιάχυση*
7.
Τεχνολογία Πολυµερών: ∆ιεργασίες Επεξεργασίας και Τροποποίησης*
8.
Υγροί Κρύσταλλοι, Μίγµατα, Ρευστά και Οργάνωση
9.
Μοριακή Προσοµοίωση για την Πρόβλεψη Φυσικών Ιδιοτήτων Υλικών
10. Εφαρµογές Φασµατοσκοπίας στα Πολυµερή
11. ∆ιεπιφάνειες και Φαινόµενα Μεταφοράς Πολυµερών. Εφαρµογές στη Συµβατοποίηση
Μιγµάτων & Φυσικούς ∆ιαχωρισµούς
12. Χρήση Πολυµερών σε Τεχνολογίες Αιχµής
* µάθηµα κορµού
** µάθηµα κορµού, υποχρεωτικό για φοιτητές χωρίς προηγούµενη παιδεία στα πολυµερή.
∆. Εργαστηριακά Μαθήµατα
1.
Εργαστήριο Σύνθεσης και Χαρακτηρισµού Πολυµερών
2.
Εργαστήριο Ρεοµετρίας, Μηχανικών Ιδιοτήτων και Πολυµερικών ∆ιεργασιών
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Ε. Υπερεντατικά Μαθήµατα
1.
Ειδικά Πολυµερή για Σύγχρονες Τεχνολογικές Εφαρµογές
2.
Μακροµοριακά Υβρίδια και Νανοσυνθετικά Υλικά
3.
Ειδικές Μέθοδοι Μοριακής Προσοµοίωσης
4.
Θέµατα στην Τεχνολογία ∆ιεργασίας Πολυµερών
5.
Ειδικά Κεφάλαια Ρεολογίας, Επεξεργασίας και Μορφοποίησης Πολυµερικών Μιγµάτων,
Υγρών Κρυστάλλων και Συνθέτων Υλικών
6.
Πολυµερή για Βιοϊατρικές Εφαρµογές
7.
Φωτονικά Πολυµερή
8.
∆οµή και µορφολογία πολυµερών-Ηλεκτρονική µικροσκοπία, περίθλαση ηλεκτρονίων και
ακτίνων-Χ. Στερεοποίηση και κρυσταλλογραφία-Συσχετισµός δοµής και ιδιοτήτων
Προϋποθέσεις ΜΦ για την απόκτηση του Μ∆Ε
Για την απόκτηση του Μ∆Ε ο υποψήφιος απαιτείται:
1. Να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς:
α) Στο υποχρεωτικό µάθηµα: “ Ερευνητική Μεθοδολογία”.
β) Σε όσα από τα γενικά µεταπτυχιακά µαθήµατα κρίνει η Επιστηµονική Συµβουλευτική Επιτροπή απαραίτητα.
γ) Σε έξι µαθήµατα ειδίκευσης εκ των οποίων τα τρία θα επιλέγονται από τα µαθήµατα κορµού
και τα υπόλοιπα τρία από τα µαθήµατα ειδίκευσης, όπως επίσης και σε ένα τουλάχιστον
εργαστηριακό µάθηµα.
δ) Σε δύο τουλάχιστον υπερεντατικά µαθήµατα.
2. Να εκπονήσει ερευνητική εργασία υπό την επίβλεψη του ορισθέντος ως επιβλέποντος
Προϋποθέσεις ΜΦ για την απόκτηση του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος
Για την απόκτηση του ∆∆ ο υποψήφιος απαιτείται:
1. Η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση:
α) άν είναι κάτοχος του διπλώµατος ειδίκευσης Επιστήµη Πολυµερών και Εφαρµογές της,
σε 2 ακόµη µαθήµατα ειδίκευσης, ενώ άν είναι κάτοχος διπλώµατος ειδίκευσης ιδίου ή συγγενούς αντικειµένου άλλου ΑΕΙ, σε δύο τουλάχιστον µαθήµατα ειδίκευσης τα οποία θα ορίζει η
ΣΕ συµβουλευόµενη το πρόγραµµα σπουδών που παρακολούθησαν.
β) σε δύο τουλάχιστον υπερεντατικά µαθήµατα.
2. Η εκπόνηση πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας, υπό την επίβλεψη του ορισθέντος ως επιβλέποντος
3. Η συγγραφή διδακτορικής διατριβής
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7.3

Πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών “∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ”

Από το Σεπτέµβριο του 1998 τα Τµήµατα:
• Χηµείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
• Χηµείας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,
• Χηµείας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων,
• Χηµικών Μηχανικών του ΕΜΠ,
λειτουργεί το διετές ∆ιαπανεπιστηµιακό και ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών "∆ιδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες" (∆ιΧηΝΕΤ). Το πρόγραµµα
οδηγεί σε Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) ή/και ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα σε ένα από
τα συνεργαζόµενα Τµήµατα.
Περιεχόµενο Σπουδών
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 ∆ιδακτικής 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
εκπαιδευτικών µέσων και των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών και στα εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού.
• H εκπαίδευση σε θέµατα ερευνητικής µεθοδολογίας.
Κατευθύνσεις
Στα πλαίσια του ∆ιΧηΝΕΤ λειτουργούν οι κατευθύνσεις:
• ∆ιδακτική της Χηµείας, µε έδρα το Τµήµα Χηµείας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών
• Σύγχρονες µέθοδοι διδασκαλίας της Χηµείας, µε έδρα το Τµήµα Χηµείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Πρόγραµµα µαθηµάτων
Μαθήµατα κατεύθυνσης "∆ιδακτική της Χηµείας"
1. ∆ιδακτική Φυσικών Επιστηµών
2. Ειδικά θέµατα Χηµείας Ι
3. Πληροφορική στην εκπαίδευση
4. Ειδικά θέµατα Χηµικής Τεχνολογίας
5. Φιλοσοφία της Επιστήµης
6. Περιβαλλοντική εκπαίδευση
7. Ειδικά θέµατα Χηµείας ΙΙ
8. Χηµεία και καθηµερινή ζωή
9. Παιδαγωγική και οργάνωση της διδασκαλίας
10. Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας
11. Ψυχολογία της εφηβικής ηλικίας
12. Οπτικοακουστικά µέσα και εκπαιδευτικό λογισµικό
13. Το πείραµα στη διδασκαλία της Χηµείας
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Μαθήµατα κατεύθυνσης "Σύγχρονες µέθοδοι διδασκαλίας της Χηµείας"
1. ∆ιδακτική Φυσικών Επιστηµών
2. Ειδικά θέµατα Χηµείας Ι
3. Πληροφορική στην εκπαίδευση
4. Χηµεία, Χηµική Τεχνολογία και καθηµερινή ζωή
5. Ιστορική εξέλιξη εννοιών της Χηµείας
6. Εκπαιδευτική τεχνολογία
7. Ειδικά θέµατα Χηµείας ΙΙ
8. Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και οργάνωση της διδασκαλίας
9. Εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού
10. ∆ίκτυα Η/Υ, βάσεις δεδοµένων εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση από
απόσταση
11. Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας
12. Προσοµοιώσεις φαινοµένων και πειραµάτων Χηµείας
13. Το πείραµα στη διδασκαλία της Χηµείας
Για την απόκτηση του Μ∆Ε απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 11 µαθήµατα µιας από τις δύο κατευθύνσεις και η εκπόνηση πρωτότυπης ∆ιπλωµατικής Εργασίας
υπό την επίβλεψη µέλους ∆ΕΠ, η οποία δύναται να αρχίζει από το Β’ εξάµηνο σπουδών.
∆ιδάσκοντες
Οι διδάσκοντες στο ∆∆ΠΜΣ-∆ιΧηΝΕΤ είναι µέλη ∆ΕΠ των συνεργαζοµένων ή άλλων Πανεπιστηµιακών 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.
Κατηγορίες πτυχιούχων
Πτυχιούχοι των Τµηµάτων Χηµείας, Φυσικής, Βιολογίας, Γεωλογίας και Χηµικών Μηχανικών
των ελληνικών ΑΕΙ και πτυχιούχοι αντιστοίχων Τµηµάτων ΑΕΙ του εξωτερικού µε σπουδές
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
αναµένεται η αποφοίτησή τους µέχρι την εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου.
3. Βεβαίωση ισοτιµίας πτυχίου από το ∆ΙΚΑΤΣΑ (όσοι προέρχονται από πανεπιστήµια του
εξωτερικού).
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας.
5. Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα, που θα περιλαµβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελµατική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστηµονικές εργασίες του υποψηφίου.
6. Τεκµηρίωση επαρκούς γνώσης µιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, για δε τους
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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
εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις.
8. ∆ύο συστατικές επιστολές
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7.4

Πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών "ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (χρηµατοδότηση από ΕΠΕΑΕΚ)

Το Τµήµα Χηµείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία µε το Τµήµα Χηµείας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2002-3 ∆ιαπανεπιστηµιακό και ∆ιατµηµατικό
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 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 χηµικής ανάλυσης και τις εφαρµογές τους στον έλεγχο ποιότητας φαρµάκων, τροφίµων,
υλικών και περιβάλλοντος.
(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
Α. Μαθήµατα Βασικού Κορµού
1.
Προχωρηµένη Αναλυτική Χηµεία
I. Ηλεκτροχηµικές Τεχνικές
II. Φασµατοχηµικές Τεχνικές
III. Τεχνικές ∆ιαχωρισµού – Χρωµατογραφικές Τεχνικές
IV. Βιοαναλυτικές και ∆ιάφορες Τεχνικές
2.
Χηµειοµετρία – Στατιστική – Μετρολογία
3.
Συστήµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας
Β. Μαθήµατα Κατεύθυνσης
1.
Έλεγχος Ποιότητας Φαρµάκων
2.
Έλεγχος Ποιότητας Τροφίµων και Ποτών
3.
Έλεγχος Ποιότητας Υλικών
4.
Έλεγχος Ποιότητας Περιβάλλοντος
Γ. Υποχρεωτικό Μάθηµα
Ερευνητική Μεθοδολογία
Προϋποθέσεις ΜΦ για την απόκτηση του Μ∆Ε
Για την απόκτηση του Μ∆Ε απαιτείται:
1. Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση:
α) Σε όλα τα µαθήµατα του βασικού κορµού.
β) Σε δύο τουλάχιστον µαθήµατα κατεύθυνσης.
γ). Στο υποχρεωτικό µάθηµα της Ερευνητικής Μεθοδολογίας.
2. Η εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας, υπό την επίβλεψη του ορισθέντος ως επιβλέποντος
µέλους ∆ΕΠ, τα αποτελέσµατα της οποίας πρέπει να περιέχουν στοιχεία πρωτοτυπίας και
παρουσιάζονται υπό τη µορφή διατριβής (∆ιατριβή Ειδίκευσης). Η διατριβή γίνεται αποδεκτή
από τριµελή επιτροπή στην οποία συµµετέχει ο επιβλέπων και δύο άλλα µέλη ∆ΕΠ. Ο υποψήφιος παρουσιάζει τη διατριβή του σε ανοικτό ακροατήριο.
∆ιδάσκοντες
Τα προαναφερόµενα µαθήµατα διδάσκονται παράλληλα και στα δύο συνεργαζοµενα
Τµήµατα, καθότι οι µισοί φοιτητές παρακολουθούν τα µαθήµατα και εκπονούν τη διπλωµατική
τους εργασία στο Τµήµα Χηµείας του ΕΚΠΑ και οι µισοί στο Τµήµα Χηµείας του ΑΠΘ ∆ιδάσκοντες είναι µέλη ∆ΕΠ των συνεργαζόµενων και άλλων Τµηµάτων καθώς και εξειδικευµένα
στελέχη δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων.
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Υποβολή υποψηφιοτήτων
Στη Γραµµατεία του Τµήµατος Χηµείας του ΕΚΠΑ και του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χηµείας
του ΑΠΘ από 1/7 έως 15/9 εκάστου έτους.
Απαιτούµενα δικαιολογητικά
1.
Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούµενο από τη Γραµµατεία του Τµήµατος (ΕΚΠΑ).
2.
Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου, ή στοιχεία απο τα οποία προκύπτει ότι αναµένεται η
αποφοίτησή τους εντός της περιόδου Σεπτεµβρίου εκάστου έτους.
3.
Βεβαίωση ισοτιµίας πτυχίου από το ∆ΙΚΑΤΣΑ για τους πτυχιούχους πανεπιστηµίων του
εξωτερικού.
4.
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας.
5.
Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα, που θα περιλαµβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελµατική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστηµονικές
εργασίες του υποψηφίου.
6.
Τεκµηρίωση επαρκούς γνώσης µιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (προτιµάται η
αγγλική), για δε τους αλλοδαπούς και της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση απουσίας
τίτλου σπουδών οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε µετάφραση ξενόγλωσσου κειµένου
Χηµείας.
7.
∆ύο συστατικές επιστολές.
8.
Υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/1986 ότι µπορούν να εκπληρώσουν στο ακέραιο τις
εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις (µεταξύ των οποίων επικουρία µελών ∆ΕΠ σε εργαστηριακές ασκήσεις µέχρι 4 ώρες την εβδοµάδα).
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7.5

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ"

Το Τµήµα Χηµείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) από το ακαδηµαϊκό έτος
2002-03 µε τη συµµετοχή του Τµήµατος Χηµείας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Τµήµατος Χηµείας του Πανεπιστηµίου Πατρών, του Τµήµατος Χηµείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, του Τµήµατος Χηµείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και του Γενικού Τµήµατος του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθώς και σε συνεργασία µε ερευνητές του
ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος και του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, στο γνωστικό αντικείµενο: "Οργανική Σύνθεση και Εφαρµογές στη Χηµική Βιοµηχανία". Υπεύθυνος του έργου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Χηµείας κ. Γ. Κόκοτος. Το ΠΜΣ απονέµει:
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε)
Αντικείµενο-Σκοπός του Προγράµµατος
Αντικείµενο του προγράµµατος είναι η γνωστική περιοχή της σύνθεσης χηµικών
προϊόντων και ιδιαίτερα προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας, που ενδιαφέρουν τη Βιοµηχανική παραγωγή.
Σκοπός του προγράµµατος είναι η επαρκέστερη δυνατή κατάρτιση νέων επιστηµόνων
επί του ανωτέρω γνωστικού αντικειµένου ώστε να µπορούν να στελεχώσουν:
• Τη χηµική βιοµηχανία συµπεριλαµβανοµένης και της φαρµακευτικής βιοµηχανίας, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη στρατηγικών τοµέων µε σηµαντική συµβολή στην όλη οικονοµία
της χώρας µας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Την τριτοβάθµια εκπαίδευση
• Ερευνητικά κέντρα
• ∆ιάφορες δηµόσιες υπηρεσίες.
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. των Τµηµάτων της ηµεδαπής ή
οµοταγών της αλλοδαπής:
• Χηµείας, Πανεπιστηµίων ή Πολυτεχνείων
• Φαρµακευτικής
• Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων Σχολών Θετικών Επιστηµών, Υγείας και συναφών
κλάδων και µε την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσουν και θα εξεταστούν σε επί πλέον
µαθήµατα προπτυχιακού επιπέδου
• Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων και συναφών Τµηµάτων, της
ηµεδαπής ή οµοταγών της αλλοδαπής, µε την προϋπόθεση επίσης ότι θα παρακολουθήσουν
και θα εξεταστούν σε επί πλέον µαθήµατα προπτυχιακού επιπέδου.
Τα επί πλέον µαθήµατα των δύο τελευταίων κατηγοριών θα υποδεικνύονται από την
Ειδική ∆ιατµηµατική ∆ιιδρυµατική Επιτροπή του ΠΜΣ (Ε∆∆Ε), µε απόφασή της, ανάλογα µε το
επίπεδο γνώσεων του υποψηφίου σχετικά µε το αντικείµενο του ΠΜΣ.
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.

110
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).
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.
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μ∆Ε ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάµηνα.
Αριθµός εισακτέων
Ο αριθµός εισακτέων ορίζεται, κατ’ανώτατο όριο, σε δώδεκα (12) µεταπτυχιακούς
φοιτητές το χρόνο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ
•
Προχωρηµένη Οργανική Χηµεία
•
Ανάλυση ∆οµής
•
Χηµεία Οργανικών Ενώσεων µε Ενδιαφέρον σε Τεχνολογίες Αιχµής
•
Σύγχρονες Μέθοδοι ∆ιαχωρισµού και Ανάλυσης
•
Οργανική Σύνθεση
•
Ειδικές Μέθοδοι Οργανικής Σύνθεσης
•
Σύνθεση Βιοµορίων και Αγροχηµικών
Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
•
Εργαστήριο Ανάλυσης (NMR, MS, HPLC)
•
Εργαστήριο Σύνθεσης
•
Εργαστήριο Ερευνητικής Μεθοδολογίας
Γ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
•
Πνευµατικά ∆ικαιώµατα – ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας – Βιοµηχανική Ιδιοκτησία
•
Επιχειρηµατικότητα
∆. ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κάθε έτος θα διδάσκεται από ένα έως δύο θερινά µαθήµατα που θα αφορούν στους παρακάτω τοµείς:
•
Επιλεγµένες Εφαρµογές στη Χηµική Βιοµηχανία
•
Ετεροκυκλική Χηµεία
•
Πεπτιδική Χηµεία
•
Βιοτεχνολογία
•
Πολυµερή
•
Σχέση ∆οµής – Φαρµακολογικής ∆ράσης
•
κ.ά.
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Για την απόκτηση του Μ∆Ε απαιτούνται:
•
Η παρακολούθηση όλων των ανωτέρω µαθηµάτων
•
Η επιτυχής εξέταση στα µαθήµατα Α, καθώς και η επιτυχής διεξαγωγή των εργαστηρίων Β
•
Η εκπόνηση πρωτότυπης ∆ιπλωµατικής Εργασίας υπό την επίβλεψη µέλους ∆ΕΠ.
∆ιδάσκοντες
Οι διδάσκοντες είναι µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος Χηµείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και των άλλων συνεργαζόµενων Πανεπιστηµίων. Συµµετέχουν επίσης εξωτερικοί συνεργάτες, διδάκτορες-ερευνητές του ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος και του
Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών καθώς και στελέχη χηµικών βιοµηχανικών.
Υποβολή υποψηφιοτήτων – Απαιτούµενα δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων γίνονται έως 15 Σεπτεµβρίου κάθε έτους στη Γραµµατεία του Τµήµατος 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 υποψηφιότητά τους (πτυχία ξένων γλωσσών, συστατικές επιστολές, ερευνητικές δηµοσιεύσεις, κ.λπ.)
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7.6

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΗΣ"

Το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) καιµε σύµπραξη µε το Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου
και Φυσικού Αερίου του ΤΕΙ Καβάλας, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2003
– 2004, το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών µε τίτλο “Κατάλυση και Εφαρµογές της”,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 και 12 του ν.2
083/92.
Υπεύθυνος του έργου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Χηµείας κ. Γεώργιος
Παπαδογιαννάκης.
Το ΠΜΣ απονέµει:
α) Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης µε τίτλο “Κατάλυση και Εφαρµογές της”
β) ∆ίνεται η δυνατότητα στους µεταπτυχιακούς φοιτητές µετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τµήµατος Χηµείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
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 ενζυµατική κατάλυση συνδυάζοντας τον τοµέα της εφαρµοσµένης κατάλυσης
– χηµικής µηχανικής των 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 παραγωγή χηµικών προϊόντων - φαρµακευτικών υλών και την προστασία του
περιβάλλοντος όσον αφορά την καταπολέµηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης µε έλεγχο των
εκποµπών των αυτοκινήτων και βιοµηχανικών 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 Ειδίκευσης σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάµηνα και για το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα σε
τέσσερα (4) τουλάχιστον επί πλέον εξάµηνα.
Αριθµός εισακτέων
Ο αριθµός εισακτέων στο πρόγραµµα ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε είκοσι (12)
µεταπτυχιακούς φοιτητές.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τµηµάτων:
• Χηµείας, Πανεπιστηµίων ή Πολυτεχνείων
• Όλων των Τµηµάτων των Σχολών Θετικών Επιστηµών
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• Επιστήµης Υλικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μεταλλείων Μεταλλουργών
Πτυχιούχοι ΤΕΙ των Τµηµάτων: Τεχνολογίας Πετρελαίου, Τεχνολογίας Τροφίµων,
Εκτυπώσεων και Φωτοµηχανικής, Κλωστοϋφαντουργίας, της ηµεδαπής ή οµοταγών της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών Τµηµάτων Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ σύµφωνα
µε το άρθρο 5 παρ. 12γ του Ν.2916/01 (ΦΕΚ114Α΄).
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.
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 ∆ΙΚΑΤΣΑ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήµια της
αλλοδαπής.
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας
• Βιογραφικό σηµείωµα
• Τεκµηρίωση επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας, και της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς
∆εδοµένου 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 τέσσερα διδακτικά εξάµηνα.
Πρόγραµµα µαθηµάτων
Α.
1.
2.
3.
4.
5.

Μαθήµατα Βασικού Κορµού
Εισαγωγή στην κατάλυση
Βασική οµογενής κατάλυση
Βασική ετερογενής κατάλυση
Βασική βιοκατάλυση
Ανάλυση και σχεδιασµός καταλυτικών αντιδραστήρων
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6. Ερευνητική Μεθοδολογία
Β.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μαθήµατα Ειδίκευσης
Κατάλυση µε πλειάδες
Χηµεία φιλική προς το Περιβάλλον: ∆ιφασική κατάλυση, Φωτοκατάλυση
Καταλυτικές αντιδράσεις σύνθεσης Και τροποποίησης πολυµερών
Ενίσχυση και δηλητηρίαση καταλυτών
Ειδικά κεφάλαια ετερογενούς κατάλυσης:Φωτοκατάλυση, Ηλεκτροκατάλυση
Εφαρµογή της κατάλυσης σε βιοµηχανικές διεργασίες
Ζεόλιθοι και µεσοπορώδη υλικά: Σύνθεση,Χαρακτηρισµός και εφαρµογές στην κατάλυση

Γ. Εργαστηριακά µαθήµατα
1. Εργαστήριο οµογενούς κατάλυσης
2. Εργαστήριο ετερογενούς κατάλυσης
3. Εργαστήριο εφαρµοσµένης κατάλυσης
Προϋποθέσεις ΜΦ για την απόκτηση του Μ∆Ε
Για την απόκτηση του Μ∆Ε ο υποψήφιος πρέπει να ικανοποιήσει τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς:
α) Στα 6 µαθήµατα Βασικού Κορµού (ΜΚ1-ΜΚ6, βλέπε πρόγραµµα σπουδών).
β) Σε 3 µαθήµατα ειδίκευσης (ΜΕ1-ΜΕ3, εφόσον επιλέξει την ειδίκευση "Οµογενής Κατάλυση"
ή σε 2 µαθήµατα ειδίκευσης (ΜΕ4,ΜΕ5, εφόσον επιλέξει την ειδίκευση
"Ετερογενής Κατάλυση" ή σε 2 µαθήµατα ειδίκευσης (ΜΕ6, ΜΕ7, εφόσον επιλέξει την ειδίκευση "Εφαρµοσµένη Κατάλυση".
γ) Στο εργαστηριακό µάθηµα Ε1 εφόσον επιλέξει την ειδίκευση "Οµογενής Κατάλυση" ή στο
εργαστηριακό µάθηµα Ε2 εφόσον επιλέξει την ειδίκευση "Ετερογενής Κατάλυση" ή στο εργαστηριακό µάθηµα Ε3 εφόσον επιλέξει την ειδίκευση "Εφαρµοσµένη Κατάλυση".
2. Να εκπονήσει 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. Ο υποψήφιος παρουσιάζει
τη διατριβή του σε ανοικτό ακροατήριο.
Οι κάτοχοι του Μ∆Ε µπορούν να ζητήσουν τη συνέχιση των σπουδών τους για την απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στο Τµήµα Χηµείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών.
Οι λεπτοµέρειες που διέπουν την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών καθορίζονται από τον
οδηγό µεταπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος.
Εκτός από τη διδασκαλία µαθηµάτων του κανονικού µεταπτυχιακού προγράµµατος µπορεί να
διεξάγονται και παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, όπως:
α) Λειτουργία ταχύρυθµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων γενικού ή εξειδικευµένου χαρακτήρα συναφών µε το αντικείµενο του ΠΜΣ
β) Έκδοση βιβλίων, σηµειώσεων µονογραφιών, ειδικών µελετών κ. α.
γ) Υποβολή και υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από φορείς του
εσωτερικού και του εξωτερικού.
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7.7

∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών “ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ”

Τα Τµήµατα Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσικής και Χηµείας της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών οργάνωσαν και λειτουργούν Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο "Ωκεανογραφία". Το Μεταπτυχιακό 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
δυναµικό 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 Μεταπτυχιακού Ωκεανογραφίας, προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους ως στελέχη ή µέλη Επιτροπών σε ∆ηµόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς και Ιδρύµατα.
Στα 25 χρόνια λειτουργίας του Τµήµατος έχουν απονεµηθεί περισσότερα από 250 Μεταπτυχιακά ∆ιπλώµατα Ειδίκευσης
Σκοπός
Σκοπός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ωκεανογραφίας είναι η εκπαίδευση
επιστηµόνων ειδικών να ασχοληθούν µε τη Μελέτη, τη ∆ιαχείριση και την Προστασία του
Θαλασσίου Περιβάλλοντος, ικανών να συµβάλλουν στην ανάπτυξη της Ωκεανογραφικής
Επιστήµης και να καλύψουν τις σχετικές απαιτήσεις στη χώρα µας, στον Ευρωπαϊκό και στον
∆ιεθνή χώρο.
Αντικείµενο
Το αντικείµενο λειτουργίας του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ωκεανογραφίας
είναι η απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης και ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στην
Ωκεανογραφία από τη Σχολή Θετικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
∆ιάρκεια σπουδών
Οι σπουδές διακρίνονται σε δύο κύκλους. Η χρονική διάρκεια του πρώτου κύκλου για
την απονοµή του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης ορίζεται σε 4 διδακτικά εξάµηνα.
Οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Ωκεανογραφίας µετά την επιτυχή περάτωση του πρώτου
κύκλου σπουδών δύνανται να συνεχίσουν τις µεταπτυχιακές σπουδές για την απόκτηση
διδακτορικού διπλώµατος. Η διάρκεια των σπουδών του δεύτερου κύκλου είναι 5 εξάµηνα
το ελάχιστο.
Τίτλοι σπουδών
Το Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ωκεανογραφίας απονέµει:
α) Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στην Ωκεανογραφία µε επιµέρους εξειδικεύσεις στις:
• Βιολογική Ωκεανογραφία.
• Γεωλογική Ωκεανογραφία.
• Φυσική Ωκεανογραφία.
• Χηµική Ωκεανογραφία.
β) ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα.
Αριθµός εισακτέων
Ο αριθµός εισακτέων στο πρόγραµµα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 20 φοιτητές.
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Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές µε βάση το πτυχίο τους κατανέµονται στους (4) κλάδους του
Ενδεικτικού ως εξής:
Κλάδος Βιολογικής Ωκεανογραφίας
5 φοιτητές.
Κλάδος Γεωλογικής Ωκεανογραφίας
5 φοιτητές.
Κλάδος Χηµικής Ωκεανογραφίας
5 φοιτητές.
Κλάδος Φυσικής Ωκεανογραφίας
5 φοιτητές.
Οι υποψήφιοι για διδακτορική διατριβή επιλέγονται από το σύνολο των διδασκόντων µε
κριτήρια την επίδοσή τους στο πρώτο κύκλο µεταπτυχιακών σπουδών.Ο αριθµός των υποψηφίων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 3 φοιτητές κατά κλάδο, δηλαδή σε σύνολο µεγαλύτερο από 12 για κάθε έτος.
Επιλογή φοιτητών
Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από την Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή και για
την εγγραφή λαµβάνονται υπόψη τα κάτωθι κριτήρια:
1. Βαθµός πτυχίου.
2. Επίδοση σε σχετικά µε την Ωκεανογραφία µαθήµατα των προπτυχιακών σπουδών.
3. Βαθµός διπλωµατικής εργασίας σε όσα τµήµατα υπάρχει ο θεσµός της διπλωµατικής
εργασίας.
4. Συνέντευξη του υποψηφίου.
5. Επαρκής γνώση µιας ξένης γλώσσας (Αγγλικά - Γαλλικά - Γερµανικά - Ιταλικά). Η γνώση
της ξένης γλώσσας διαπιστώνεται µε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις µε ευθύνη της ∆ιατµηµατικής Επιτροπής του Ενδεικτικού.
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τµηµάτων των Σχολών Θετικών Επιστηµών των
ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αντιστοίχων Τµηµάτων της αλλοδαπής. Επίσης η Ειδική ∆ιατµηµατική
Επιτροπή µπορεί κατά περίπτωση να κάνει δεκτούς αποφοίτους άλλων συναφών Ελληνικών
ή Ξένων Σχολών καθώς και πτυχιούχους συναφών Τµηµάτων των ΤΕΙ σύµφωνα µε το νόµο.
Αιτήσεις εγγραφής
Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων γίνονται από 1 ως 20 Σεπτεµβρίου κάθε έτους, στη
Γραµµατεία του Τµήµατος το οποίο έχει αναλάβει τη Γραµµατειακή υποστήριξη του Μεταπτυχιακού.
Εξετάσεις
Οι εξετάσεις περιλαµβάνουν κατ’ έτος, δύο περιόδους για κάθε µάθηµα. ∆ιενεργούνται κατά
τον µήνα Φεβρουάριο ή Ιούνιο και Σεπτέµβριο.
Σπουδαστής που αποτυγχάνει σε ένα µάθηµα στις γραπτές ή προφορικές εξετάσεις κατά τον
µήνα Φεβρουάριο ή Ιούνιο αντιστοίχως, υποχρεούται εις την εκ νέου εξέταση την περίοδο του
Σεπτεµβρίου. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας ο σπουδαστής δικαιούται εξετάσεως άπαξ, ενώπιον επιτροπής, εκ τριών εξεταστών του ενδεικτικού, οριζοµένων υπό της ∆ιατµηµατικής
επιτροπής. Ο σπουδαστής που αποτυγχάνει και ενώπιον της επιτροπής διαγράφεται από το
Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Το Α΄ εξάµηνο περιλαµβάνει πέντε (5) υποχρεωτικά µαθήµατα.
1. Στοιχεία Βιολογικής Ωκεανογραφίας
2. Φυσική Γεωγραφία µε στοιχεία Γεωλογίας
3. Εισαγωγή στη Φυσική Ωκεανογραφία
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4. Γενική Χηµική Ωκεανογραφία
5. Στατιστική - Ηλεκτρ. Υπολογιστές
Το Β΄ εξάµηνο περιλαµβάνει µαθήµατα υποχρεωτικά και επιλογής.
Υποχρεωτικά Μαθήµατα
1. Οικοφυσιολογία
2. Θαλάσσια Γεωλογία
3. Χηµική Θαλάσσια Ρύπανση
Μαθήµατα Επιλογής
1. Βιολογία και Οικολογία Θαλάσσιων Φυτικών Οργανισµών.
2. Γεωλογικές Μέθοδοι ∆ιασκόπησης Πυθµένα -Θαλάσσια Ιζήµατα
3. Αναλυτική Χηµική Ωκεανογραφία
4. ∆υναµική Φυσική Ωκεανογραφία
5. Γενική και Εφαρµοσµένη Ιχθυολογία
Ο κάθε φοιτητής επιλέγει 2 µαθήµατα.
Μετά το πέρας του Β΄ εξαµήνου διεξάγονται ωκεανογραφικοί πλόες για εκπαίδευση των φοιτητών σε εργασίες πεδίου.
Το Γ΄ εξάµηνο περιλαµβάνει ένα κοινό υποχρεωτικό µάθηµα µε τίτλο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού γίνεται µε τη συνεργασία όλων
των κλάδων του Μεταπτυχιακού.
Επίσης το Γ΄ εξάµηνο περιλαµβάνει µια σειρά µαθηµάτων επιλογής:
Μαθήµατα Επιλογής
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
1. Πλαγκτονολογία
2. Βενθολογία (Ζωοβένθος)
3. Φυκολογία
4. Υδροβιολογικές µέθοδοι
ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
5. Παράκτια Γεωµορφολογία
6. Παλαιογεωγραφική εξέλιξη θαλάσσιων λεκανών
ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
7. Θαλάσσια Χηµική Τεχνολογία - Θαλάσσιοι Πόροι
8. Ειδικά Κεφάλαια Χηµικής Ωκεανογραφίας
ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
9. ∆υναµική ΙΙ
10. Ρευστοµηχανική
11. Μέθοδοι επεξεργασίας και αριθµητικά οµοιώµατα - Στοιχεία µοντέλων.
- Ο κάθε φοιτητής παίρνει υποχρεωτικά δύο µαθήµατα από την ειδικότητά του και επιλέγει
ένα από τις άλλες ειδικότητες.
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Το ∆' Εξάµηνο περιλαµβάνει την εκπόνηση ∆ιπλωµατικής Εργασίας η οποία αρχίζει στο Γ’ εξάµηνο µε βιβλιογραφική ενηµέρωση και εργαστηριακή προετοιµασία. Η ∆ιπλωµατική Εργασία
περιλαµβάνει βιβλιογραφική και πρωτότυπη ερευνητική εργασία σε ωκεανογραφικά θέµατα.
Καθοδηγείται από υπεύθυνο επιβλέποντα καθηγητή µε συµβουλευτική επιτροπή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
8.1

Βασικές ηµεροµηνίες χειµερινού και εαρινού εξαµήνου

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ:

Από 26.9.2005 έως 6.2.2006

Εγγραφή σε µαθήµατα (δηλώσεις µαθηµάτων):

3.10.2005 έως 14.10.2005

Έναρξη διδασκαλίας µαθηµάτων:
Τέλος διδασκαλίας µαθηµάτων:

∆ευτέρα, 26 Σεπτεµβρίου 2005
Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2006

Επίσηµες αργίες:
Εθνική Εορτή
Επέτειος Πολυτεχνείου
∆ιακοπές Χριστουγέννων

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2005
Πέµπτη, 17 Νοεµβρίου 2005
Από Σάββατο, 24 ∆εκεµβρίου 2005
έως και Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2006

Πανεπιστηµιακή εορτή
Τριών Ιεραρχών:

∆ευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2006

Έναρξη εξετάσεων:
Τέλος εξετάσεων:

∆ευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2006
∆ευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2006

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ:

Από 13.2.2006 µέχρι 30.6.2006

Εγγραφή σε µαθήµατα (δηλώσεις µαθηµάτων)

13.2.2006 έως 24.2.2006

Έναρξη διδασκαλίας µαθηµάτων:
Τέλος διδασκαλίας µαθηµάτων:

∆ευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2006
Πέµπτη, 1 Ιουνίου 2006

Επίσηµες αργίες:
Καθαρή ∆ευτέρα
Εθνική Εορτή
∆ιακοπές Πάσχα
Πρωτοµαγιά
Αγίου Πνεύµατος

6 Μαρτίου 2006
Σάββατο, 25 Μαρτίου 2006
Από Μ. ∆ευτέρα, 17 Απριλίου 2006
έως Κυριακή, 30 Απριλίου 2006
∆ευτέρα, 1 Μαΐου 2006
∆ευτέρα, 12 Ιουνίου 2006

∆ιακοπή µαθηµάτων

Την ηµέρα των φοιτητικών εκλογών
και την εποµένη.

Έναρξη εξετάσεων:
Τέλος εξετάσεων:

Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2006
Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2006

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ:
Έναρξη εξετάσεων:
Τέλος εξετάσεων:

∆ευτέρα, 4 Σεπτεµβρίου 2006
Παρασκευή, 22 Σεπτεµβρίου 2006
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8.2

Ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων και εργαστηρίων

Στο ωρολόγιο πρόγραµµα κάθε εξαµήνου, που ακολουθεί, αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του µαθήµατος (Κεφ. 5, παράγρ. 5.1) και ο χώρος διδασκαλίας ή εργαστηρίου. Οι εργαστηριακές ασκήσεις κάθε µαθήµατος χαρακτηρίζονται από τον κωδικό αριθµό του µαθήµατος
ακολουθούµενο από το γράµµα Ε.
Σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι τις ίδιες ώρες της ηµέρας υπάρχουν συγχρόνως δύο
διαφορετικά εργαστήρια ή ένα εργαστήριο και ένα µάθηµα. Στην πραγµατικότητα δε συµβαίνει
κάτι τέτοιο, γιατί τα περισσότερα εργαστήρια των υποχρεωτικών µαθηµάτων και ορισµένων
µαθηµάτων επιλογής γίνονται κατά οµάδες φοιτητών. Η σύνθεση των οµάδων των εργαστηριακών ασκήσεων γίνεται έτσι, ώστε να µην υπάρχει σύµπτωση ωρών διδασκαλίας και εργαστηριακών ασκήσεων.
Ο καθορισµός της οµάδας ασκήσεως στην οποία εντάσσεται ο φοιτητής είναι αρµοδιότητα αποκλειστικά των Εργαστηρίων.
Κατά την έναρξη του εξαµήνου, κάθε φοιτητής εγγράφεται στα εργαστήρια στα οποία
προτίθεται να ασκηθεί. Σε συνεννόηση µε τους υπευθύνους των εργαστηρίων καθορίζονται οι
ηµέρες και ώρες της εβδοµάδας (από αυτές που αναγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραµµα)
κατά τις οποίες θα ασκηθεί.
Οι συντοµογραφίες που χρησιµοποιούνται για τους χώρους διδασκαλίας ή τους χώρους
εργαστηριακής άσκησης είναι οι ακόλουθες:
Α1
Α2
Α15
ΦΜ3
ΑΝΟΧ
ΑΝΑΧ
ΒΙΟΧ
ΟΡΓΧ
ΦΧ
ΧΤΡ

Αίθουσα 100 θέσεων (2ος όροφος)
Αίθουσα 100 θέσεων (2ος όροφος)
Αµφιθέατρο 400 θέσεων (2ος όροφος)
Αµφιθέατρο 384 θέσεων (3ος όροφος)
Εργαστ. ή Αίθουσα Ανόργανης Χηµείας 120 θέσεων (2ος όροφος)
Εργαστ. ή Αίθουσα Αναλυτικής Χηµείας 136 θέσεων (4ος όροφος)
Εργαστήριο Βιοµηχανικής Χηµείας
Εργαστ. ή Αίθουσα Οργανικής Χηµείας 55 θέσεων (3ος όροφος)
Εργαστ. ή Αίθουσα Φυσικοχηµείας 72 θέσεων (5ος όροφος)
Εργαστήριο Χηµείας Τροφίµων
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ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
1o Εξάµηνο
Ώρες

∆ευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέµπτη

Παρασκευή

8-9
9 - 10

104

101

133

133

104

10 - 11

Α15

ΦΜ3

Α15

Α15

ΦΜ3

11 - 12

101

12 - 1

133Ε

Α15

133Ε

1-2

ΑΝΟΧ

ώρα επιδειξ.

ΑΝΟΧ

2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

2o Εξάµηνο
Ώρες

∆ευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέµπτη

Παρασκευή

8-9
9 - 10

213 Α15

213

232

232

213

10 - 11

205

Α15

ΦΜ3

Α15

ΦΜ3

11 - 12

Α15

12 - 1

201

213Ε

1-2

Α15

ΑΝΑX

2-3

ώρα επιδειξ.

3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

205
Α15
232Ε

201

213Ε

ΑΝΟX

Α15

ΑΝΑX
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3o Εξάµηνο
Ώρες

∆ευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέµπτη

332

313
ΦΜ3

313

323

ΑΙΘ. ΑΝΑΛ.

Παρασκευή

8-9
9 - 10
10 - 11

301

Α15

11 - 12

ΦΜ3

301 Α15

12 - 1

332

ΦΜ3

Α15
323
Α15

1-2

332Ε

313Ε

313Ε

302

332Ε

2-3

ΑΝΟΧ

ΑΝΑΧ

ΑΝΑΧ

Α15

ΑΝΟΧ

3-4

313Ε
ΑΝΑΧ

4-5

302

5-6

A15

6-7
7-8

4o Εξάµηνο
Ώρες

∆ευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέµπτη

Παρασκευή

9 - 10

415

414

433

414

433

10 - 11

ΦΜ3

ΦΜ3

A15

ΦΜ3

Α15

422

415

415 ΦΜ3

Α15

ΦΜ3

8-9

11 - 12
12 - 1

433Ε

415Ε

1-2

ΑΝΟΧ

ΑΝΑΧ

433Ε

2-3

415Ε

3-4

ΑΝΑΧ

4-5
5-6
6-7
7-8

422
Α15

ΑΝΟΧ

415Ε
ΑΝΑΧ
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5o Εξάµηνο
Ώρες

∆ευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέµπτη

Παρασκευή

9 - 10

514E

527

527

514Ε

10 - 11

ΦΧ

Α1

Α1

ΦΧ

8-9

11 - 12

422Ε

12 - 1

ΟΡΓΧ

1-2

528

526

526

Α2

ΦΜ3

Α15

514

2-3

ΦΜ3

3-4

422Ε

4-5

ΟΡΓΧ

5-6

514
ΦΜ3

514Ε

528

ΦΧ

Α2

514Ε
ΦΧ

6-7
7-8

6o Εξάµηνο
Ώρες

∆ευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέµπτη

9 - 10

614Ε

626

10 - 11

ΦΧ

Α1

626

11 - 12

614

Α1

12 - 1

ΦΜ3

Παρασκευή

8-9

1-2

614Ε

632

614

632

Α15

ΦΜ3

ΦΜ3

2-3
3-4

526 Ε

526 Ε

614Ε

4-5

ΟΡΓΧ

ΟΡΓΧ

ΦΧ

5-6
6-7
7-8

ΦΧ

614Ε
ΦΧ
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7o Εξάµηνο
Ώρες

∆ευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέµπτη

8-9
9 - 10

721Ε

726

721Ε

728 Α2

731

ΧΤΡ

ΟΡΓΧ

ΧΤΡ

713

ΑΝΟΧ

ΦΜ3

722

10 - 11

721

11 - 12

726

12 - 1

ΟΡΓΧ

Παρασκευή

Α1

722

731 ΑΝΟΧ

Α1

713Ε

713

Α1

721 Α1

724

ΦΧ

ΦΜ3

713 ΦΜ3

Α1

713Ε

727

ΦΧ

Α2

1-2
2-3

713Ε

3-4

728

713Ε

4-5

Α2

ΦΧ

5-6

728 Ε

6-7

ΒΙΟΧ

ΦΧ

7-8

8o Εξάµηνο
Ώρες

∆ευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέµπτη
824

829

831

826

ΟΡΓΧ

ΟΡΓΧ

ΑΝΟΧ

Α1

829

821Ε

826

827

ΟΡΓΧ

ΑΝΑΧ

Α1

8-9
9 - 10
10 - 11

814

11 - 12

ΦΧ

12 - 1

812

824

1-2

ΦΧ

ΟΡΓΧ

Α2

2-3
832Ε

826Ε

826Ε

4-5

ΑΝΟΧ

ΧΤΡ

ΧΤΡ

5-6
6-7
7-8

821Ε

814

ANAX

ΦΧ

832

3-4

Παρασκευή

ΑΝΟΧ

827 Α2
821

827Ε
ΒΙΟΧ

ΑΝΑΧ
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8.3

Προγράµµατα εξετάσεων

Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος Χηµείας σε συνεδρίαση της (27.1.1992) αποφάσισε την πιστή τήρηση των αναφερόµενων στον Οδηγό Σπουδών προγραµµάτων εξετάσεων.
Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή αρµόδια για τη µετάθεση ηµεροµηνίας εξετάσεως
είναι η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος, στην οποία θα υποβάλλονται εγκαίρως και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αιτήµατα αναβολής από τους διδάσκοντες. Μετάθεση της ηµεροµηνίας εξετάσεως ενός µαθήµατος, χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, συνεπάγεται ακύρωση
των αποτελεσµάτων.
Προσοχή: Σε ορισµένες περιπτώσεις δεν αναφέρονται (πέραν της ηµεροµηνίας) η ώρα και η
αίθουσα εξετάσεως. Τα στοιχεία αυτά θα καθορίζονται µε ανακοίνωση του διδάσκοντα λίγες
ηµέρες πριν από την εξέταση. Στις περιπτώσεις αυτές είναι ενδεχόµενο να ζητηθεί προηγουµένως από τα αντίστοιχα Εργαστήρια εγγραφή των ενδιαφερόµενων φοιτητών σε καταλόγους
και εποµένως οι φοιτητές θα πρέπει να ενηµερώνονται έγκαιρα από τους πίνακες ανακοινώσεων των Εργαστηρίων. Σε περίπτωση που δεν εγγραφεί κανείς φοιτητής, οι εξετάσεις στα
µαθήµατα αυτά δεν θα πραγµατοποιούνται.
Για τη συµµετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική η επίδειξη της
φοιτητικής τους ταυτότητας
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ ΟΚΤΩ ΕΞΑΜΗΝΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
28.11.2005
29.11.2005
30.11.2005
1.12.2005
2.12.2005
2.12.2005
5.12.2005
6.12.2005
7.12.2005
8.12.2005
9.12.2005
12.12.2005
12.12.2005
13.12.2005
13.12.2005
14.12.2005
14.12.2005
15.12.2005
16.12.2005
19.12.2005
20.12.2005
20.12.2005
21.12.2005
22.12.2005
9.1.2006

Φυσικοχηµεία ΙΙΙ (∆ευτέρα, 6-9 µµ., Α15, ΦΜ3)
Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχηµείας (Τρίτη)
Υφάνσιµες Ύλες (Τετάρτη)
Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ (Πέµπτη 3-6 µ.µ Α15)
Γενική Χηµεία ΙΙ (Παρασκευή, 3-6 µµ., Α15)
Ραδιοχηµεία (Παρασκευή)
Φυσικοχηµεία ΙΙΙ (Ε) (∆ευτέρα 6-9µµ., Α15, ΦΜ3)
Πετρέλαια - Πετροχηµικά (Τρίτη)
Οργανική Χηµεία ΙV (Τετάρτη, 3-6 µµ., Α15, ΦΜ3)
Θέµατα Βιοοργανικής Χηµείας (Πέµπτη)
Ποσοτική Ανάλυση (Παρασκευή)
Οργανική Χηµεία ΙΙ (∆ευτέρα 6-9 µµ., Α15, ΦΜ3)
Ωκεανογραφία (∆ευτέρα)
Χηµεία Περιβάλλοντος Ι (Τρίτη)
Ειδικά Κεφάλαια Ανόργανης (Τρίτη)
Χηµική Τεχνολογία ΙΙ (Τετάρτη, 3-6 µµ., Α15)
Χηµεία Στερεάς Κατάστασης (Τετάρτη)
Ανόργανη Χηµεία ΙΙ (Πέµπτη 3-6 µµ., Α15, ΦΜ3)
Κλινική Χηµεία (Παρασκευή)
Φυσικοχηµεία Ι (∆ευτέρα, 6-9 µµ., Α15, ΦΜ3)
Ειδικά Κεφάλαια Οργανικής Χηµείας (Τρίτη)
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Τρίτη)
Μαθηµατικά ΙΙ ( Τετάρτη, 3-6 µµ., Α15, ΦΜ3)
Χηµεία Τροφίµων Ι (Πέµπτη, 3-6 µµ., Α15)
Βιοχηµεία ΙΙ (∆ευτέρα, 6-9 µµ., Α15, ΦΜ3)
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10.1.2006
11.1.2006

Θεωρία Οµάδων (Τρίτη)
Φυσική ΙΙ (Τετάρτη, 3-6 µµ., Α15, ΦΜ3)

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Μαθήµατα 1ου εξαµήνου
17.1.2006
27.1.2006
2.2.2006

Μαθηµατικά Ι (Τρίτη, 9-12 µ., Α15, ΦΜ3)
Φυσική Ι (Παρασκευή, 9-12 µ., Α15, ΦΜ3)
Γενική και Ανόργανη Χηµεία Ι (Πέµπτη, 9-12 µ., Α15)

Μαθήµατα 1ου εξαµήνου
17.1.2006
20.1.2006
24.1.2006
27.1.2006
2.2.2006

Νέο Πρόγραµµα

Βιοµηχανική Χηµεία (Τρίτη, 12-3 µµ., Α15, ΦΜ3)
Βιοχηµεία Ι (∆ευτέρα, 9-12 µ., Α15,ΦΜ3)
Οργανική Χηµεία ΙΙΙ (Παρασκευή 12-3 µµ.,Α15, ΦΜ3)
Φυσικοχηµεία ΙΙ (Παρασκευή 9-12µ., Α15, ΦΜ3)

Μαθήµατα 5ου Εξαµήνου
17.1.2006
20.1.2006
23.1.2006
27.1.2006
31.1.2006
3.2.2006
6.2.2006

Παλαιό Πρόγραµµα

Μαθηµατικά ΙΙΙ (∆ευτέρα, 9-12 µ., Α15, ΦΜ3)
Οικονοµικά Χηµικών Βιοµηχανιών (Πέµπτη, 9-12 µ., Α15, ΦΜ3)
Οργανική Χηµεία Ι (Τρίτη, 9-12 µ., ΦΜ3)
Ενόργανη Ανάλυση Ι (Τρίτη, 9-12 µ., ΦΜ3)
Ανόργανη Χηµεία Ι (∆ευτέρα, 9-12 µ., ΦΜ3)

Μαθήµατα 5ου εξαµήνου
17.1.2006
23.1.2006
27.1.2006
3.2.2006

Νέο Πρόγραµµα

Μαθηµατικά ΙΙΙ (∆ευτέρα, 9-12 µ., Α15, ΦΜ3)
Πληροφορική (Παρασκευή, 12-3 µµ., Α15,ΦΜ3)
Οργανική Χηµεία Ι (Τρίτη, 9-12 µ., Α15,)
Ενόργανη Ανάλυση Ι (Τρίτη, 9-12 µ., Α15)
Φασµατοσκοπία (∆ευτέρα, 9-12 µ., Α15)

Μαθήµατα 3ου εξαµήνου
16.1.2006
19.1.2006
24.1.2006
31.1.2006
6.2.2006

Παλαιό Πρόγραµµα

Μαθηµατικά Ι (Τρίτη, 9-12 µ., Α15, ΦΜ3)
Χηµική Ισορροπία - Ποιοτική Ανάλυση (Παρασκευή, 9-12 µ., Α15, ΦΜ3)
Βιολογία (Τρίτη, 12-3 µµ., Α15, ΦΜ3)
Φυσική Ι (Παρασκευή, 9-12 µ., Α15, ΦΜ3)
Γενική Χηµεία Ι (Πέµπτη, 9-12 µ., ΦΜ3)

Μαθήµατα 3ου εξαµήνου
16.1.2006
20.1.2006
24.1.2006
31.1.2006
6.2.2006

Νέο Πρόγραµµα

Παλαιό Πρόγραµµα

Χηµική Τεχνολογία Ι (Τρίτη, 12-3 µµ., Α15,ΦΜ3)
Επιστήµη και Τεχνολογία Πολυµερών (Παρασκευή, 3-6 µµ., Α15, ΦΜ3)
Οργανοµεταλλική Χηµεία (∆ευτέρα, 12-3 µµ., Α15, ΦΜ3)
Οργανική ΙΙΙ (Παρασκευή, 12-3 µµ., Α15, ΦΜ3)
Χηµική Οργανολογία - Μικροϋπολογιστές (Τρίτη, 12-3 µµ., Α15)
Φυσικοχηµεία ΙΙ (Παρασκευή, 9-12 µ., Α15, ΦΜ3)
Χηµεία Περιβάλλοντος ΙΙ (∆ευτέρα, 12-3 µµ., Α15, ΦΜ3)
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Μαθήµατα 7ου Εξαµήνου
16.1.2006
18.1.2006
19.1.2006
23.1.2006
25.1.2006
26.1.2006
31.1.2006
2.2.2006
6.2.2006

Προστασία από ∆ιάβρωση. Χρώµατα-Βερνίκια (∆ευτέρα, 12-3 µµ., Α15)
Μηχανισµοί Ανόργανης Χηµείας (Τετάρτη, 9-12 µ., Α15, ΦΜ3)
Οργανική Σύνθεση - Στερεοχηµεία (Πέµπτη, 12-3 µµ., Α15)
Φυσικοχηµεία ΙV (Ε) (∆ευτέρα, 3-6 µµ., Α15, ΦΜ3)
Οινολογία (Τετάρτη, 9-12 µ., Α15, ΦΜ3)
Αµπελουργία (Πέµπτη, 9-12 µ., Α15, ΦΜ3)
Βιοχηµεία Ι (Τρίτη, 3-6 µµ., Α15, ΦΜ3)
Χηµεία Τροφίµων ΙΙ (Πέµπτη, 12-3 µµ., Α15, ΦΜ3)
Φυσικοχηµεία ΙV (∆ευτέρα, 3-6 µµ., Α15, ΦΜ3)

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ ΟΚΤΩ ΕΞΑΜΗΝΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
8.5.2006
8.5.2006
9.5.2006
9.5.2006
10.5.2006
11.5.2006
12.5.2006
12.5.2006
15.5.2006
16.5.2006
16.5.2006
17.5.2006
18.5.2006
18.5.2006
19.5.2006
19.5.2006
22.5.2006
23.5.2006
24.5.2006
25.5.2006
25.5.2006
26.5.2006
26.5.2006
29.5.2006
29.5.2006
30.5.2006

Γενική Χηµεία Ι (∆ευτέρα 3-6 µµ., Α15)
Χηµική Οργανολογία - Μικροϋπολογιστές (∆ευτέρα)
Χηµεία Περιβάλλοντος ΙΙ (Τρίτη, 3-6 µµ., Α15)
Χηµική Ισορροπία - Ποιοτική Ανάλυση (Τρίτη)
Φυσικοχηµεία ΙV (Τετάρτη, 3-6 µµ., Α15, ΦΜ3)
Οργανική Χηµεία Ι (Πέµπτη 3-6 µµ., Α15,ΦΜ3)
Χηµική Τεχνολογία Ι (Παρασκευή, 3-6 µµ., Α15)
Αµπελουργία (Παρασκευή, 6-9 µµ., Α15)
Φυσικοχηµεία ΙΙ (∆ευτέρα, 3-6 µµ., Α15, ΦΜ3)
Μαθηµατικά Ι (Τρίτη 3-6 µµ., Α15)
Οινολογία (Τρίτη)
Ανόργανη Χηµεία Ι (Τετάρτη, 3-6 µµ., Α15, ΦΜ3)
Μαθηµατικά ΙΙΙ (Πέµπτη, 3-6 µµ., Α15)
Βιολογία (Πέµπτη 6-9 µµ., Α15)
Ενόργανη Ανάλυση Ι (Παρασκευή)
Χηµεία Πολυµερών (Παρασκευή, 3-6 µµ., Α15)
Οργανική Χηµεία ΙΙΙ (∆ευτέρα, 3-6 µµ., Α15)
Οργανική Σύνθεση-Στερεοχηµεία (Τρίτη, 3-6 µµ., Α15)
Φυσικοχηµεία ΙV (Ε) (Τετάρτη)
Οργανοµεταλλική Χηµεία (Πέµπτη 3-6 µµ., Α15)
Οικονοµικά (Πέµπτη)
Χηµεία Τροφίµων ΙΙ (Παρασκευή, 3-6 µµ., Α15)
Φυσική Ι (Παρασκευή, 6-9 µµ., Α15, ΦΜ3)
Μηχανισµοί Ανόργανης Χηµείας (∆ευτέρα)
Προστασία από ∆ιάβρωση - Χρώµατα/Βερνίκια (∆ευτέρα, 3-6 µµ., Α15)
Βιοχηµεία Ι (Τρίτη, 3-6 µµ., Α15)

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Μαθήµατα 2ου Εξαµήνου
9.6.2006
15.6.2006
22.6.2006
28.6.2006

Νέο Πρόγραµµα

Φυσική ΙΙ (Παρασκευή, 9-12 µ., Α15)
Ανόργανη ΧηµείαΙΙ ( Πέµπτη, 9-12 µ. Α15,ΦΜ3)
Μαθηµατικά ΙΙ (Πέµπτη, 9-12 µ., Α15)
Αναλυτική Χηµεία ΙΙ (Τετάρτη, 9-12 µ., Α15)
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Μαθήµατα 2ου Εξαµήνου
9.6.2006
15.6.2006
19.6.2006
22.6.2006
28.6.2006

Φυσική ΙΙ (Παρασκευή, 9-12 µ., ΦΜ3)
Γενική Χηµεία ΙΙ (Πέµπτη, 9-12 µ., Α15, ΦΜ3)
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (∆ευτέρα, 9-12 µ., Α15, ΦΜ3)
Μαθηµατικά ΙΙ (Πέµπτη, 9-12 µ., ΦΜ3)
Ποσοτική Ανάλυση (Τετάρτη, 9-12 µ., ΦΜ3)

Μαθήµατα 4ου Εξαµήνου
8.6.2006
16.6.2006
23.6.2006
30.6.2006

Νέο Πρόγραµµα

Φυσικοχηµεία ΙΙΙ (Ε) (Παρασκευή, 12-3 µµ., Α15)
Χηµεία Περιβάλλοντος (Τετάρτη, 9-12 µ., Α15,ΦΜ3)
Φυσικοχηµεία ΙΙΙ (Τετάρτη, 9-12µ.,Α15)
Χηµεία Τροφίµων Ι (Πέµπτη, 9-12µ.,Α15)

Μαθήµατα 6ου Εξαµήνου
9.6.2006
13.6.2006
15.6.2006
21.6.2006
23.6.2006
26.6.2006
29.6.2006
30.6.2006

Παλαιό Πρόγραµµα

Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ (Πέµπτη, 9-12 µ., ΦΜ3)
Οργανική Χηµεία ΙΙ (Παρασκευή, 9-12 µ., ΦΜ3)
Χηµεία Περιβάλλοντος Ι (Τρίτη, 9-12 µ., Α15, ΦΜ3)
Ανόργανη Χηµεία ΙΙ (Παρασκευή, 9-12 µ., ΦΜ3)
Φυσικοχηµεία Ι (Παρασκευή, 9-12 µ., ΦΜ3)

Μαθήµατα 6ου Εξαµήνου
9.6.2006
14.6.2006
21.6.2006
29.6.2006

Νέο Πρόγραµµα

Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ (Πέµπτη, 9-12 µ., Α15)
Οργανική Χηµεία ΙΙ (Παρασκευή, 9-12 µ., Α15)
Ανόργανη Χηµεία ΙΙΙ (Παρασκευή, 9-12 µ., Α15)
Φυσικοχηµεία Ι (Παρασκευή 9-12 µ., Α15)

Μαθήµατα 4ου Εξαµήνου
8.6.2006
16.6.2006
20.6.2006
23.6.2006
30.6.2006

Παλαιό Πρόγραµµα

Παλαιό Πρόγραµµα

Φυσικοχηµεία ΙΙΙ (Ε) (Παρασκευή, 12-3 µµ., ΦΜ3)
Ραδιοχηµεία (Τρίτη, 12-3 µµ., Α15, ΦΜ3)
Θεωρία Οµάδων (Πέµπτη, 12-3 µµ., Α15, ΦΜ3)
Φυσικοχηµεία ΙΙΙ (Τετάρτη, 9-12 µ., ΦΜ3)
Χηµική Τεχνολογία ΙΙ (Παρασκευή, 12-3 µµ., Α15, ΦΜ3)
Οργανική Χηµεία ΙV (∆ευτέρα, 9-12µ., Α15, ΦΜ3)
Χηµεία Τροφίµων Ι ( Πέµπτη 9-12µ., ΦΜ3)
Υφάνσιµες Ύλες (Παρασκευή, 12-3 µµ., Α15, ΦΜ3)

Μαθήµατα 8ου Εξαµήνου
8.6.2006
13.6.2006
14.6.2006
16.6.2006
19.6.2006
20.6.2006
22.6.2006
27.6.2006
29.6.2006

Ειδικά Κεφάλαια Ανόργανης Χηµείας (Πέµπτη, 12-3 µµ., Α15)
Ωκεανογραφία (Τρίτη, 9-12 µ., Α15, ΦΜ3)
Βιοχηµεία ΙΙ (Τετάρτη, 12-3µ. µ., Α15, ΦΜ3)
Πετρέλαια - Πετροχηµικά (Παρασκευή, 12-3 µµ., Α15, ΦΜ3)
Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχηµείας (∆ευτέρα, 12-3 µµ., Α15)
Θέµατα Βιοοργανικής Χηµείας (Τρίτη, 12-3 µµ., Α15)
Ειδικά Κεφάλαια Οργανικής Χηµείας (Πέµπτη, 12-3 µµ., Α15)
Κλινική Χηµεία (Τρίτη, 9-12µ., ΦΜ3)
Χηµεία Στερεάς Κατάστασης (Πέµπτη, 12-3 µµ., Α15)
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5.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Μαθήµατα 1ου-2ου Εξαµήνου
6.9.2006
8.9.2006
12.9.2006
15.9.2006
18.9.2006
20.9.2006
22.9.2006

Αναλυτική Χηµεία (Τετάρτη, 9-12 µ., Α15)
Φυσική ΙΙ (Παρασκευή, 9-12 µ., Α15)
Γενική και Ανόργανη Χηµεία Ι (Τρίτη, 9-12 µ., Α15)
Μαθηµατικά Ι (Παρασκευή, 9-12 µ., Α15)
Ανόργανη Χηµεία ΙΙ (∆ευτέρα, 9-12 µ., Α15)
Φυσική Ι (Τετάρτη, 9-12 µ., Α15)
Μαθηµατικά ΙΙ (Παρασκευή, 9-12 µ., Α15)

Μαθήµατα 1ου-2ου Εξαµήνου
4.9.2006
6.9.2006
8.9.2006
11.9.2006
12.9.2006
14.9.2006
15.9.2006
18.9.2006
20.9.2006
22.9.2006

Νέο Πρόγραµµα

Οργανική Χηµεία Ι ( ∆ευτέρα, 12-3 µµ., Α15)
Οργανική Χηµεία ΙΙ ( Τετάρτη 12-3 µµ., Α15)
Πληροφορική ( Παρασκευή 12-3 µµ., Α15, ΦΜ3)
Φυσικοχηµεία Ι ( ∆ευτέρα,12-3 µµ., Α15)
Ενόργανη Ανάλυση Ι ( Τετάρτη, 9-12 µ., Α15)
Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ ( Παρασκευή ,12-3 µµ., Α15)
Μαθηµατικά ΙΙΙ ( ∆ευτέρα, 3-6 µµ., Α15)
Φασµατοσκοπία (Τρίτη, 9-12 µ., Α15)
Ανόργανη Χηµεία ΙΙΙ ( Πέµπτη, 9-12 µ., Α15)

Μαθήµατα 3ου-4ου Εξαµήνου
4.9.2006
5.9.2006
6.9.2006
11.9.2006
13.9.2006
15.9.2006
18.9.2006
19.9.2006
21.9.2006
22.9.2006

Παλαιό Πρόγραµµα

Γενική Χηµεία ΙΙ (∆ευτέρα, 9-12 µ., ΦΜ3)
Ποσοτική Ανάλυση (Τετάρτη, 9-12 µ., ΦΜ3)
Φυσική ΙΙ (Παρασκευή, 9-12 µ., ΦΜ3)
Βιολογία (∆ευτέρα, 9-12 µ., ΦΜ3)
Γενική Χηµεία Ι (Τρίτη, 9-12 µ., ΦΜ3)
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Πέµπτη, 9-12 µ., ΦΜ3)
Μαθηµατικά Ι (Παρασκευή, 9-12 µ., ΦΜ3)
Χηµική Ισορροπία - Ποιοτική Ανάλυση (∆ευτέρα 12-3 µµ., ΦΜ3)
Φυσική Ι (Τετάρτη, 9-12 µ., ΦΜ3)
Μαθηµατικά ΙΙ (Παρασκευή, 9-12 µ., ΦΜ3)

Μαθήµατα 3ου-4ου Εξαµήνου
4.9.2006
6.9.2006
8.9.2006
11.9.2006
13.9.2006
15.9.2006
18.9.2006
19.9.2006
21.9.2006

Νέο Πρόγραµµα

Παλαιό Πρόγραµµα

Οργανική Χηµεία Ι (∆ευτέρα, 12-3 µµ., ΦΜ3)
Οικονοµικά (Τρίτη, 6-9 µµ., ΦΜ3)
Οργανική Χηµεία ΙΙ (Τετάρτη, 12-3 µµ., ΦΜ3)
Φυσικοχηµεία Ι (∆ευτέρα, 12-3 µµ., ΦΜ3)
Ενόργανη Ανάλυση Ι (Τετάρτη, 9-12 µ., ΦΜ3)
Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ (Παρασκευή, 12-3 µµ., ΦΜ3)
Μαθηµατικά ΙΙΙ (∆ευτέρα, 3-6 µµ., ΦΜ3)
Ανόργανη Χηµεία Ι (Τρίτη, 9-12 µ., ΦΜ3)
Ανόργανη Χηµεία ΙΙ (Πέµπτη, 9-12 µ., ΦΜ3)
Χηµεία Περιβάλλοντος Ι (Παρασκευή, 12-3 µµ., ΦΜ3)
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Μαθήµατα 5ου-6ου Εξαµήνου
4.9.2006
6.9.2006
8.9.2006
11.9.2006
13.9.2006
15.9.2006
19.9.2006
22.9.2206

Βιοµηχανική Χηµεία ( ∆ευτέρα, 3-6 µµ., Α15)
Χηµεία Περιβάλλοντος ( Τετάρτη 3-6 µµ., Α15)
Χηµεία Τροφίµων Ι (Παρασκευή, 3-6 µµ., Α15)
Οργανική Χηµεία ΙΙΙ (∆ευτέρα, 3-6 µµ., Α15)
Φυσικοχηµεία ΙΙΙ (Ε) (Τετάρτη, 12-3 µµ., Α15)
Φυσικοχηµεία ΙΙ (Παρασκευή, 3-6 µµ., Α15)
Φυσικοχηµεία ΙΙΙ (Τρίτη, 12-3 µµ., Α15)
Βιοχηµεία Ι (Παρασκευή, 3-6 µµ., Α15,ΦΜ3)

Μαθήµατα 5ου-6ου Εξαµήνου
4.9.2006
5.9.2006
6.9.2006
7.9.2006
8.9.2006
11.9.2006
12.9.2006
13.9.2006
14.9.2006
15.9.2006
18.9.2006
19.9.2006
20.9.2006
21.9.2006
22.9.2006

Νέο Πρόγραµµα

Παλαιό Πρόγραµµα

Χηµική Τεχνολογία ΙΙ (∆ευτέρα, 3-6 µµ., ΦΜ3)
Χηµική Οργανολογία - Μικροϋπολογιστές (Τρίτη, 9-12 µ., Α15)
Χηµεία Περιβάλλοντος ΙΙ (Τετάρτη, 3-6 µµ., ΦΜ3)
Υφάνσιµες Υλες (Πέµπτη, 9-12 µ., Α15)
Χηµεία Τροφίµων Ι (Παρασκευή, 3-6 µµ., Α15, ΦΜ3)
Οργανική Χηµεία ΙΙΙ (∆ευτέρα, 3-6 µµ., ΦΜ3)
Χηµική Τεχνολογία Ι (Τρίτη, 12-3 µµ., Α15, ΦΜ3)
Φυσικοχηµεία ΙΙΙ (Ε) (Τετάρτη, 12-3 µµ., ΦΜ3)
Ραδιοχηµεία (Πέµπτη, 12-3 µµ., Α15)
Φυσικοχηµεία ΙΙ (Παρασκευή, 3-6 µµ., ΦΜ3)
Πολυµερή (∆ευτέρα, 6-9 µµ., Α15)
Φυσικοχηµεία ΙΙΙ (Τρίτη, 12-3 µµ., ΦΜ3)
Οργανική Χηµεία ΙV (Τετάρτη, 12-3 µµ., Α15, ΦΜ3)
Θεωρία Οµάδων (Πέµπτη, 12-3 µµ., Α15)
Οργανοµεταλλική Χηµεία (Παρασκευή, 6-9 µµ., Α15)

Μαθήµατα 7ου-8ου Εξαµήνου
4.9.2006
5.9.2006
5.9.2006
6.9.2006
7.9.2006
7.9.2006
8.9.2006
11.9.2006
12.9.2006
12.9.2006
13.9.2006
14.9.2006
15.9.2006
19.9.2006
20.9.2006
20.9.2006
21.9.2006
21.9.2006

Φυσικοχηµεία ΙV (Ε) (∆ευτέρα, 6-9 µµ., Α15,ΦΜ3).
Κλινική Χηµεία (Τρίτη, 12-3µµ., Α15)
Χηµεία Στερεάς Κατάστασης (Τρίτη, 3-6 µµ., ΦΧ)
Πετρέλαια - Πετροχηµικά (Τετάρτη, 6-9 µµ. Α15)
Φυσικοχηµεία ΙV (Πέµπτη, 12-3 µµ., Α15,ΦΜ3)
Ειδικά Κεφάλαια Οργανικής Χηµείας (Πέµπτη, 3-6 µµ., ΟΡΓΧ)
Ειδικά Κεφάλαια Ανόργανης (Παρασκευή, 6-9 µµ., Α15)
Οινολογία (∆ευτέρα, 6-9 µµ., Α15)
Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχηµείας (Τρίτη, 3-6 µµ., Α15)
Βιοοργανική Χηµεία (Τρίτη, 6-9 µ.µ Α15)
Βιοχηµεία ΙΙ (Τετάρτη, 3-6 µµ., Α15)
Χηµεία Τροφίµων ΙΙ (Πέµπτη, 3-6 µµ., Α15, ΦΜ3)
Οργανική Σύνθεση - Στερεοχηµεία (Παρασκευή, 6-9 µµ., Α15)
Προστασία από ∆ιάβρωση. Χρώµατα-Βερνίκια (Τρίτη, 3-6 µµ., Α15, ΦΜ3)
Αµπελουργία (Τετάρτη, 3-6 µµ., Α15)
Χηµική Ωκεανογραφία (Τετάρτη, 6-9 µµ., Α15)
Βιοχηµεία Ι (Πέµπτη, 3-6 µµ., Α15, ΦΜ3)
Μηχανισµοί Ανόργανης Χηµείας (Πέµπτη, 6-9 µµ., Α15)
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
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)
αεροπορικές µετακινήσεις.
Τις παραπάνω εκπτώσεις δεν τις δικαιούνται φοιτητές που έχουν καταταγεί ως πτυχιούχοι άλλων Σχολών 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.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ
Η Πανεπιστηµιακή Λέσχη, που στεγάζεται στο κτήριο της οδού Ιπποκράτους 15,
προσφέρει στον φοιτητή:
1.

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.
3628.200)
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 Πανεπιστηµιακές Κλινικές και νοσηλεύονται µε έξοδα της Πανεπιστηµιακής Λέσχης. Οι φοιτητές δικαιούνται νοσηλείας στη β θέση των Πανεπιστηµιακών Κλινικών.
β) Ακτινολογικό Εργαστήριο το οποίο διεξάγει τις ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις των
φοιτητών δωρεάν. ∆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 Εργαστηρίων µετά από παραποµπή των φοιτητών από την Υγειονοµική
Υπηρεσία της Πανεπιστηµιακής Λέσχης. Ειδικές παροχές επίσης προβλέπονται για την περίπτωση του τοκετού ή τη χορήγηση διορθωτικών φακών και σκελετού γυαλιών.
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δ) Για τις οδοντιατρικές ανάγκες, οι φοιτητές εξυπηρετούνται στο Οδοντιατρείο της
Πανεπιστηµιακής Λέσχης, κυρίως όµως στην Οδοντιατρική Σχολή, στο Γουδί.
2.

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 εστιατόρια, 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) αλλοδαποί, υπότροφοι εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας ή µέλη προγραµµάτων ΕRASMUS, TEMPUS κ.λπ. και ιιι) οµογενείς εξωτερικού, µε χαµηλά εισοδήµατα που
βεβαιώνονται από το Ελληνικό Προξενείο της χώρας παραµονής τους.
Τέλος όλοι οι φοιτητές δικαιούνται να σιτίζονται µε µειωµένη τιµή στα εστιατόρια που
είναι συµβεβληµένα µε το Πανεπιστήµιο (Πανεπιστηµιακής Λέσχης, Αραχώβης 44 και Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστηµιόπολη).
Για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε το συσσίτιο, αρµόδιο είναι το Γραφείο Συσσιτίου, το οποίο στεγάζεται στον ηµιώροφο της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15 (τηλ.
2103626661). Το Γραφείο Συσσιτίου χορηγεί στους φοιτητές τα δελτία σίτισης µε την προσκόµιση των σχετικών δικαιολογητικών.
3.

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
Μάϊο και µπορεί να εγγραφεί σ' αυτές κάθε φοιτητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, σ' οποιοδήποτε Σχολή κι αν ανήκει. Επίσης στο ∆ιδασκαλείο Ξένων Γλωσσών της Πανεπιστηµιακής
Λέσχης, λειτουργούν τµήµατα αρχαρίων και προχωρηµένων Νέας Ελληνικής Γλώσσας για
αλλοδαπούς σπουδαστές.
4.

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 Ελλάδας. 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 µεγάλη αίθουσα εκπαίδευσης µε σύγχρονες µουσικές εγκαταστάσεις.
5.

Γυµναστική και αθλήµατα

Γυµναστική και αθλήµατα, αποτελούν ένα ιδιαίτερο κλάδο των δραστηριοτήτων της
Πανεπιστηµιακής Λέσχης. Τέννις, ποδόσφαιρο, µπασκετµπώλ, βόλεϋ και γενικά κάθε τι που
ανήκει στο ευρύ πεδίο των αθληµάτων, ανήκουν στις δραστηριότητες του Πανεπιστηµιακού

132
Γυµναστηρίου. Περισσότερες πληροφορίες 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.
6.

Στέγη

Όσοι από τους φοιτητές δεν έχουν τακτοποιήσει το θέµα της κατοικίας τους στην
Αθήνα, µπορούν, αµέσως µετά την επιτυχία τους, να απευθυνθούν στο γραφείο ∆ηµοσίων
Σχέσεων στην Πανεπιστηµιακή Λέσχη (Ιπποκράτους 15, τηλ. 3628200). Στο Γραφείο αυτό
παρακολουθείται ο ηµερήσιος και περιοδικός Τύπος και παρέχονται σηµαντικές πληροφορίες
σε ηµεδαπούς και αλλοδαπούς φοιτητές.
7.

Φοιτητικές εκδροµές

Κάθε χρόνο στον προϋπολογισµό της Πανεπιστηµιακής Λέσχης αναγράφεται πίστωση για φοιτητικές εκδροµές κοινωνικής µόρφωσης και ψυχαγωγίας εσωτερικού ή εξωτερικού.
Οι εκδροµές αυτές προγραµµατίζονται από τις Σχολές µε τη συνεργασία των φοιτητών, ανάλογα µε τις πιστώσεις που διατίθενται κάθε χρόνο για κάθε σχολή από την Πανεπιστηµιακή
Σύγκλητο και µέσα στα καθοριζόµενα όρια από το Υπουργείο Παιδείας.
8.

Φοιτητική Εστία

Στην Πανεπιστηµιόπολη λειτουργεί Φοιτητική Εστία (Φοιτητική Εστία Πανεπιστηµίου
Αθηνών, ΦΕΠΑ), στην οποία παρέχεται διαµονή και διατροφή µε χαµηλή συµµετοχή των φοιτητών, όπως επίσης και µέσα για την ανάπτυξη µορφωτικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. Το 30% των θέσεων διατίθεται αποκλειστικά για τους πρωτοεγγραφόµενους φοιτητές, που βρίσκονται µακριά από τον τόπο διαµονής τους, ενώ για τις υπόλοιπες θέσεις λαµβάνεται υπόψη η απόδοση του φοιτητή και η οικονοµική του κατάσταση.
Τα χρόνια παραµονής στη φοιτητική εστία δεν µπορεί να είναι περισσότερα από τα
προβλεπόµενα έτη φοίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες στη Γραµµατεία της ΦΕΠΑ (τηλ.
7243114).
9.

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 βιβλιοθήκης, που παραλαµβάνει ο φοιτητής µόνο µε τη φοιτητική του ταυτότητα.
Μέχρι στιγµής τα βιβλία δε δανείζονται.
Τα αναγνωστήρια λειτουργούν όλη τη διάρκεια του χρόνου, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και εορτών, από τις 8 πµ. µέχρι 9 µµ. συνεχώς.
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗ
Στο χώρο του Κτηρίου Θετικών Επιστηµών, όπου στεγάζεται το Τµήµα Χηµείας, λειτουργεί από το 1996 αναγνωστήριο των φοιτητών των Τµηµάτων Χηµείας, Βιολογίας και Φαρµακευτικής και σύντοµα θα λειτουργήσει και η αντίστοιχη Βιβλιοθήκη.
Επίσης στους χώρους της Σχολής (έναντι της Κοσµητείας) λειτουργεί Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής.
Τέλος όλοι οι φοιτητές δικαιούνται να σιτίζονται µε µειωµένη τιµή στα εστιατόρια της
Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστηµιόπολη.

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

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΑ
Το Πανεπιστήµιο Αθηνών χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες για προπτυχιακές και
µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, καθώς και βραβεία σε φοιτητές, συγγραφείς επιστηµονικής πραγµατείας 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.
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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.

10. Ν. Παπαµιχαλόπουλου: ∆ίνονται υποτροφίες σε φοιτητές του Παν/µίου Αθηνών που
κατάγονται 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
κατάγονται από τα 24 χωριά του Βόλου Μαγνησίας. Γίνεται διαγωνισµός.

Επίσης το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) χορηγεί υποτροφίες σε προπτυχιακούς και
µεταπτυχιακούς φοιτητές βάσει επιδόσεων ή µετά από εξετάσεις αντίστοιχα. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται στο ΙΚΥ, Λυσικράτους 14.
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∆ΑΝΕΙΑ
Υπουργική Απόφαση Αριθ. Β7/411/24.7.96
Εγκρίνουµε τη χορήγηση δανείων από πιστωτικούς οργανισµούς και πιστωτικά ιδρύµατα για τη
χρηµατοδότηση µεταπτυχιακών φοιτητών, προς απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών µε ειδίκευση
(Masters) ή διδακτορικού διπλώµατος, µε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.
1. ∆ικαιούχοι δανείου: Μεταπτυχιακοί φοιτητές
Ελληνικής υπηκοότητας που παρακολουθούν οργανωµένα µεταπτυχιακά προγράµµατα σε τµήµατα
Ελληνικών Πανεπιστηµίων για απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών µε ειδίκευση ή διδακτορικού
διπλώµατος.
2. Προϋποθέσεις χορήγησης:
α) Να έχουν εγγραφεί σε τµήµα µεταπτυχιακών
σπουδών ή να έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
β) Να δοθεί προσωπική εγγύηση από γονέα του
φοιτητή ή τρίτο φερέγγυο πρόσωπο ή άλλη εξασφάλιση κατά την κρίση των πιστωτικών ιδρυµάτων.
γ) Να µην έχει χορηγηθεί δάνειο από το ίδιο ή άλλο πιστωτικό οργανισµό για τον ίδιο σκοπό.
3. Χρηµατοδοτούµενες δαπάνες:
α) ∆ίδακτρα.
β) Βιβλία - Εκπαιδευτικό Υλικό.
γ) ΄Εξοδα διαβίωσης.
4. Χρηµατοδότηση:
α) Το ύψος χρηµατοδότησης καθορίζεται σε 5
εκατ. δρχ. για συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών.
Το ποσό αυτό εξειδικεύεται ως εξής: µέχρι 2 εκατ.
δρχ. για µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης και το
υπόλοιπο για διδακτορικό δίπλωµα (Ph.D.).
β) Οι εκταµιεύσεις για τα πιο πάνω ποσά δεν
µπορούν να υπερβαίνουν το 1 εκατ. δρχ. ανά έτος
σπουδών. Επιτρέπεται και µετά το πέρας του έτους
σπουδών και για περίοδο µέχρι έξι (6) µήνες η χρηµατοδότηση δαπανών για δίδακτρα, βιβλία-εκπαιδευτικό υλικό και έξοδα διαβίωσης. Το ύψος της χρηµατοδότησης για κάλυψη δαπανών που αφορούν
αγορά βιβλίων- εκπαιδευτικού υλικού και εξόδων
διαβίωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 600.000 δρχ
ανά έτος σπουδών. Οι εγκρίσεις και εκταµιεύσεις
του δανείου προϋποθέτουν εγγραφή σε Τµήµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος και προσκόµιση στη χρηµατοδοτούσα Τράπεζα των απαραίτητων δικαιολογητικών (βεβαίωση
εγγραφής ή προόδου σπουδών). Ειδικά, η πληρωµή των διδάκτρων θα γίνεται απευθείας από τη
χρηµατοδοτούσα Τράπεζα στο αντίστοιχο Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα έναντι επισήµων αποδείξεων που
εκδίδει το Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα.
5. ∆ιάρκεια αποπληρωµής: 15ετής συµπεριλαµ-

βανόµενης της περιόδου χάριτος.
6. Περίοδος χάριτος: Για κάθε τίτλο χωριστά,
αρχίζει από την εκταµίευση του δανείου και λήγει
ένα έτος µετά το τέλος του προβλεπόµενου χρόνου
σπουδών για τις γυναίκες και τους άνδρες που
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Ο χρόνος αυτός παρατείνεται για 1 1/2 ακόµη
έτος για τους άνδρες που δεν έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές υποχρεώσεις.
7. Εξόφληση δανείου: Με εξαµηνιαίες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις να εξοφληθεί πριν
από τη λήξη της διάρκειας χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του πιστούχου.
8. Επιτόκιο: Τα δάνεια θα εκτοκίζονται µε το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου, δωδεκάµηνης διάρκειας της τελευταίας έκδοσης πριν
από την έναρξη κάθε περιόδου εκτοκισµού, προσαυξηµένου κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες πλέον εισφορών υπέρ τρίτων, ΕΦΤΕ και προµήθειας υπέρ
του ∆ηµοσίου για την παρεχόµενη εγγύησή του.
9. Επιτόκιο υπερηµερίας: Σε περίπτωση καθυστέρησης η σχετική οφειλή θα εκτοκίζεται µε το επιτόκιο του ενήµερου δανείου (περιλαµβανόµενων
των εισφορών υπέρ τρίτων και ΕΦΤΕ) προσαυξηµένου κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες.
10. Επιδότηση επιτοκίου από το ∆ηµόσιο: Το
επιτόκιο της ενήµερης και ληξιπρόθεσµης οφειλής
(πλέον εισφορών υπέρ τρίτων, ΕΦΤΕ και προµήθειας εγγύησης του ∆ηµοσίου) επιδοτείται από τον
κρατικό προϋπολογισµό σε ποσοστό 50%. Η επιδότηση παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου
και σε περίπτωση καθυστέρησης της εξόφλησης του
µέχρι και ένα χρόνο µετά την κήρυξή του ως ληξιπρόθεσµου και απαιτητού. Οι τόκοι της περιόδου
χάριτος που βαρύνουν το δανειοδοτούµενο πλέον
οι δαπάνες που αναλογούν για εισφορές υπέρ τρίτων, ΕΦΤΕ και προµήθειας για την εγγύηση του ∆ηµοσίου κεφαλοποιούνται στο τέλος κάθε εκτοκιστικής περιόδου µε το λογισµό τους.
11. Καθυστέρηση: Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµών δύο συνεχών δόσεων, το δάνειο
κηρύσσεται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό.
12. Τα δάνεια αυτά θα καλύπτονται κατά κεφάλαιο και τόκους πλέον εισφορές υπέρ τρίτων και
ΕΦΤΕ που βαρύνουν τους δανειοδοτούµενους µε
την εγγύηση του Ελληνικού δηµοσίου η οποία θα
παρασχεθεί µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
13. Λεπτοµέρειες για τη χορήγηση του δανείου καθορίζονται από τους πιστωτικούς οργανισµούς και
τα πιστωτικά ιδρύµατα.
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Κατσούλη Μαρία, πληροφορίες για µεταπτυχιακές σπουδές
Νικολάου Γεώργιος, πληροφορίες για προπτυχιακές σπουδές
Ντούσικος Φώτης, Γραµµατέας του Τµήµατος
Πανούση Ελένη, πληροφορίες για προπτυχιακές σπουδές
Σατρατζέµη Γεωργία, πληροφορίες για µεταπτυχιακές σπουδές
Σπεντζάρη Ειρήνη, πληροφορίες για προπτυχιακές σπουδές

727 4386
727 4088
727 4341
727 4098
727 4947
727 4342

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αθανασίου Ελένη
Αθανασοπούλου Κων/να
Αρχοντάκη Ελένη
΄Αττα-Πολίτου Τζούλια
Γαλετάκη Αντιγόνη
Ευσταθίου Κων/νος, ∆/ντής Εργαστηρίου
Ιωάννου Πηνελόπη
Καλοκαιρινός Αντώνης
Κουππάρης Μιχάλης
Λιανίδου Ευρύκλεια
Μητσανά-Παπάζογλου Αναστασία
Νάνου Ζαχαρούλα
Ντούσικου Μελποµένη
Πιπεράκη Ευφροσύνη
Σαραντώνης Ευάγγελος
Σίσκος Παναγιώτης
Τιµοθέου Μερόπη
Τσαϊλάνη Μαίρη
Τσούτσουρα Γεωργία

727 4557
727 4573
727 4572
727 4756
727 4239
727 4572
727 4312
727 4574
727 4316
727 4559
727 4319
727 4553
727 4572
727 4067
727 4556
727 4573
727 4311
727 4553
727 4557
727 4572

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Βλουτή-Ράγια ∆ήµητρα
Γιαννόπουλος Αθανάσιος
Καλαντζής Γεώργιος
Κοΐνης Σπύρος
Κυρίτσης Παναγιώτης
Καραλιώτα Αλεξάνδρα
Μαρκόπουλος Ιωάννης
Μεθενίτης Κων/νος
Μερτής Κων/νος, ∆/ντής Τοµέα
Μητσοπούλου Χριστιάνα

727 4348
727 4466
727 4346
727 4454
727 4458
727 4337
727 4456
727 4450
727 4457
727 4332
727 4452
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Παπαρηγοπούλου Μαρία
Παντελακη Ελισάβετ
Πέτρου Αθηνούλα
Πνευµατικάκης Γεώργιος, ∆/ντής Εργαστηρίου
Σταµπάκη ∆έσποινα
Τρίγκα Ευαγγελία
Τσατσάς Ανδρέας
Χασάπης Κων/νος
Ψαρουδάκης Νίκος

727 4464
727 4466
727 4455
727 4434
727 4453
727 4466
727 4339
727 4366
727 4451

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆ασενάκης Εµανουήλ
Νικολέλης ∆ηµήτρης
Σκούλλος Μιχάλης

727 4269
727 4577
727 4274

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ιωάννου Ανδρέας
Καπλάνογλου Ειρήνη
Κιουλάφα Αικατερίνη
Κουκιάσα Αικατερίνη
Κωνσταντινίδης ∆ηµήτριος
Λιούνη Μαρία
Παπαδογιαννάκης Γεώργιος
Παπαθανασίου Κρυσταλία
Πιτσικάλης Μαρίνος
Χατζηχρηστίδης Νίκος, ∆/ντής του Εργαστηρίου

727 4328
727 4335
727 4331
727 4438
727 4233
727 4333
727 4267
727 4235
727 4328
727 4440
727 4330

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αθανασοπούλου Ζαφειρούλα
Βαλαβανίδης Αθανάσιος
Βουκουβαλίδης Βασίλης
Βραϊµάκης Σπύρος
Γεωργιάδης ∆ηµήτριος
Γιωτάκης Αθανάσιος, ∆/ντής Εργαστηρίου
Γκιµήσης Αθανάσιος
∆ηµητρόπουλος Κων/νος
Ζουρίδου Μαρία
Κόκοτος Γεώργιος
Λαπατσάνης Λουκάς
Λεβέντη Κων/να
Μαζαράκη Παναγιώτα

727
4474,4473
727 4473
727 4479
727 4601
727 4229
727 4498
727 4477
727 4485
727 4230
727 4462
727 4266
727 4578
727 4474
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Μηνακάκη Παναγιώτα
Μυλωνάς Σταύρος
Παρασκευάς Σπύρος
Ραγκούση Βάλια
Τζουγκράκη Χρύσα
Φερδερίγος Νίκος
Φρούσιος Κλεάνθης
Χατζηγιαννακού Αθηνά

727 4484
727 4478
727 4480
727 4497
727 4130
727 4475
727 4599
727 4579

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αθανασίου Αγγελική
Ανδριανοπούλου Μαρία
Αρώνη Φρύνη
Βύρας Κυριάκος
Καλογεράκος Θεόδωρος
Κούτσελος Ανδρέας
Μαυρίδης Αριστείδης, ∆/ντής Εργαστηρίου και Τοµέα
Μαρούλη Ευγενία
Μολίνου Ιωάννα
Ξεξάκης Ιωάννης
Παπαϊωάννου Ιωάννης
Παπακονδύλης Αριστοτέλης
Σάµιος Ιωάννης
Τσεκούρας Αθανάσιος
Χαβρεδάκη Βασιλική

727 4535
727 4535
727 4295
727 4294
727 4571
727 4563
727 4536
727 4501
727 4564
727 4539
727 4552
727 4517
727 4565
727 4534
727 4518
727 4538

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Βασιλοπούλου Φυλλιά
Ζαµπετάκης Ιωάννης
Μαρκάκη Παναγιώτα
Μαστρονικολή Σοφία
Μελισσάρη Ευθυµία
Μηνιάδου Σοφία
Πετροπούλου Ευαγγελία

727 4476
727 4472
727 4663
727 4489
727 4326
727 4487
727 4486
727 4488

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
Γαλανοπούλου Κων/να
∆ηµόπουλος Κων/νος, ∆/ντής Εργαστηρίου
Μαυρή-Βαβαγιάννη Μαίρη
Σιαφάκα Αθανασία

727 4471
727 4470
727 4472
727 4493

