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Η  παρούσα  Ετήσια  Εσωτερική  Έκθεση  του  ακαδημαϊκού  έτους  2011‐  2012  του  Τμήματος 

Φαρμακευτικής συντάχθηκε  από  την  ΟΜΕΑ  του  Τμήματος,  που  αποτελείται  από  τα  παρακάτω 
μέλη Δ.Ε.Π.: 

1. Γεώργιος Π. Πατρινός (Επίκουρος Καθηγητής) – Συντονιστής  
2. Σωτήριος Νικολαρόπουλος (Αναπληρωτής Καθηγητής) – Πρόεδρος του Τμήματος, μέλος   
3. Αντρέας Παπαπετρόπουλος (Καθηγητής) ‐ Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος, μέλος   
4. Σωκράτης Τζάρτος (Καθηγητής) – μέλος  
5. Χρίστος Κοντογιάννης (Καθηγητής) – μέλος  

και συνεπικουρήθηκε από την Υποστηρικτική Oμάδα της ΟΜΕΑ, όπως αυτή ορίστηκε σύμφωνα 
με το αρθμ. πρωτ. 1481/22‐7‐2011 έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος κ. Π. Κορδοπάτη και το 
αριθμ. πρωτ. 2324/23‐11‐2011 έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος κ. Σ. Νικολαρόπουλου, και 
η οποία απαρτίζεται από τους: 

6. Ζωή Κανελλοπούλου, γραμματέα του Τμήματος,  
7. Αγγελική Καράμπελα, υπάλληλο της Γραμματείας του Τμήματος  
8. Νικόλαο Κυριακόπουλο, υπάλληλο της Γραμματείας του Τμήματος  
9. Αγγελική Τρίκη, υπάλληλο της Γραμματείας του Τμήματος και   
10. Ευγενία Χονδρού, υπάλληλο της Γραμματείας του Τμήματος  

στο  πλαίσιο  του  έργου  «Οργάνωση  και  λειτουργία  ΜΟΔΙΠ  στο  Πανεπιστήμιο  Πατρών»  με 
κωδικό MIS 299841.  

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου  Μάθηση»  και  συγχρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό 
Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 

Ο Συντονιστής της ΟΜΕΑ 

 

 

Γεώργιος Π. Πατρινός, Επίκουρος Καθηγητής 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
 

Η ετήσια εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Φαρμακευτικής συντάχθηκε κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και αφορούσε συλλογή στοιχείων από (α) ερωτηματολόγια 
φοιτητών, και (β) ερωτηματολόγια μελών ΔΕΠ.  

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, το Τμήμα Φαρμακευτικής βελτίωσε την 
ερευνητική του δραστηριότητα, όπως αυτό αποτιμάται από τον συνολικό αριθμό δημοσιεύσεων, 
ενώ η ερευνητικές του υποδομές ενισχύθηκαν αισθητά με την έναρξη, τον Μάιο του 2012, του 
προγράμματος SEE_DRUG, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος REG-POT. Επίσης, το 
2012 ήταν έτος-σταθμός για το Τμήμα Φαρμακευτικής με την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας 
εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος. 

Η παρούσα ετήσια έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης συντάχθηκε από τα μέλη της 
ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος Φαρμακευτικής που αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη ΔΕΠ: Γεώργιος 
Πατρινός (Επίκουρος Καθηγητής, Συντονιστής), Χρίστος Κοντογιάννης (Καθηγητής), Σωτήριος 
Νικολαρόπουλος (Αναπληρωτής Καθηγητής), Ανδρέας Παπαπετρόπουλος (Καθηγητής), 
Σωκράτης Τζάρτος (Καθηγητής). 
 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 

H Σχολή Επιστημών Υγείας, ιδρύθηκε ως Ιατρική Σχολή στις 22 Ιουλίου 1977 και 
μετονομάσθηκε ως Σχολή Επιστημών Υγείας το 1983. Περιλαμβάνει τα Τμήματα Ιατρικής, το 
οποία ιδρύθηκε το 1983, αρχικά ως Ιατρική Σχολή το 1977 και το Τμήμα Φαρμακευτικής, το 
οποίο ιδρύθηκε επίσης 1983, και το οποίο ανήκε αρχικά στη Φυσικομαθηματική Σχολή (1977). 
Η Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος είναι η Καθηγήτρια 
του Τμήματος Ιατρικής κ Βενετσάνα Κυριαζοπούλου. 
 

 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 
Το Τμήμα Φαρμακευτικής ως θεσμός εξυπηρετεί ταυτόχρονα και ισόρροπα τους εξής 

θεμελιώδεις σκοπούς/στόχους:  
α) Τη μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων με τη διδασκαλία,  
β) Την αναζήτηση και παραγωγή νέας γνώσης, ως υψηλής αξίας κοινωνικό αγαθό, με την 

επιστημονική έρευνα και την καινοτομία,  
γ)  Την ανάπτυξη της προσωπικότητας μέσω της πνευματικής καλλιέργειας και της 

κριτικής/αναλυτικής στάσης έναντι της πραγματικότητας,  
δ)  Την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς το κοινωνικό σύνολο και συναφείς 

ακαδημαϊκούς/ επαγγελματικούς χώρους. 
Το Τμήμα Φαρμακευτικής ιδρύθηκε το 1977 με το Προεδρικό Διάταγμα 835/1977 

ΦΕΚ Α΄ 271. Δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το 1978 ως Tμήμα της Φυσικομαθηματικής 
Σχολής, ενώ από το έτος 1983, μαζί με το Tμήμα Ιατρικής αποτελούν τη Σχολή Επιστημών 
Υγείας (Προεδρικό Διάταγμα 127/83). Η φοίτηση στο Τμήμα Φαρμακευτικής είναι 5ετής (από το 
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1993-94, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 110/93). Tο Tμήμα υποδέχεται κάθε έτος άνω 
των 150 προπυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, γεγονός το οποίο δημιουργεί μείζονα 
προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία λόγω της ανεπάρκειας των χώρων που διατίθενται 
για τη λειτουργία του Τμήματος και του περιορισμένου αριθμού μελών Δ.Ε.Π. σε σύγκριση με 
τα αντίστοιχα ομοειδή τμήματα. 

Το Τμήμα Φαρμακευτικής απαρτίζεται από τα ακόλουθα εργαστήρια (κατά σειρά 
ίδρυσης): Φαρμακευτικής Χημείας, Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Ενοργάνου Φαρμακευτικής 
Αναλύσεως, Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Μοριακής Φαρμακολογίας, 
Ραδιοφαρμάκων, Φαρμακοκινητικής, Φυσικοφαρμακευτικής, και Μοριακής Βιολογίας και 
Ανοσολογίας. Στα ανωτέρω εργαστήρια απασχολούνται συνολικά 23 μέλη ΔΕΠ και 5 μέλη 
ETEΠ. Επιπλέον, 2 μέλη ΔΕΠ έχουν εκλεγεί αλλά δεν έχουν διορισθεί ενώ 3 θέσεις μελών ΔEΠ 
ευρίσκονται υπό προκήρυξη. Το Τμήμα συμμετέχει σε άλλα τρία Διατμηματικά ή/και 
Διαπανεπιστημιακά ΠΜΣ (Διατμηματικό ΠMΣ στην Iατρική Xημεία, 
Διατμηματικό/Διαπανεπιστημιακό ΠMΣ στην Aπομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων και 
Διατμηματικό ΠMΣ στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής). 

Το Τμήμα Φαρμακευτικής προς το παρόν στεγάζεται στα Προκατασκευασμένα Κτίρια 
της Πανεπιστημιουπόλεως, σε εγκαταστάσεις επιφάνειας περίπου 1.600 m2, μέχρι να μεταφερθεί 
στο νέο κτίριο του Τμήματος, το οποίο έχει ήδη περατωθεί ενώ η διαδικασία βρίσκεται στο 
στάδιο της παραδόσεως. Το νέο κτίριο, συνολικής επιφάνειας ~7.000 m2, κατασκευάστηκε με 
πόρους του Γ' Κ.Π.Σ. (Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ), πλησίον των κτιρίων του Τμήματος Ιατρικής και 
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Η προσπάθεια του Τμήματος, σε πλήρη 
συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση, εστιάζεται πλέον στην έγκαιρη εξεύρεση πόρων για την 
εργαστηριακή επίπλωση του Νέου Κτιρίου.  

  Εικόνα 1. Άποψη του νέου κτιρίου 

Η Σύγκλητος του Ιδρύματος είχε επίσης εγκρίνει σχετικό αίτημα περί παραχωρήσεως 
εκτάσεως 15 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή “Ρηγανόκαμπος” για τη δημιουργία ειδικού 
Πάρκου Ανάπτυξης Φαρμακευτικών Φυτών για διδακτικούς ή/και ερευνητικούς σκοπούς. H 
αξιοποίηση της περιοχής φαίνεται επί του παρόντος προβληματική λόγω καταπατήσεώς της από 
εξωπανεπιστημιακές ομάδες. 

  Το Τμήμα αποτελεί τη βασική λειτουργική ακαδημαϊκή μονάδα και καλύπτει το 
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γνωστικό αντικείμενο μίας επιστήμης. Τα Τμήματα διαιρούνται σε Τομείς. Ο Τομέας συντονίζει 
τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, το οποίο αντιστοιχεί σε 
συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης. Στον Τομέα ανήκουν τα Εργαστήρια, που η λειτουργία τους 
διέπεται από εσωτερικό κανονισμό.  

 Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος είναι ο 
Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Σωτήριος Νικολαρόπουλος και Αναπλ. Πρόεδρος ο Καθηγητής κ. 
Ανδρέας Παπαπετρόπουλος. Γραμματέας του Τμήματος είναι η κα. Ζωή Κανελλοπούλου (Εικ. 
2). 

 
Εικόνα 2. Διάρθρωση του Τμήματος Φαρμακευτικής 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Εισαγωγικά  

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ) καταρτίζεται από τη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος (δείτε επίσης Παράρτημα Ι σύμφωνα με τις αρχές της ΑΔΙΠ). Η τελευταία 
αναμόρφωση του Π.Π.Σ. έγινε το 2008 (Π.Δ. 160/3-11-2008, ΦΕΚ 220/τ.’Α) και απαρτίζεται 
από 55 μαθήματα, κατανεμημένα στα 10 εξάμηνα σπουδών. Η διάρκεια των προπτυχιακών 
σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής είναι πέντε (5) έτη (δέκα εξάμηνα) και περιλαμβάνει 
θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακή εξάσκηση.  

Επίσης, το Τμήμα συνεργάζεται με έναν μεγάλο αριθμό άλλων Ευρωπαϊκών 
Πανεπιστημίων μέσω του προγράμματος ECTS-Erasmus. Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά 
για τα 4 πρώτα έτη σπουδών.  

Κατά το 5ο Έτος Σπουδών οι φοιτητές καλούνται, πέραν των μαθημάτων, να επιλέξουν 
εάν θα εκπονήσουν Πειραματική Διπλωματική Εργασία (ΦΠ-513 & ΦΠ-523) ή Βιβλιογραφική 
Διπλωματική Εργασία (ΦΠ-514 & ΦΠ-524). Κατά τη δεύτερη περίπτωση και για να 
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συγκεντρωθεί ο ίδιος αριθμός Διδακτικών Μονάδων, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και τα 
μαθήματα ΦΠ-515 και ΦΠ-525. Όλα τα μαθήματα του Π.Π.Σ. ακολουθούν το σύστημα 
διδακτικών μονάδων ECTS, όπως αυτές αναγράφονται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος 
(Παράρτημα V). Στο Π.Π.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής δεν υπάρχουν μαθήματα επιλογής 
που να προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Αναλυτική περιγραφή του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ), του 
κανονισμού που διέπει το ΠΠΣ αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό σπουδών που παρατίθεται 
στο παράρτημα Ι. 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Το 1993 κατατέθηκε στο Υπουργείο Παιδείας η πρόταση του Φαρμακευτικού Τμήματος 
για τη λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, η οποία εγκρίθηκε ως είχε, με 
Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. To 2001 έγινε η 
πρώτη αναμόρφωση του ΠΜΣ με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακώv Σπoυδώv στις 
Φαρμακευτικές Επιστήμες και την Τεχνολογία» (ΦΕΚ 1525τ.Β/14.11.2001), το οποίο ίσχυσε 
έως και το Ακαδημαϊκό Έτος 2003-2004. Την άνοιξη του 2004 μετά από απόφαση της Γενικής 
Συνελεύσεως Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Φαρμακευτικής (Γ.Σ.Ε.Σ.) καταρτίσθηκε νέο και 
επικαιροποιμένο ΠΜΣ το οποίο μετά την Έγκρισή του με Υπουργική απόφαση (48238/Β7/10-
06-2004) και τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 926 τ. Β’ 21-06-
2004), ίσχυσε έως και το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011. Η Γ.Σ.Ε.Σ. κατά την 331/19.04.2010 
συνεδρίαση του Τμήματος (με σκοπό την πλήρη εναρμόνιση του ΠΜΣ με τις διατάξεις του 
Νόμου 3685/2008 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 3696/2008 και το 
άρθρο 27 του Ν. 3794/2009), ενέκρινε το Τροποποιημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Φαρμακευτικής, το οποίο μετά και την έγκρισή του από τη Σύγκλητο του 
Ιδρύματος, έχει διαβιαβαστεί στο ΥΠΔΜΘ για να τεθεί σε ισχύ.  

Διευκρινίζεται ότι το Τμήμα Φαρμακευτικής κατά το τρέχον Ακαδημαικό ΄Ετος 2011-
2012, προκήρυξε και εφαρμόζει το Τροποποιημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Φαρμακευτικής «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Φαρμακευτικές 
Επιστήμες και την Τεχνολογία», σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος 
(Συνεδρ. υπ΄ αριθ. 462/16.6.2011), ενώ αναμένεται και η έκδοση της αντίστοιχης Υπ. 
Αποφάσεως. Αναλυτική περιγραφή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ), του 
κανονισμού που διέπει το ΠΜΣ αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό σπουδών που παρατίθεται 
στο παράρτημα Ι. 
 
Αvτικείμεvo – Σκoπός του Π.Μ.Σ.  

Τo Πρόγραμμα στoχεύει στηv εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση vέωv 
επιστημόvωv σε σύγχρovoυς τoμείς της Φαρμακευτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 
πρoσαvατoλισμέvoυς στη δημιoυργία κατάλληλης αvθρώπιvης υπoδoμής, η οποία θα στηρίξει 
τη συμμετoχή της χώρας στις διεθvείς εξελίξεις της επιστήμης και θα συμβάλλει στην 
αφoμoίωση της εισαγόμεvης τεχvoλoγίας, στηv υπoστήριξη της έρευvας και στη διείσδυση σε 
vέoυς κλάδoυς της Επιστήμης. Επίσης, αποσκοπεί στη σύνδεση της ερευνητικής προσπάθειας με 
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την παραγωγική διαδικασία, στην ενίσχυση των μηχανισμών μεταφοράς τεχνολογίας προς τις 
ελληνικές παραγωγικές μονάδες και στην κάλυψη συγκεκριμένων επαγγελματικών αναγκών 
σχετικών με την επιχειρησιακή σχεδίαση, ανάπτυξη και διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων. 

Τo ΠΜΣ oδηγεί στηv απovoμή: Μεταπτυχιακoύ Διπλώματoς Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις 
ακόλουθες κατευθύνσεις: 

 
α. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ουσιών με Φαρμακευτικό Ενδιαφέρον (ΦΜ-Α)  

Στόχος της κατεύθυνσης είναι η παροχή στους μεταπτυχιακούς φοιτητές (Μ.Φ.) ενός 
πλήρους και εξειδικευμένου γνωστικού υποβάθρου στους επιστημονικούς τομείς της 
Φαρμακευτικής Χημείας, Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Φαρμακολογίας, 
Μοριακής Βιολογίας και Βιοϊατρικής ώστε να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις του 
ερευνητικού ή διαγνωστικού εργαστηρίου, της φαρμακευτικής βιομηχανίας ή του νοσοκομείου. 
Το εύρος των γνώσεων που προσφέρονται σε επιστημονικές περιοχές αιχμής, μαζί με την 
εμπειρία που θα αποκτηθεί στo πλαίσιo της εκπόνησης της διπλωματικής τους εργασίας, θα 
επιτρέψει στους αποφοίτους να αναζητήσουν απασχόληση σε ποικιλία θέσεων εργασίας, είτε να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.  
 
β. Βιομηχανική Φαρμακευτική– Φαρμακευτική Ανάλυση (ΦΜ-Β)  

Στόχος της κατεύθυνσης αυτής είναι η παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων 
στους μεταπτυχιακούς φοιτητές (Μ.Φ.), ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των 
σύγχρονων φαρμακευτικών βιομηχανιών. Το εύρος των γνώσεων που προσφέρονται μαζί με την 
εμπειρία που θα αποκτηθεί στo πλαίσιo της εκπόνησης της διπλωματικής τους εργασίας, θα 
επιτρέψει στους αποφοίτους να αναζητήσουν εργασία σε φαρμακευτικές και άλλες ομοειδείς 
βιομηχανίες. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για την απόκτηση 
Διδακτορικού Διπλώματος.  
 
γ. Κλινική Φαρμακευτική - Φαρμακοθεραπεία (ΦΜ-Γ)  

Σκοπός της κατεύθυνσης αυτής είναι η σπουδή της δράσης των φαρμάκων σε μοριακό 
και κυτταρικό επίπεδο και η αξιοποίηση της γνώσης για το σχεδιασμό φαρμάκων, τα οποία 
εξασφαλίζουν εκλεκτικότερες, ειδικότερες και ως εκ τούτου αποτελεσματικότερες και 
ασφαλέστερες δράσεις. Η κατεύθυνση παρέχει το υπόβαθρο για ερευνητική εργασία σε 
πανεπιστημιακά και άλλα ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και την απασχόληση στη βιομηχανία. 
Δίδεται επίσης έμφαση στη φαρμακοθεραπεία, στις αλληλεπιδράσεις φαρμάκων και στη 
φαρμακοκινητική ώστε οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης αυτής να μπορούν να εργαστούν 
εξειδικευμένα σε νοσοκομεία και φαρμακεία. Παρέχεται τέλος η δυνατότητα συνέχισης των 
σπουδών για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.  
 
δ. Φαρμακευτικό Marketing (ΦΜ-Δ)  

Σκοπός της κατεύθυνσης αυτής είναι η παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, 
ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να ανταποκριθούν με επιτυχία στην επαφή τους με την εν γένει 
επιχειρηματική δραστηριότητα στο χώρο του φαρμάκου.  

Συγκεκριμένα, θα αποκτήσουν το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο σε έννοιες και τομείς 
σχετικούς με την επιχειρησιακή σχεδίαση και ανάπτυξη, διαχείριση και διοίκηση 
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φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και με την τιμολόγηση, διανομή και προώθηση αυτών. Οι 
γνώσεις που προσφέρονται θα καταστήσουν δυνατή την απορρόφηση των αποφοίτων σε 
ποικιλία θέσεων εργασίας. 

Στo ΠΜΣ γίvovται δεκτoί πτυχιoύχoι τωv ΑΕI εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και 
απόφοιτοι των ΤΕΙ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου. Οι πτυχιούχοι του εξωτερικού 
πρέπει οπωσδήποτε να έχουν αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η 
ελάχιστη χρovική διάρκεια για τηv απovoμή τωv κατά τo άρθρo 3 τίτλωv oρίζεται για τo σύνολο 
των κατευθύνσεων ΦΜ-Α, ΦΜ-Β, ΦΜ-Γ και ΦΜ-Δ σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.  

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική μεταβολή στα μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Φαρμακευτικής. Ο συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ παρέμεινε αμετάβλητος. 
Λόγω των αυξημένων διδακτικών αναγκών του Τμήματος οι οποίες δεν καλύπτονται από τον 
μικρό αριθμό μελών ΔΕΠ, παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση των διδασκόντων επί συμβάσει, 
ενώ τόσο ο αριθμός του Τεχνικού προσωπικού όσο και ο αριθμός των μελών του διοικητικού 
προσωπικού παρέμεινε αμεταβλητος. 

 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση του αριθμού των 
εισακτέων προπτυχιακών φοιτητών. Η αυξηση αυτή ήταν κατά πολύ μικρότερη σχετικά με 
εκείνη του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011, η οποία ήταν της τάξης του 25%. Παράλληλα ο 
αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών και των διδακτορικών φοιτητών παρέμεινε 
ουσιαστικά αμετάβλητος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.  

Η διακύμανση του αριθμού των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του 
Τμήματος και εκείνων που εκπονούν διδακτορική διατριβή απεικονίζεται στην Εικόνα 3. 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 
 Οι βαθμολογίες των προπτυχιακών φοιτητών του αποφοίτων του Τμήματος 

Φαρμακευτικής για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και τα συνολικά στοιχεία των αποφοίτων του 
Τμήματος σχετικά με τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη απεικονίζονται στην εικόνα 4. 
Συγκεκριμένα, από την εικόνα αυτή φαίνεται ότι ο αριθμός των φοιτητών που αποφοίτησαν με 
ψηλότερο βαθμό πτυχίου είναι μεγαλύτερος από εκείνων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, 
ενώ ο συνολικός αριθμός των αποφοίτων ανά έτος είναι παραπλήσιος εκείνου του περασμένου 
ακαδημαϊκού έτους. 
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Εικόνα 3. Διακύμανση του αριθμού των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του 
Τμήματος και εκείνων που εκπονούν διδακτορική διατριβή. 

 
 

 
 
Εικόνα 4. Βαθμολογίες των προπτυχιακών φοιτητών του αποφοίτων του Τμήματος Φαρμακευτικής για 

το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 συγκριτικά με τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη. 
 
Ο αριθμός των παρεχομένων μαθημάτων του Τμήματος Φαρμακευτικής σε προπτυχιακό 

παρέμεινε αμετάβλητος ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο τροποποιήθηκε (μειώθηκε) με βάση το 
νέο ΠΜΣ, όπως αυτό φαίνεται στις σελίδες 6-7 του παρόντος και το Παράρτημα Ι. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε αλλαγή των διδασκόντων, με βάση τις αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής, σε συνάρτηση με τα γνωστικά αντικείμενα των 
διδασκόντων μελών ΔΕΠ και των διδασκόντων με σύμβαση έργου. 
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Με βάση τα στοιχεία από τα ερωτηματολόγια των φοιτητών (Παράρτημα ΙΙ), η 
παρακολούθηση των μαθημάτων αυξήθηκε αισθητά (ερώτ. 1=4.,2) σε σύγκριση με τα 
προηγούμα έτη, γεγονός που συνηγορεί υπέρ της βελτίωσης της ποιότητας διδασκαλίας. 
Συγκεκριμένα, οι φοιτητές εκτίμησαν θετικά τις προσπάθειες των μελών για την κάλυψη τη 
διδακτέας ύλης, παρά τις ελλείψεις σε αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια φοιτητών (ερώτ. 
6=1,81), ενώ αξιοσημείωτη είναι η βελτίωση/επίσπευση στον χρόνο λήψης των συγγραμάτων 
(ερώτ. 13=2,97) σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η ποιότητα διδασκαλία παρέμεινε 
αισθητά πάνω από τον μέσο όρο (ερωτήσεις 15-26=3,26-4,61). Συγκεκριμένα, οι διδάσκοντες 
ήταν συνεπείς στην προσέλευσή τους (ερώτ 23=4,61), ενεθάρρυναν ερωτήσεις από τους 
φοιτητές (ερώτ. 20=3,84), οργάνωσαν συνεκτικά τις παραδόσεις (ερώτ. 17=3,72), ήταν 
κατανοητοί στις παραδόσεις τους (ερώτ. 16=3,81) και παρείχαν υποστηρικτικό υλικό για να 
καλύψουν πιθανές ελλείψεις στα παρεχόμενα συγγράματα ή την μη έγκαιρη παραλαβή των 
συγγραμάτων. Επίσης, οι διδάσκοντες χρησιμοποίησαν συνολικά σύγχρονο εξοπλισμό και τις 
ηλεκτρονικές πλατφόρμες του Πανεπιστημίου (π.χ. e-class, ερώτ. 26=3,26). Αναλυτική 
παράθεση των απαντήσεων των φοιτητών σε ότι αφορά την αποτίμηση του εκπαιδευτικού και 
ερευνητικού έργου δίνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

Σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια των μελών ΔΕΠ, αξιοσημείωτη ήταν η επισήμανση για 
την ελλιπή υποδομή σε ότι αφορά τις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια των φοιτητών 
ενώ παράλληλα επισημάνθηκε και ο εξαιρετικά μικρός αριθμός μελών ΔΕΠ συκγριτικά ε τον 
αυξημένο αριθμό προπτυχιακών φοιτητών. 

Τέλος, το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 το Τμήμα Φαρμακευτικής έθεση σε πλήρη 
εφαρμογή το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. 

 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 
 

Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2011, το Τμήμα Φαρμακευτικής παρήγαγε 
πολύ σημαντικό ερευνητικό έργο. Συγκεκριμένα: 

Α) Ο αριθμός των επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά 
παρέμεινε υψηλός, όπως απεικονίζεται και στον Πίνακα 13, γεγονός που έτυχε μνείας από 
την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης τον Μάιο 2012. Από τις δημοσιεύσεις αυτές, ένα 
μέρος αυτών έγινε σε πολύ υψηλής στάθμης περιοδικά, όπως Nature Genetics, Nucleic 
Acids Research, PLoS One, κλπ.   

Β) Ο αριθμός των ετεροαναφορών αυξήθηκε και αυτός περαιτέρω (Πίνακας 14), γεγονός που 
καταδεικνύει την απήχηση του παραγόμενου επιστημονικού έργου του Τμήματος 
Φαρμακευτικής στο εξωτερικό. 

 
Επιπρόσθετα, στο Τμήμα Φαρμακευτικής υλοποιούνται ανταγωνιστικά ερευνητικά 

προγράμματα τα οποία έχουν τύχει χρηματοδότησης από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. 
Συγκεκριμένα, κατά το υπό αξιολόγηση ημερολογιακό έτος 2011, στο Τμήμα Φαρμακευτικής 
λαμβάνουν χώρα οι παρακάτω σημαντικές ερευνητικές δραστηριότητες στα οποία συμμετέχουν 
οι ερευνητικές ομάδες των μελών ΔΕΠ του Τμήματος: 
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• Ανάπτυξη νανοσωματιδιακών μορφών (νανολιποσωμάτων) για τη χορήγηση ή/και 
στοχευμένο εντοπισμό φαρμάκων- Nanomedicines. 

• Ανάπτυξη νέων νανολιποσωμάτων με αντικαρκινική δράση. 
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων για τη δημιουργία φαρκακο-εκλυόντων 

βιουλικών με ελεγχόμενη αποδέσμευση (Controlled drug eluting biomaterials and 
devices). 

• Ανάπτυξη καινοτόμων μη-καταστροφικών μεθοδολογιών για ποιοτικό και ποσοτικό 
προσδιορισμό φαρμακευτικά δραστικών ουσιών σε φαρμακευτικά σκευάσματα και 
βιολογικά υγρά. 

• Ανάπτυξη καινοτόμων μη-καταστροφικών μεθοδολογιών για ποιοτικό και ποσοτικό 
προσδιορισμό πολυμορφικών φάσεων φαρμακευτικά δραστικών ουσιών σε 
φαρμακευτικά σκευάσματα. 

• Ανάπτυξη καινοτόμων μη-καταστροφικών μεθοδολογιών για τη μελέτη του οστού και 
των ασθενειών αυτού (οστεοπόρωση, οστεοαρθρίτιδα, οστεομυελίτιδα).  

• Σύνθεση μορίων με βιολογικό και φαρμακολογικό ενδιαφέρον όπως οι β-λακτάμες και οι 
πιπεραζίνες. 

• Ολική Σύνθεση Αντικαρκινικών Φυσικών Προϊόντων όπως η Ecteinascidin 743. 
• Ανακάλυψη νέων μεθόδων για τη σύνθεση β-λακταμών, τετραϋποκατεστημένων 

αλκενίων (αναλόγων της Ταμοξιφένης) και υποκατεστημένων πιπεραζινών. 
• Νέα διαγνωστικά εργαλεία για ασθένειες οστών  
• Έλεγχος σταθερότητας πολυμόρφων δραστικών ουσιών και ταυτοποίησή τους σε 

σκευάσματα  
• Ανάπτυξη μη-καταστροφικών αναλυτικών μεθόδων με χρήση φασματοσκοπικών 

(Raman, IR, XRF) και ηλεκτροχημικών τεχνικών (DPP, Impedance spectroscopy, CV). 
Εφαρμογές σε βιο-κεραμικά, δραστικές ουσίες σε σκευάσματα, βιογενείς ουσίες και 
βιολογικούς ιστούς κλπ 

• Αγγειογένεση και καρκινική ανάπτυξη in vivo και in vitro. Φαρμακολογικές 
προσεγγίσεις για τη διαλεύκανση των μηχανισμών που εμπλέκονται και που αφορούν 
κυρίως στο εξωκυτταρικό υλικό, στις ελεύθερες ρίζες και σε αυξητικούς παράγοντες.  

• Οι βιολογικές δράσεις της πλειοτροπίνης, ενός αυξητικού παράγοντα με υψηλή χημική 
συγγένεια για την ηπαρίνη. Επίδραση στις λειτουργίες των ενδοθηλιακών κυττάρων, την 
αγγειογένεση και την ανάπτυξη όγκων. Μηχανισμοί δράσης, ταυτοποίηση του υποδοχέα 
και ρύθμιση της έκφρασης. Μελέτες δομής-δράσης. 

• Μελέτη νέων ουσιών για ενδεχόμενη αντιαγγειογενετική και αντικαρκινική δράση. 
Διαλεύκανση των μηχανισμών δράσης τους. 

• Συμπλοκοποίηση δυσδιάλυτων βιοδραστικών ενώσεων με κυκλοδεξτρίνες. 
• Διαλυτοποίηση δυσδιάλυτων βιοδραστικών ενώσεων σε μικρογαλακτώματα και 

νανογαλακτώματα. 
• Μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων κολλοειδών διασπορών. 
• Μηχανισμοί γένεσης, διήθησης και μετάστασης καρκίνου. Ταυτοποίηση, κλωνοποίηση 

και λειτουργική μελέτη γονιδίων-πρωτεϊνών και αξιολόγηση στόχων για μοριακή 
διάγνωση και φαρμακολογική στόχευση. Επιγενετικοί μηχανισμοί ρύθμισης και 
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φαρμακολογικής τροποποίησης της έκφρασης γονιδίων. Μικρομετάσταση καρκίνου-
ελάχιστη υπολειπόμενη νόσος-ανθεκτικότητα στη φαρμακοθεραπεία.  

• Πρωτεάσες και ενδογενείς αναστολείς πρωτεασών: λειτουργικοί ρόλοι και εμπλοκή σε 
ασθένειες. Ανθρώπινες καλλικρεΐνες. Σχεδιασμός και ανάπτυξη αναστολέων πρωτεασών 
με φαρμακολογική δράση. Απομόνωση πρωτεασών και αναστολέων από φυσικές πηγές 
(π.χ. δηλητήρια φιδιών). 

• Βιοτεχνολογική παραγωγή και γενετική μηχανική (τροποποίηση) πρωτεϊνών με 
φαρμακολογικό ενδιαφέρον. Ανάπτυξη ζωϊκών μοντέλων με σύγχρονες βιοτεχνολογικές 
προσεγγίσεις. 

• Σχεδιασμός και σύνθεση μικρών ετεροκυκλικών μορίων και αναλόγων φυσικών 
προϊόντων, ως πιθανών αναστολέων  κινασών του κυτταρικού κύκλου. 

• Σχεδιασμός, σύνθεση και σχέσεις δομής δράσεως νέων στεροειδών παραγώγων με 
πιθανή αντινεοπλασματική δράση. 

• Σχεδιασμός, σύνθεση και σχέσεις δομής δράσεως ετεροκυκλικών μορίων με ενδεχόμενη 
επίδραση στη δραστικότητα της διαλυτής γουανυλικής κυκλάσης.  

• Εκχυλίσματα και Φυσικά προϊόντα από Φαρμακευτικά & Αρωματικά φυτά-Απομόνωση 
& δομικός χαρακτηρισμός φυσικών προϊόντων. 

• Ανάλυση φυσικών προϊόντων σε βιολογικά υγρά με σύγχρονες χρωματογραφικές και 
ηλεκτροφορητικές τεχνικές 

• In vitro και in vivo αποτίμηση της βιολογικής δράσης φυτικών εκχυλισμάτων και 
συστατικών με έμφαση στις αντιοξειδωτικές και νευροπροστατευτικές ιδιότητες 

• Μοριακή, δομική και ανοσολογική μελέτη των νικοτινικών υποδοχέων ακετυλοχολίνης 
στο μυϊκό και νευρικό σύστημα (σχέση δομής‐λειτουργίας,  ανοσογονικότητα και 
παθογονικότητα). 

• Αυτοανοσία. Μελέτη της βαριάς μυασθένειας σαν ένα υπόδειγμα αυτοάνοσης νόσου. 
• Προς την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και ειδικών θεραπειών με μοριακές και 

βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις. 
• Ανάπτυξη στοχευμένων αντικαρκινικών θεραπειών με βάση πολυμερικά νανοσωματίδια 

μακράς κυκλοφορίας 
• Ανάπτυξη νέου τύπου εμβολίων για πρόληψη και ανοσοθεραπεία με βάση 

βιοδιασπώμενες μικροσφαίρες 
• Σύνθεση και μελέτη υβριδικών μαγνητικών νανοσωματιδίων και εφαρμογή τους στην 

εκλεκτική χορήγηση αντικαρκινικών ουσιών 
• Σχεδιασμός/Προσομοίωση Βιοδραστικών Μορίων – Βιομοριακή Προσομοίωση και 

Δομική Βιοπληροφορική  
• NMR Διαμορφωτική Ανάλυση Βιομορίων σε διάλυμα μέσω Φασματοσκοπία NMR – 

Δομική Βιολογία,  
• Συνθετική παρασκευή σε υγρή και στερεή φάση αναλόγων βιολογικώς δραστικών 

πεπτιδίων (AII, ΟΤ, AVP, LH-RH, SP, CRH, NT) και μελέτη της σχέσεως δομής-
βιολογικής δραστικότητας. 
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• Σύνθεση καρβο (ετερο) κυκλικών βιομιμητικών δομών με κατάλληλα δομικά 
χαρακτηριστικά για εισαγωγή σε πεπτιδικές αλληλουχίες & ανάπτυξη υβριδικών 
πεπτιδίων (semi–mimetics). 

• Εκχύλιση Φυτικού Υλικού - Απομόνωση Φυσικών Προϊόντων με Διαχωριστικές 
Τεχνικές - Δομικός Χαρακτηρισμός με Συνδυασμό Φασματοσκοπικών Τεχνικών 

• Μέθοδοι συνθετικής παρασκευής βιοδραστικών πεπτιδίων σε υγρή ή στερεή φάση 
• Ανασύσταση πεπτιδικού σκελετού ενεργών περιοχών του μετατρεπτικού ενζύμου της 

αγγειοτενσίνης (ACE) με υπερέκφραση σε βακτήρια 
• Σχέσεις δομής-φαρμακολογικής δράσεως Έκφραση, απομόνωση και φυσικοχημικός 

χαρακτηρισμός πρωτεϊνών και πεπτιδίων - Μοριακή Βιολογία  
• Μοριακοί μηχανισμοί δράσης φαρμάκων, αγγειακή βιολογία, κυτταρική σηματοδότηση 
• Σχεδιασμός και σύνθεση διαμορφωτικώς περιορισμένων μη φυσικών αμινοξέων 

(ετεροκυκλικές δομές) και χρήση τους στην ανάπτυξη πεπτιδικών αναλόγων (semi-
mimetics) φαρμακευτικής σημασίας  

• πεπτιδορμονών (αγγειοτενσίνη, ωκυτοκίνη, LH-RH, CRH, σωματοστατίνη, ACE κλπ.)  
• Σύνθεση μεταβολικώς σταθερών πεπτιδίων καταλλήλως επισημασμένων με 99mΤc για 

χρήση στην πυρηνική ιατρική (οκτρεοτίδιο, βομβεσίνη, νευροτενσίνη)  
• Μοριακός έλεγχος του φαινοτύπου των λείων μυικών κυττάρων 
• Νέα σηματοδοτικά μονοπάτια και δράσεις των άλφα-αδρενεργικών υποδοχέων 
• Μοριακοί μηχανισμοί ανάπτυξης συμπαγών όγκων ως θεραπευτικοί στόχοι 
• Μέθοδοι προσδιορισμού δομής/διαμόρφωσης πεπτιδίων (ACE, SRIF, κλπ) 
• Σύνθεση αναλόγων κωνοτοξινων του γένους Conus consors 
• Αλληλεπιδράσεις μετάλλων-πεπτιδίων 
• Συνδυαστική Χημεία 
• Σύνθεση θειοαζωτούχων ετεροκυκλικών ενώσεων 
• Ετεροκυκλικά παράγωγα ομο-αζωτούχων στεροειδών 
• Σύνθεση και φαρμακολογική δράση τροποποιημένων στεροειδών εστέρων με παράγωγα 

της Ν,Ν-δις(χλωροαιθυλ)ανιλίνης 
• Ανάπτυξη γενετικών βάσεων δεδομένων και καταγραφή της γενετικής ποικιλομορφίας 

πληθυσμών ανά τον κόσμο. 
• Μελέτη της γενετικής βάσης της αμυοτροφικής πλευρικής σκλήρυνσης στον ελληνικό 

πληθυσμό. 
• Μελέτη της γενετικής βάσης της β-μεσογειακής αναιμίας στον πληθυσμό της Δυτικής 

Ελλάδας. 
• Μελέτη και συγκριτική απεικόνιση της απήχησης της γενετικής και 

φαρμακογονιδιωματικής στην ελληνική κοινωνία. 
• Μελέτη του μοριακού μηχανσμού αποσιώπησης των εμβρυϊκών σφαιρινικών γονιδίων 

του ανθρώπου για τη θεραπεία της β-μεσογειακής αναιμίας και των 
αιμοσφαιρινοπαθειών β-τύπου. 

• Φαρμακογονιδιωματική ανάλυση ασθενών με μανιοκατάθλιψη για την θεραπεία με λίθιο. 
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• Φαρμακογονιδιωματική ανάλυση ασθενών με οξεία λεμφοβλαστική αναιμία για την 
θεραπεία με 6-ΜΡ. 

• Φαρμακογονιδιωματική ανάλυση ασθενών με μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία για την 
θεραπεία με υδροξυουρία. 

 
Από τα παραπάνω ερευνητικά προγράμματα, προέκυψαν σημαντικές δημοσιεύσεις, οι 

οποίες παρέχονται στο τέλος της έκθεσης αυτής.  
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
 

Τα μέλη ΔΕΠ αλλά και αρκετοί μεταπτυχιακοί φοιτητές και μεταδιδακτορικοί ερευνητές 
του Τμήματος Φαρμακευτικής έχουν επιτύχει σημαντικές διακρίσεις. Ως τέτοιες θεωρούνται: 
1. Συμμετοχή σε συμβούλια έκδοσης (editorial boards) διεθνών επιστημονικών περιοδικών. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φαρμακευτικής για το ημερολογιακό 
έτος 2011, συμμετέχουν ως συντάκτες και βοηθοί συντάκτες μεγάλου αριθμού διεθνών 
επιστημονικών περιοδικών, μερικά από τα οποία είναι ψηλού συντελεστή απήχησης. 

2. Βραβεύσεις από διεθνείς και εθνικούς επιστημονικούς οργανισμούς. 
3. Συμμετοχή ως εθνικοί εκπρόσωποι σε ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, Υπηρεσίες και 

επιστημονικές εταιρείες. Αξιοσημείωτη η συμμετοχή μελών ΔΕΠ του Τμήματος 
Φαρμακευτικής, ως εθνικοί εκπρόσωποι, σε επιτροπές εμεπιρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Φαρμάκων (Λονδίνο) 

4. Συντονισμός έκδοσης (Guest editor) ειδικών τευχών (special issues) διεθνών επιστημονικών 
περιοδικών 

5. Προσκεκλημένες ομιλίες (Plenary/Keynote lectures) σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια ή 
σχολεία και Πανεπιστήμια του εξωτερικού 

6. Βραβεύσεις εργασιών που παρουσιάστηκαν σε συνέδρια 
7. Επισήμανση δημοσιεύσεων στο εξώφυλλο έγκριτων διεθνών επιστημονικών περιοδικών 

(Εικόνα 5).  
 

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει καταγράψει τα παραπάνω στοιχεία καθώς τα θεωρεί πολύ 
σημαντικά για την αποτίμηση της ποιότητας του ερευνητικού έργου που υλοποιείται στο Τμήμα. 
Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι: 
Α) Σημαντικός αριθμός μελών ΔΕΠ συμμετέχει σε συμβούλια έκδοσης επιστημονικών 

περιοδικών διεθνούς εμβέλειας. 
Β) Το έργο αρκετών μελών ΔΕΠ έχει βραβευτεί από διεθνείς και εθνικούς επιστημονικούς 

οργανισμούς. 
Γ) Μέλοι ΔΕΠ του Τμήματος Φαρμακευτικής συμμετέχουν, ως εθνικοί εκπρόσωποι, σε 

επιτροπές εμεπιρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρμάκων (Λονδίνο) 
Δ) Σημαντικός αριθμός έγκριτων επιστημονικών περιοδικών με υψηλό δείκτη απήχησης 

προσκαλεί τα μελών ΔΕΠ για την αξιολόγηση (peer reviewing) των εργασιών που 
υποβάλλονται για δημοσίευση. 

Ε) Αρκετά μέλη ΔΕΠ έχουν προσκληθεί να συντονίσουν (Guest editors) ειδικά θεματικά τεύχη 
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(special issues) διεθνών επιστημονικών περιοδικών. 
ΣΤ) Σημαντικός αριθμός μελών ΔΕΠ έχει προσκληθεί να δώσεις ομιλίες (Plenary/Keynote 

lectures) σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια ή σχολεία και Πανεπιστήμια του εξωτερικού. 
Ζ) Ένας αριθμός εργασιών των μελών ΔΕΠ του Τμήματος έχει βραβευτεί σε συνέδρια. 
 

 

 
 

Εικόνα 5. Επισήμανση της δημοσίευσης πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας που συντονίστηκε από το 
εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής στο εξώφυλλο του 

έγκριτου επιστημονικού περιοδικού Nature Genetics. 
 

 
Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία δείχνουν ότι η ερευνητική δραστηριότητα και 

αλληλεπίδραση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος έχει οδηγήσει σε πλήρη 
αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων και έχει επιτύχει σημαντική προαγωγή της έρευνας. Η 
προαγωγή αυτή εμφανίζει πολύ ανοδική δυναμική παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, και 
ειδικά το ημερολογιακό έτος 2011, εν μέσω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, τόσο οι 
προκηρύξεις νέων εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων όσο και η χρηματοδότηση των ΠΜΣ 
βαθμιαία μειώνονται. 

 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν αναπτύξει πολύπλευρες ερευνητικές συνεργασίες με 
συναδέλφους του Τμήματος ή με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος, με φορείς και 
ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Οι συνεργασίες αυτές το ημερολογιακό έτος 2011 
αυξήθηκαν σε σχέση με τα περασμένα χρόνια, γεγονός που καταδεικνύεται και από το αυξημένο 
ερευνητικό έργο, όπως αποτυπώνεται και στις προηγούμενες σελίδες και τους πίνακες. 

Σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας 
αποτελεσμάτων, όπως για παράδειγμα ο σχεδιασμός, η σύνθεση και η αξιολόγηση νέων 
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βιοδραστικών οργανικών ενώσεων φαρμακευτικής σημασίας τα οποία βρίσκονται ήδη σε φάση 
ΙΙ κλινικών δοκιμών (ανοσοθεραπεία καρκίνου) σε συνεργασία με την εταιρεία Vaxxon Γαλλίας. 
 
 
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 Στα εργαστήρια του Τμήματος Φαρμακευτικής διεξάγεται ανταγωνιστικό ερευνητικό 
έργο του οποίου τα αποτελέσματα δημοσιεύονται κατά καιρούς σε έγκριτα επιστημονικά 
περιοδικά υψηλής στάθμης. Μεγάλος μέρος του εργαστηριακού εξοπλισμού του Τμήματος 
Φαρμακευτικής είναι σύγχρονος και περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες συσκευές/όργανα 
εργαστηρίων: 
• Φασματοφωτόμετρα ορατού - υπεριώδους (Perkin-Elmer, Shimatzu, Pharmacia) 
• Πολωσίμετρο (Schmidt & Haensch) 
• Φασματοφωτόμετρα υπέρυθρου (Perkin-Elmer)  και FT-IR (Jasco) 
• Μηχανή Δοκιμασίας Διαλυτοποίησης 6 θέσεων (Pharma-Test) 
• Συστήματα υγρής χρωματογραφίας υψηλής αποδόσεως (Waters & Pharmacia) 
• Φθορισμόμετρο (Shimatzu) 
• Μηχανήματα παρασκευής κοκκίων και δισκίων (Erweka) και συσκευές ποιοτικού ελέγχου 

(Erweka) 
• Μονάδα παραγωγής (Brogli + CO AG) και ελέγχου ποιότητας υπόθετων και ημιστερεών 

φαρμακοτεχνικών μορφών (Erweka) 
• Συστήματα ηλεκτροφόρησης (Pharmacia) 
• Σταθμός παραγωγής απεσταγμένου νερού (Labconco) 
• Ιξωδόμετρο (Brookfield) 
• Συσκευή υδρογονώσεως (Parr) 
• Συσκευή διαπιδύσεως δειγμάτων (Dianorm) 
• Ψυχόμενη φυγόκεντρος (Hellenic Labware), φυγόκεντροι (Selecta, Ependorf) 
• Probe sonicator (Kerry) 
• Συσκευή HF (Multiple Peptide Synthesis Co.) 
• Θερμοστατούμενο υδατόλουτρο με δυνατότητα ανακίνησης δειγμάτων (Julabo) 
• Θάλαμος νηματικής ροής (Holten) 
• Κλίβανος CO2 (Lab-line) 
• Μετρητής ακτινοβολίας β 
• Συσκευές συνθετικής παρασκευής πεπτιδίων σε στερεή φάση (Advanced Chem. Tech.) 
• Συσκευή συνθετικής παρασκευής ολιγονουκλεοτιδίων (LKB-Pharmacia) 
• Σταθμός Εργασίας Silicon Graphics O2 (Μοριακή Προσομοίωση) 
• Σύστημα FPLC-HPLC (Äkta) 
• Συσκευή ταχείας υγρής χρωματογραφίας πρωτεϊνών (Pharmacia) 
• Σύστημα φυγοκεντρικής εξάτμισης υπό κενόν (Speed-Vac, Labonco) 
• Λυοφιλοποιητές (Labconco 4.5 και 6.5 λίτρων) 
• γ-Counter (LKB), Scintillation counter (Packard) 
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• Μικροσκόπια (Olympus, Leica) 
• Στερεοσκόπια 
• UV viewers 
• Συστήματα ανάλυσης εικόνας 
• Συσκευή Karl-Fischer 
• Θερμικούς κυκλοποιητές 
• Συσκευές ηλεκτροφόρησης μοριακής βιολογίας 
• Θερμικούς κυκλοποιητές πραγματικού χρόνου 

 
Από τις παραπάνω συσκευές, μέρος αυτών αποκτήθηκαν κατά το υπό αξιολόγηση 

ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Τέλος, το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, και συγκεκριμένα τον 
Μάιο του 2012, ξεκίνησε το πρόγραμμα SEE_DRUG, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 
3,500,000 ευρώ στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος REG-POT, που περιλαμβάνει την 
αγορά εξοπλισμού από το Τμήμα Φαρμακευτικής, με συντονιστή το εργαστήριο Μοριακής 
Βιολογίας και Ανοσολογίας. 

Οι υποδομές του Τμήματος Φαρμακευτικής σε ότι αφορά ις αίθουσες διδασκαλίας και τα 
εργαστήρα των φοιτητών απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα 1. 
 

Πίνακας 1. Αριθμός αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων του Τμήματος Φαρμακευτικής 
 

Αριθμός 
Η/Υ 

διαθέσιμος 
για χρήση 

από 
φοιτητές 

Αριθμός 
αιθουσών 
διδασκαλίας 

Αριθμός θέσεων εκπαίδευσης στις αίθουσες Αριθμός 
εργαστηρίων 

Αριθμός θέσεων εκπαίδευσης στα εργαστήρια 

0-50 51-
100 

101-200 >200 0-50 51-100 101-200 >200 

20 3 2 1   6 3 3   

 

 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ Ή ΆΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 

Το Τμήμα Φαρμακευτικής έχει αναπτύξει άλλες δραστηριότητες που αποτελούν 
προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.  

Για παράδειγμα, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν δημιουργήσει από το 2003 (με την 
εποπτεία του ΕΧΙΧΗΜΥΘ/ΙΤΕ) τον θεσμό του ετήσιου  Επιστημονικού Σχολικού Βραβείου 
(http://www.iceht.forth.gr/sxolikovraveio/) που απευθύνεται σε μαθητές της Δυτικής Ελλάδας 
για την προώθηση της ερευνητικής ιδέας και της καινοτομίας στα παιδιά των Γυμνασίων και 
Λυκείων.   

Επίσης, συνεχίζεται από το 2010 η παροχή, από το εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και 
Ανοσολογίας, δωρεάν υπηρεσιών γενετικής διάγνωσης σε γονίδια που ενέχονται στην εμφάνιση 
της νόσου σε ασθενείς του Συλλόγου Πασχόντων από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση - ALS.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
 

Οι ερευνητικές υποδομές του Τμήματος χαρακτηρίζονται ως μη επαρκείς, όπως αυτό 
απορρέει από τις απαντήσεις των φοιτητών και των μελών ΔΕΠ (ερωτήσεις 6,7 
ερωτηματολογίου μελών ΔΕΠ), δεδομένης της δραστηριότητας η οποία αναπτύσσεται, και ο 
εργαστηριακός εξοπλισμός είναι στα περισσότερα εργαστήρια πεπαλαιωμένοι και όχι σύγχρονης 
ποιότητας ερευνητικών εργαστηρίων. Επίσης, προβλήματα ανακύπτουν στη διαδικασία 
ανανέωσης ή και εμπλουτισμού αυτού, όπου αυτό καθίσταται απαραίτητο, λόγω μειωμένης 
χρηματοδότησης, γεγονός που ανέκυψε σε μεγαλύτερη έκταση το 2012 σε σχέση με τα 
περασμένα έτη.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις βέβαια, ο εξοπλισμός κρίνεται επαρκής για τη διαπίστευση 
εργαστηρίων. Η μετακίνηση του Τμήματος Φαρμακευτικής σε νέο σύγχρονο κτίριο, το οποίο 
αναμένεται να αποπερατωθούν εντός του 2013, αναμένεται να επιλύσει ριζικά το πρόβλημα 
αυτό. 

Για τον λόγο αυτό, οι διαθέσιμες υποδομές και εξοπλισμός καλύπτουν εν μέρει μόνο τις 
ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας. Το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται μέσω συνεργασίας με 
ομοειδή ή συμπληρωματικά εργαστήρια/κέντρα. Η χρήση των συγκεκριμένων ερευνητικών 
υποδομών γίνεται σε καθημερινή βάση συμπεριλαμβανομένων και αργιών. 

Οι αίθουσες διδασκαλίας στερούνται βασικού εξοπλισμού και οπτικοακουστικών μέσων, 
όπως προβολείς, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η θέρμανση είναι ανεπαρκής, γεγονός που καθιστά 
τη διδασκαλία προβληματική τους χειμερινούς μήνες. Επίσης, η συντήρηση του αιθουσών 
διδασκαλίας είναι πλημμελής.  

Η μετακίνηση του Τμήματος Φαρμακευτικής σε νέο σύγχρονο κτίριο, το οποίο 
αποπερατούται εντός του 2013, αναμένεται να επιλύσει ριζικά το πρόβλημα αυτό. Τέλος, η μη 
έγκαιρη παροχή των συγγραμάτων ήταν μία εκ των βασικών αδυναμιών, όπως αποτυπώθηκε για 
μια ακόμη φορά από τα ερωτηματολόγια των φοιτητών. 

Οι ακόλουθες προτάσεις Ανάπτυξης για την επόμενη διετία αποσκοπούν στον 
προγραμματισμό του Τμήματος για την υπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών και λειτουργούν και 
ως μέτρο αποτίμησης του παραγομένου έργου σε όλα τα επίπεδα. 
 
 
1.  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 
1. Ανάληψη υπηρεσίας από εκλεγέντα νέα μέλη και ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής για 

τις μη συμπληρωμένες θέσεις ΔΕΠ. 
2. Αναπλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ τα οποία θα συνταξιοδοτηθούν / μετακινηθούν / 

παραιτηθούν. 
3. Επιδίωξη πρόσκλησης /μετάκλησης «επισκεπτών καθηγητών» για παροχή διδακτικού και 

άλλου έργου αρχικά σε επίπεδο Μεταπτυχιακού  Προγράμματος Σπουδών. 
4. Διερεύνηση δυνατότητας οικονομικής ενίσχυσης του Τμήματος, π.χ. σε επίπεδο εξοπλισμού 

εργαστηρίων, μέσω χορηγιών (σύλλογοι, βιομηχανία, ιδρύματα). 
5. Περαιτέρω στελέχωση της Γραμματείας (1-2 άτομα), πλήρης μηχανοργάνωση αυτής (π.χ. 

ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων σε έτοιμες φόρμες), επιτάχυνση διοικητικών πράξεων (π.χ. 
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η συγγραφή πρακτικών, η δημιουργία και συνεχής ενημέρωση βάσεων δεδομένων κ.λπ.), 
πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών σύμφωνα με τα κριτήρια και τα 
πρότυπα Οργανισμού Διαπίστευσης (π.χ. ΕΛΟΤ). 

6. Επιδιώκεται η πρόσληψη καταλλήλου ατόμου από ίδιους πόρους (μέσω συμφωνίας 
επιστημονικών υπευθύνων ερευνητικών έργων) με καθήκοντα την εξωτερική 
επικοινωνία/αλληλογραφία σε διεθνές επίπεδο και την παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο 
προετοιμασίας/συγγραφής ερευνητικών προτάσεων, με έδρα τους χώρους της Γραμματείας. 

7. Επιδίωξη ενεργού συμμετοχής των μεταδιδακτορικών ερευνητών σε λειτουργίες του 
Τμήματος. 

8. Ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας είναι η διαδικασία παράδοσης/ παραλαβής του νέου 
κτιρίου του Τμήματος, ο εξοπλισμός αυτού με την απαραίτητη εργαστηριακή επίπλωση και η 
συντεταγμένη συνολική μετακίνηση/μετακόμιση στους χώρους του. 

9.  Η πλήρης και βέλτιστη αξιοποίηση του Νέου Κτιρίου, ενδεχομένως και με 
συμπληρωματικές εργασίες, θα ρυθμισθεί μέσω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης με 
γνώμονα την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση με σύγχρονα οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά 
μέσα και εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας (π.χ. δημιουργία αιθούσης teleconference/tele-
διάλεξης), την ολοκληρωμένη εργαστηριακή εκπαίδευση σε ασφαλή εργαστήρια με 
σύγχρονο εξοπλισμό, την ανανέωση και επέκταση του εξοπλισμού του υπολογιστικού 
κέντρου, την  ενδεχόμενη δημιουργία κοινών υποδομών ως και του αρχικού πυρήνα ενός 
Φαρμακευτικού Μουσείου. 

 
2.  ΣΠΟΥΔΕΣ / ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 
1,  Ενθάρρυνση διδασκόντων για πλέον εκτεταμένη χρήση εναλλακτικών διαδραστικών τρόπων 

διδασκαλίας, e-class, κ.ά.. Θέσπιση θεσμού «Υποδειγματικής Διδασκαλίας» για το σύνολο 
των διδασκόντων. 

2. Έναρξη συζήτησης προς την κατεύθυνση της καθιέρωσης προαπαιτούμενων μαθημάτων. 
3.  Αναβάθμιση της Διπλωματικής Εργασίας και αναθεώρηση του καθεστώτος 

παρακολούθησης/επίβλεψης αυτής. 
4. Καταξίωση της παρεχομένης 5ετους προπτυχιακής εκπαίδευσης με απονομή πτυχίου 

(βεβαίωση ισοδυναμίας) Master. Διεύρυνση και ενίσχυση του θεσμού «κινητικότητας» 
φοιτητών. 

5. Δημιουργία Αρχείου (βάσης δεδομένων) τρέχουσας επαγγελματικής κατάστασης αποφοίτων 
του Τμήματος, με την συνεργασία Γραμματείας και Συλλόγου Φοιτητών όπως και αρχείου με 
καταγεγραμμένες και ηλεκτρονικά συνδεδεμένες τις θέσεις εργασίας (δημοσίων και 
ιδιωτικών φορέων) οι οποίες αφορούν το επάγγελμα του Φαρμακοποιού. 

6. Οργάνωση ετήσιας εκδήλωσης γνωριμίας τελειοφοίτων με φορείς της αγοράς. Επιδίωξη 
καθιέρωσης υποτροφιών και διδάκτρων τουλάχιστον στην μεταπτυχιακή κατεύθυνση 
«Φαρμακευτικό marketing”. 

7. Καθιέρωση μεταπτυχιακών θεματικών κύκλων διαλέξεων (και στην Αγγλική) με συμμετοχή 
αλλοδαπών και ημεδαπών διακεκριμένων επιστημόνων από ακαδημαϊκά /ερευνητικά κέντρα 
και την φαρμακευτική βιομηχανία. Δημιουργία γέφυρας μεταξύ παρεχομένων γνώσεων και 
επαγγέλματος. 
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8. Συστηματοποίηση της παρακολούθησης και ανάδειξης της προόδου των μεταπτυχιακών 
φοιτητών. 

 
3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
1. Ενίσχυση των υπαρχόντων ερευνητικών δικτύων και συνεργασιών και δημιουργία νέων με 

Φορείς από Ελλάδα και Εξωτερικό με στόχο την παραγωγή υψηλής ποιότητας ερευνητικού 
έργου και την παροχή υπηρεσιών (τεχνολογικές πλατφόρμες). 

2. Επιδίωξη δημιουργίας συστάδας (Cluster) μεταξύ Τμήματος και  παραγωγικών φορέων. 
3. Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς θέσης του Τμήματος μέσω σύναψης διμερών 

συμφωνιών συνεργασίας σε ερευνητικό (και διδακτικό) επίπεδο με ομοειδείς/συγγενείς  
ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς Φορείς. 

4. Τομείς όπως η αξιοποίηση της ελληνικής χλωρίδας για παραγωγή καλλυντικών και 
φαρμακευτικών προϊόντων, έξυπνες μορφές χορήγησης φαρμάκων, πράσινες τεχνολογίες 
παραλαβής βιοδραστικών ουσιών κ.ά. ενδεχομένως πρέπει να τύχουν του ενδιαφέροντος του 
Τμήματος εφ’ όσον φαίνεται ότι αποτελούν τομείς έντασης γνώσης (υψηλού κοινωνικού και 
οικονομικού ενδιαφέροντος) για την χώρα μας. 

5. Ανάπτυξη διαχρονικής σχέσης μεταξύ Τμήματος και Φαρμακοποιών της ευρύτερης περιοχής 
μέσω εκδηλώσεων συνεχιζόμενης κατάρτισης με την συμμετοχή κατά το δυνατόν 
εκπροσώπων του κλάδου των φαρμακευτικών επιχειρήσεων. Τακτική επικοινωνία με φορείς 
της αγοράς γενικότερα. 

6. Περαιτέρω ανάπτυξη και ανανέωση των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης του Τμήματος 
π.χ. ιστοσελίδα, Newsletter, Οδηγός Σπουδών και Οδηγός Έρευνας (στην αγγλική). 

7. Επιδίωξη περαιτέρω παροχής υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο και τους 
επαγγελματικούς φορείς μέσω των διαδικασιών του Ειδικού Λογαριασμού του 
Πανεπιστημίου. 

8. Το Τμήμα οφείλει να αποδείξει στον παραγωγικό κόσμο ότι η ενσωμάτωση ερευνητικών και 
τεχνολογικών κατευθύνσεων που θεραπεύει στις αναπτυξιακές τους στρατηγικές αποφέρει 
σημαντικό οικονομικό αποτέλεσμα και πρωτοπορία στην αγορά.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Ι. Ενδεικτικές δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ του Τμήματος Φαρμακευτικής 
 
ΙΙ. Ερωτηματολόγιο φοιτητών 
 
ΙΙΙ. Αποτελέσματα ερωτηματολογίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. 
 
ΙV. Ερωτηματολόγιο μελών ΔΕΠ 
 
V. Οδηγός σπουδών Τμήματος Φαρμακευτικής 
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