
 

 

Θ παροφςα Ετήςια Εςωτερική Ζκθεςη του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2010- 2011 του Τμιματοσ 

Φαρμακευτικισ ςυντάχκθκε από τθν ΟΜΕΑ του Τμιματοσ, που αποτελείται από τα παρακάτω 

μζλθ Δ.Ε.Π.: 

1. Γεώργιοσ Π. Πατρινόσ (Επίκουροσ Κακθγθτισ) – Συντονιςτισ  

2. Σωτιριοσ Νικολαρόπουλοσ (Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ) – Πρόεδροσ του Τμιματοσ, μζλοσ   

3. Αντρζασ Παπαπετρόπουλοσ (Κακθγθτισ) - Αναπλθρωτισ Πρόεδροσ του Τμιματοσ, μζλοσ   

4. Σωκράτθσ Τηάρτοσ (Κακθγθτισ) – μζλοσ  

5. Χρίςτοσ Κοντογιάννθσ (Κακθγθτισ) – μζλοσ  

και ςυνεπικουρικθκε από τθν Υποςτθρικτικι Oμάδα τθσ ΟΜΕΑ, όπωσ αυτι ορίςτθκε ςφμφωνα 

με το αρκμ. πρωτ. 1481/22-7-2011 ζγγραφο του Προζδρου του Τμιματοσ κ. Π. Κορδοπάτθ και το 

αρικμ. πρωτ. 2324/23-11-2011 ζγγραφο του Προζδρου του Τμιματοσ κ. Σ. Νικολαρόπουλου, και 

θ οποία απαρτίηεται από τουσ: 

6. Ηωι Κανελλοποφλου, γραμματζα του Τμιματοσ,  

7. Αγγελικι Καράμπελα, υπάλλθλο τθσ Γραμματείασ του Τμιματοσ  

8. Νικόλαο Κυριακόπουλο, υπάλλθλο τθσ Γραμματείασ του Τμιματοσ  

9. Αγγελικι Τρίκθ, υπάλλθλο τθσ Γραμματείασ του Τμιματοσ και   

10. Ευγενία Χονδροφ, υπάλλθλο τθσ Γραμματείασ του Τμιματοσ  

ςτο πλαίςιο του ζργου «Οργάνωςη και λειτουργία ΜΟΔΙΠ ςτο Πανεπιςτήμιο Πατρών» με 

κωδικό MIS 299841.  

Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια 

Βίου Μάκθςθ» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο) και από εκνικοφσ πόρουσ. 

Ο Συντονιςτήσ τησ ΟΜΕΑ 
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Δπηκέιεηα: Ο.ΜΔ.Α. Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο 

  

σνηονιζηής:  

Γεψξγηνο Π. Παηξηλφο (Επίκοσρος Καθηγητής) 

 

Μέλη:  

Υξίζηνο Κνληνγηάλλεο (Καθηγητής),  

σηήξηνο Νηθνιαξφπνπινο (Αναπληρωτής Καθηγητής),  

Αληξέαο Παπαπεηξφπνπινο (Καθηγητής), 

σθξάηεο Σδάξηνο (Καθηγητής) 
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ΕΙΑΓΧΓΗ  

 

Σν Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο σο ζεζκφο εμππεξεηεί ηαπηφρξνλα θαη ηζφξξνπα ηνπο εμήο 

ζεκειηψδεηο ζθνπνχο/ζηφρνπο:  

α) Σε κεηάδνζε γλψζεσλ, ηερλνγλσζίαο θαη δεμηνηήησλ κε ηε δηδαζθαιία,  

β) Σελ αλαδήηεζε θαη παξαγσγή λέαο γλψζεο, σο πςειήο αμίαο θνηλσληθφ αγαζφ, κε ηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία,  

γ)  Σελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο κέζσ ηεο πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο 

θξηηηθήο/αλαιπηηθήο ζηάζεο έλαληη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο,  

δ)  Σελ παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζπλαθείο 

αθαδεκατθνχο/ επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο. 

Σν Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο ήηαλ κεηαμχ ησλ πξψησλ 2 Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ πνπ νινθιήξσζε ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε θαη επίθεηηαη ζχληνκα, κέζα ζην πξψην 

δίκελν ηνπ 2012, ε εμσηεξηθή ηνπ αμηνιφγεζε απφ ηελ Α.ΓΗ.Π.  

 

ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2010-2011 

 

1. ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

 

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011, δελ ππήξμε θάπνηα νπζηαζηηθή κεηαβνιή ζηα κέιε 

ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο. πγθεθξηκέλα, θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 έγηλε 

κηα εμέιημε ελφο κέινπο ΓΔΠ απφ ηε βαζκίδα ηνπ αλαπιεξσηή θαζεγεηή ζηε βαζκίδα ηνπ 

ηαθηηθνχ θαζεγεηή, ελψ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ παξέκεηλε ακεηάβιεηνο.  

Λφγσ ησλ απμεκέλσλ δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο νη νπνίεο δελ θαιχπηνληαη απφ 

ηνλ κηθξφ αξηζκφ κειψλ ΓΔΠ, παξαηεξήζεθε κηα κηθξή αχμεζε ησλ δηδαζθφλησλ επί ζπκβάζεη, 
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ελψ ηφζν ν αξηζκφο ηνπ Σερληθνχ πξνζσπηθνχ φζν θαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ παξέκεηλε ακεηαβιεηνο. 

 

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ 

 

2.1. ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ 

 

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011, παξαηεξήζθεθε κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαηά 24%. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ 

αχεζε ζε 130 απφ 115 ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ θνηηεηψλ κε εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, κε βάζε 

ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Παξάιιεια κεηψζεθε ζε 

πνζνζηφ άλσ ηνπ 40% ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ελψ ν αξηζκφο ησλ 

δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ παξέκεηλε νπζηαζηηθά ακεηάβιεηνο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα. Ζ δηαθχκαλζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο θαη εθείλσλ πνπ εθπνλνχλ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 1. 

Δπίζεο, ζε φηη αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, αλθαη ν αξηζκφο ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζπλνιηθά παξέκηλε νπζηαζηηθά ακεηάβιεηνο, ελ ηνχηνηο, ν αξηζκφο 

ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιια 

ηκήκαηα κεηψζεθε ζε 43 απφ 52 ελψ απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο 

Φαξκαθεπηηθήο πηπ ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο γηα ηελ απφθηεζε ΜΓΔ. Σν γεγνλφο απηφ 

ππνδειψλεη ην πςειφ επίπεδν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ παξέρνληηα απφ ην Σκήκα 

Φαξκαθεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. 
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Εικόνα 1. Γηαθχκαλζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο θαη εθείλσλ πνπ εθπνλνχλ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. 

 

 

2.2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΔ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ 

 

 Οη βαζκνινγίεο ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο 

Φαξκαθεπηηθήο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 παξνπζίαζαλ κηα ζεκαληηθή αχμεζε 

ζπγθξηηηθά κε ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010 θαη ηα ζπλνιηθά ζηνηρεία ησλ απνθνίησλ ηνπ 

Σκήκαηνο. Σα παξαπάλσ απεηθνλίδνληαη ζηελ εικόνα 2. 

πγθεθξηκέλα, απμήζεθαλ νη απνθνηηήζαληεο κε ςειφηεξν βαζκφ πηπρίνπ ελψ κεηψζεθε 

ν αξηζκφο ησλ απνθνίησλ κε ρακειφηεξν βαζκφ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη  φηη ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ απνθνίησλ αλά έηνο κεηψζεθε ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην πεξαζκέλν αθαδεκατθφ 

έηνο. 
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3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 

Ο αξηζκφο ησλ παξερνκέλσλ καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο Φακξαθεπηηθήο ηφζν ζε 

πξνπηπρηαθφ φζν θαη ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν παξέκεηλε ακεηάβιεηνο. ε νξηζκέλεο  

πεξηπηψζεηο ππήξμε αιιαγή ησλ δηδαζθφλησλ, κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο, ζε ζπλάξηεζε κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ 

δηδαζθφλησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ησλ δηδαζθφλησλ κε ζχκβαζε έξγνπ. 

 

 

 

Εικόνα 2. Βαζκνινγίεο ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο γηα 

ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 ζπγθξηηηθά κε ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010 θαη ην ζχλνιν ησλ 

απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο. 

 

Με βάζε ηα ζηνηρεία απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ θνηηεηψλ (Παραρηήμαηα Ι και ΙΙ), ε 

πνηφηεηα δηδαζθαιίαο απμήζεθε ζε νξηζκέλα καζήκαηα ελψ ζε άιια παξέκεηλε ακεηάβιεηε. 
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πγθεθξηκέλα, νη θνηηεηέο εθηίκεζαλ ζεηηθά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ κειψλ γηα ηελ θάιπςε ηε 

δηδαθηέαο χιεο θαη ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία εμειίρζεθε νκαιά θαηά ην ππφ αμηνιφγεζε 

αθαδεκατθφ έηνο, παξά ηηο ειιείςεηο ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη εξγαζηήξηα θνηηεηψλ. Οη 

δηδάζθνληεο ήηαλ ζπλεπείο ζηελ πξνζέιεπζή ηνπο θαη παξείραλ ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα λα 

θαιχςνπλ πηζαλέο ειιείςεηο ζηα παξερφκελα ζπγγξάκαηα ή ηελ κε έγθαηξε παξαιαβή ησλ 

ζπγγξακάησλ. Δπίζεο, νη δηδάζθνληεο ρξεζηκνπνίεζαλ ζπλνιηθά ζχγρξνλν εμνπιηζκφ θαη ηηο 

ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (π.ρ. e-class).  

χκθσλα κε ηα εξσηεκαηνιφγηα, ε αμηνιφγεζε ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο 

θνηηεηέο/ηξηεο θπκαίλνληαλ ζηα ίδηα ςειά επίπεδα πνηφηεηαο κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. 

Παξφιαπηά, ε ειιηπήο ππνδνκή ζε φηη αθνξά ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ηα εξγαζηήξηα ησλ 

θνηηεηψλ δελ έηπρε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο θνηηεηέο ελψ ε θαζπζηεξεκέλε παξαιάβε 

ησλ ζπγγξακάησλ αμηνινγήζεθε επίζεο αξλεηηθά απφ ηνπο θνηηεηέο. 

Σέινο, ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 ην Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο πηνζέηεζε ην λέν 

πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ην νπνίν ζα ηεζεί ζε ηζρχ απφ ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο 

2011-2012. 

 

4. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2010-2011, ην Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο 

παξήγαγε πνιχ ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ έξγν. πγθεθξηκέλα: 

Α) Ο αξηζκφο ησλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ ζε δηεζλή έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

απμήζεθε θαηαθφξπθα (Εικ. 1), φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζηνλ Πίνακα 13. Απφ ηηο 

δεκνζηεχζεηο απηέο, έλα κέξνο απηψλ έγηλε ζε πνιχ πςειήο ζηάζκεο πεξηνδηθά, φπσο 

Nature Genetics, Nucleic Acids Research, PLoS One, θιπ.   

Β) Ο αξηζκφο ησλ εηεξναλαθνξψλ απμήζεθε θαη απηφο θαηαθφξπθα (Εικ. 2, Πίνακας 14), 
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γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ απήρεζε ηνπ παξαγφκελνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ ηνπ 

Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο ζην εμσηεξηθφ. 

 

4.1. ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 

  

 ην εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο δηεμάγεηαη αληαγσληζηηθφ εξεπλεηηθφ έξγν 

ηνπ νπνίνπ ηα απνηειέζκαηα δεκνζηεχνληαη θαηά θαηξνχο ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

πςειήο ζηάζκεο. Μεγάινο κέξνο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο 

είλαη ζχγρξνλνο θαη πεξηιακβάλεη, ελδεηθηηθά, ηηο αθφινπζεο ζπζθεπέο/φξγαλα εξγαζηεξίσλ: 

 Φαζκαηνθσηφκεηξα νξαηνχ - ππεξηψδνπο (Perkin-Elmer, Shimatzu, Pharmacia) 

 Πνισζίκεηξν (Schmidt & Haensch) 

 Φαζκαηνθσηφκεηξα ππέξπζξνπ (Perkin-Elmer)  θαη FT-IR (Jasco) 

 Μεραλή Γνθηκαζίαο Γηαιπηνπνίεζεο 6 ζέζεσλ (Pharma-Test) 

 πζηήκαηα πγξήο ρξσκαηνγξαθίαο πςειήο απνδφζεσο (Waters & Pharmacia) 

 Φζνξηζκφκεηξν (Shimatzu) 

 Μεραλήκαηα παξαζθεπήο θνθθίσλ θαη δηζθίσλ (Erweka) θαη ζπζθεπέο πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

(Erweka) 

 Μνλάδα παξαγσγήο (Brogli + CO AG) θαη ειέγρνπ πνηφηεηαο ππφζεησλ θαη εκηζηεξεψλ 

θαξκαθνηερληθψλ κνξθψλ (Erweka) 

 πζηήκαηα ειεθηξνθφξεζεο (Pharmacia) 

 ηαζκφο παξαγσγήο απεζηαγκέλνπ λεξνχ (Labconco) 

 Ημσδφκεηξν (Brookfield) 

 πζθεπή πδξνγνλψζεσο (Parr) 

 πζθεπή δηαπηδχζεσο δεηγκάησλ (Dianorm) 
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 Φπρφκελε θπγφθεληξνο (Hellenic Labware), θπγφθεληξνη (Selecta, Ependorf) 

 Probe sonicator (Kerry) 

 πζθεπή HF (Multiple Peptide Synthesis Co.) 

 Θεξκνζηαηνχκελν πδαηφινπηξν κε δπλαηφηεηα αλαθίλεζεο δεηγκάησλ (Julabo) 

 Θάιακνο λεκαηηθήο ξνήο (Holten) 

 Κιίβαλνο CO2 (Lab-line) 

 Μεηξεηήο αθηηλνβνιίαο β 

 πζθεπέο ζπλζεηηθήο παξαζθεπήο πεπηηδίσλ ζε ζηεξεή θάζε (Advanced Chem. Tech.) 

 πζθεπή ζπλζεηηθήο παξαζθεπήο νιηγνλνπθιενηηδίσλ (LKB-Pharmacia) 

 ηαζκφο Δξγαζίαο Silicon Graphics O2 (Μνξηαθή Πξνζνκνίσζε) 

 χζηεκα FPLC-HPLC (Äkta) 

 πζθεπή ηαρείαο πγξήο ρξσκαηνγξαθίαο πξσηετλψλ (Pharmacia) 

 χζηεκα θπγνθεληξηθήο εμάηκηζεο ππφ θελφλ (Speed-Vac, Labonco) 

 Λπνθηινπνηεηέο (Labconco 4.5 θαη 6.5 ιίηξσλ) 

 γ-Counter (LKB), Scintillation counter (Packard) 

 Μηθξνζθφπηα (Olympus, Leica) 

 ηεξενζθφπηα 

 UV viewers 

 πζηήκαηα αλάιπζεο εηθφλαο 

 πζθεπή Karl-Fischer 

 Θεξκηθνχο θπθινπνηεηέο 

 πζθεπέο ειεθηξνθφξεζεο κνξηαθήο βηνινγίαο 

 Θεξκηθνχο θπθινπνηεηέο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ 
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Απφ ηηο παξαπάλσ ζπζθεπέο, κέξνο απηψλ απνθηήζεθαλ θαηά ην ππφ αμηνιφγεζε 

αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011. Σέινο, ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 εγθξίζεθε ην πξφγξακκα 

SEE_DRUG, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πεξίπνπ 3,000,000 επξψ ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ 

πξνγξάκκαηνο REG-POT, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά εμνπιηζκνχ απφ ην Σκήκα 

Φαξκαθεπηηθήο, κε ζπληνληζηή ην εξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Αλνζνινγίαο. Σν 

πξφγξακκα απηφ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ζηηο αξρέο ηνπ 2012. 

 

4.2. ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ην Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο πινπνηνχληαη αληαγσληζηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηα 

νπνία έρνπλ ηχρεη ρξεκαηνδφηεζεο απφ εζληθνχο θαη επξσπατθνχο πφξνπο. πγθεθξηκέλα, θαηά 

ην αππφ αμηνιφγεζε αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011, ζην Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο ιακβάλνπλ ρψξα 

νη παξαθάησ ζεκαληηθέο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ νη εξεπλεηηθέο 

νκάδεο ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο: 

 Αλάπηπμε λαλνζσκαηηδηαθψλ κνξθψλ (λαλνιηπνζσκάησλ) γηα ηε ρνξήγεζε ή/θαη 

ζηνρεπκέλν εληνπηζκφ θαξκάθσλ- Nanomedicines. 

 Αλάπηπμε λέσλ λαλνιηπνζσκάησλ κε αληηθαξθηληθή δξάζε. 

 ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ζπζηεκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία θαξθαθν-εθιπφλησλ 

βηνπιηθψλ κε ειεγρφκελε απνδέζκεπζε (Controlled drug eluting biomaterials and 

devices). 

 Αλάπηπμε θαηλνηφκσλ κε-θαηαζηξνθηθψλ κεζνδνινγηψλ γηα πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ θαξκαθεπηηθά δξαζηηθψλ νπζηψλ ζε θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα θαη 

βηνινγηθά πγξά. 
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 Αλάπηπμε θαηλνηφκσλ κε-θαηαζηξνθηθψλ κεζνδνινγηψλ γηα πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ πνιπκνξθηθψλ θάζεσλ θαξκαθεπηηθά δξαζηηθψλ νπζηψλ ζε 

θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα. 

 Αλάπηπμε θαηλνηφκσλ κε-θαηαζηξνθηθψλ κεζνδνινγηψλ γηα ηε κειέηε ηνπ νζηνχ θαη 

ησλ αζζελεηψλ απηνχ (νζηενπφξσζε, νζηεναξζξίηηδα, νζηενκπειίηηδα).  

 χλζεζε κνξίσλ κε βηνινγηθφ θαη θαξκαθνινγηθφ ελδηαθέξνλ φπσο νη β-ιαθηάκεο θαη νη 

πηπεξαδίλεο. 

 Οιηθή χλζεζε Αληηθαξθηληθψλ Φπζηθψλ Πξντφλησλ φπσο ε Ecteinascidin 743. 

 Αλαθάιπςε λέσλ κεζφδσλ γηα ηε ζχλζεζε β-ιαθηακψλ, ηεηξαυπνθαηεζηεκέλσλ 

αιθελίσλ (αλαιφγσλ ηεο Σακνμηθέλεο) θαη ππνθαηεζηεκέλσλ πηπεξαδηλψλ. 

 Νέα δηαγλσζηηθά εξγαιεία γηα αζζέλεηεο νζηψλ  

 Έιεγρνο ζηαζεξφηεηαο πνιπκφξθσλ δξαζηηθψλ νπζηψλ θαη ηαπηνπνίεζή ηνπο ζε 

ζθεπάζκαηα  

 Αλάπηπμε κε-θαηαζηξνθηθψλ αλαιπηηθψλ κεζφδσλ κε ρξήζε θαζκαηνζθνπηθψλ 

(Raman, IR, XRF) θαη ειεθηξνρεκηθψλ ηερληθψλ (DPP, Impedance spectroscopy, CV). 

Δθαξκνγέο ζε βην-θεξακηθά, δξαζηηθέο νπζίεο ζε ζθεπάζκαηα, βηνγελείο νπζίεο θαη 

βηνινγηθνχο ηζηνχο θιπ 

 Αγγεηνγέλεζε θαη θαξθηληθή αλάπηπμε in vivo θαη in vitro. Φαξκαθνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηαιεχθαλζε ησλ κεραληζκψλ πνπ εκπιέθνληαη θαη πνπ αθνξνχλ 

θπξίσο ζην εμσθπηηαξηθφ πιηθφ, ζηηο ειεχζεξεο ξίδεο θαη ζε απμεηηθνχο παξάγνληεο.  

 Οη βηνινγηθέο δξάζεηο ηεο πιεηνηξνπίλεο, ελφο απμεηηθνχ παξάγνληα κε πςειή ρεκηθή 

ζπγγέλεηα γηα ηελ επαξίλε. Δπίδξαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ, ηελ 

αγγεηνγέλεζε θαη ηελ αλάπηπμε φγθσλ. Μεραληζκνί δξάζεο, ηαπηνπνίεζε ηνπ ππνδνρέα 

θαη ξχζκηζε ηεο έθθξαζεο. Μειέηεο δνκήο-δξάζεο. 
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 Μειέηε λέσλ νπζηψλ γηα ελδερφκελε αληηαγγεηνγελεηηθή θαη αληηθαξθηληθή δξάζε. 

Γηαιεχθαλζε ησλ κεραληζκψλ δξάζεο ηνπο. 

 πκπινθνπνίεζε δπζδηάιπησλ βηνδξαζηηθψλ ελψζεσλ κε θπθινδεμηξίλεο. 

 Γηαιπηνπνίεζε δπζδηάιπησλ βηνδξαζηηθψλ ελψζεσλ ζε κηθξνγαιαθηψκαηα θαη 

λαλνγαιαθηψκαηα. 

 Μειέηε θπζηθνρεκηθψλ ηδηνηήησλ θνιινεηδψλ δηαζπνξψλ. 

 Μεραληζκνί γέλεζεο, δηήζεζεο θαη κεηάζηαζεο θαξθίλνπ. Σαπηνπνίεζε, θισλνπνίεζε 

θαη ιεηηνπξγηθή κειέηε γνληδίσλ-πξσηετλψλ θαη αμηνιφγεζε ζηφρσλ γηα κνξηαθή 

δηάγλσζε θαη θαξκαθνινγηθή ζηφρεπζε. Δπηγελεηηθνί κεραληζκνί ξχζκηζεο θαη 

θαξκαθνινγηθήο ηξνπνπνίεζεο ηεο έθθξαζεο γνληδίσλ. Μηθξνκεηάζηαζε θαξθίλνπ-

ειάρηζηε ππνιεηπφκελε λφζνο-αλζεθηηθφηεηα ζηε θαξκαθνζεξαπεία.  

 Πξσηεάζεο θαη ελδνγελείο αλαζηνιείο πξσηεαζψλ: ιεηηνπξγηθνί ξφινη θαη εκπινθή ζε 

αζζέλεηεο. Αλζξψπηλεο θαιιηθξεΐλεο. ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε αλαζηνιέσλ πξσηεαζψλ 

κε θαξκαθνινγηθή δξάζε. Απνκφλσζε πξσηεαζψλ θαη αλαζηνιέσλ απφ θπζηθέο πεγέο 

(π.ρ. δειεηήξηα θηδηψλ). 

 Βηνηερλνινγηθή παξαγσγή θαη γελεηηθή κεραληθή (ηξνπνπνίεζε) πξσηετλψλ κε 

θαξκαθνινγηθφ ελδηαθέξνλ. Αλάπηπμε δστθψλ κνληέισλ κε ζχγρξνλεο βηνηερλνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο. 

 ρεδηαζκφο θαη ζχλζεζε κηθξψλ εηεξνθπθιηθψλ κνξίσλ θαη αλαιφγσλ θπζηθψλ 

πξντφλησλ, σο πηζαλψλ αλαζηνιέσλ  θηλαζψλ ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ. 

 ρεδηαζκφο, ζχλζεζε θαη ζρέζεηο δνκήο δξάζεσο λέσλ ζηεξνεηδψλ παξαγψγσλ κε 

πηζαλή αληηλενπιαζκαηηθή δξάζε. 

 ρεδηαζκφο, ζχλζεζε θαη ζρέζεηο δνκήο δξάζεσο εηεξνθπθιηθψλ κνξίσλ κε ελδερφκελε 

επίδξαζε ζηε δξαζηηθφηεηα ηεο δηαιπηήο γνπαλπιηθήο θπθιάζεο.  
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 Δθρπιίζκαηα θαη Φπζηθά πξντφληα απφ Φαξκαθεπηηθά & Αξσκαηηθά θπηά-Απνκφλσζε 

& δνκηθφο ραξαθηεξηζκφο θπζηθψλ πξντφλησλ. 

 Αλάιπζε θπζηθψλ πξντφλησλ ζε βηνινγηθά πγξά κε ζχγρξνλεο ρξσκαηνγξαθηθέο θαη 

ειεθηξνθνξεηηθέο ηερληθέο 

 In vitro θαη in vivo απνηίκεζε ηεο βηνινγηθήο δξάζεο θπηηθψλ εθρπιηζκάησλ θαη 

ζπζηαηηθψλ κε έκθαζε ζηηο αληηνμεηδσηηθέο θαη λεπξνπξνζηαηεπηηθέο ηδηφηεηεο 

 Μνξηαθή, δνκηθή θαη αλνζνινγηθή κειέηε ησλ ληθνηηληθψλ ππνδνρέσλ αθεηπινρνιίλεο 

ζην κπτθφ θαη λεπξηθφ ζχζηεκα (ζρέζε δνκήο‐ιεηηνπξγίαο,  αλνζνγνληθφηεηα θαη 

παζνγνληθφηεηα). 

 Απηναλνζία. Μειέηε ηεο βαξηάο κπαζζέλεηαο ζαλ έλα ππφδεηγκα απηνάλνζεο λφζνπ. 

 Πξνο ηελ αλάπηπμε λέσλ θαξκάθσλ θαη εηδηθψλ ζεξαπεηψλ κε κνξηαθέο θαη 

βηνηερλνινγηθέο πξνζεγγίζεηο. 

 Αλάπηπμε ζηνρεπκέλσλ αληηθαξθηληθψλ ζεξαπεηψλ κε βάζε πνιπκεξηθά λαλνζσκαηίδηα 

καθξάο θπθινθνξίαο 

 Αλάπηπμε λένπ ηχπνπ εκβνιίσλ γηα πξφιεςε θαη αλνζνζεξαπεία κε βάζε 

βηνδηαζπψκελεο κηθξνζθαίξεο 

 χλζεζε θαη κειέηε πβξηδηθψλ καγλεηηθψλ λαλνζσκαηηδίσλ θαη εθαξκνγή ηνπο ζηελ 

εθιεθηηθή ρνξήγεζε αληηθαξθηληθψλ νπζηψλ 

 ρεδηαζκφο/Πξνζνκνίσζε Βηνδξαζηηθψλ Μνξίσλ – Βηνκνξηαθή Πξνζνκνίσζε θαη 

Γνκηθή Βηνπιεξνθνξηθή  

 NMR Γηακνξθσηηθή Αλάιπζε Βηνκνξίσλ ζε δηάιπκα κέζσ Φαζκαηνζθνπία NMR – 

Γνκηθή Βηνινγία,  



ειίδα 14 απφ 34 

 

 πλζεηηθή παξαζθεπή ζε πγξή θαη ζηεξεή θάζε αλαιφγσλ βηνινγηθψο δξαζηηθψλ 

πεπηηδίσλ (AII, ΟΣ, AVP, LH-RH, SP, CRH, NT) θαη κειέηε ηεο ζρέζεσο δνκήο-

βηνινγηθήο δξαζηηθφηεηαο. 

 χλζεζε θαξβν (εηεξν) θπθιηθψλ βηνκηκεηηθψλ δνκψλ κε θαηάιιεια δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γηα εηζαγσγή ζε πεπηηδηθέο αιιεινπρίεο & αλάπηπμε πβξηδηθψλ 

πεπηηδίσλ (semi–mimetics). 

 Δθρχιηζε Φπηηθνχ Τιηθνχ - Απνκφλσζε Φπζηθψλ Πξντφλησλ κε Γηαρσξηζηηθέο 

Σερληθέο - Γνκηθφο Υαξαθηεξηζκφο κε πλδπαζκφ Φαζκαηνζθνπηθψλ Σερληθψλ 

 Μέζνδνη ζπλζεηηθήο παξαζθεπήο βηνδξαζηηθψλ πεπηηδίσλ ζε πγξή ή ζηεξεή θάζε 

 Αλαζχζηαζε πεπηηδηθνχ ζθειεηνχ ελεξγψλ πεξηνρψλ ηνπ κεηαηξεπηηθνχ ελδχκνπ ηεο 

αγγεηνηελζίλεο (ACE) κε ππεξέθθξαζε ζε βαθηήξηα 

 ρέζεηο δνκήο-θαξκαθνινγηθήο δξάζεσο Έθθξαζε, απνκφλσζε θαη θπζηθνρεκηθφο 

ραξαθηεξηζκφο πξσηετλψλ θαη πεπηηδίσλ - Μνξηαθή Βηνινγία  

 Μνξηαθνί κεραληζκνί δξάζεο θαξκάθσλ, αγγεηαθή βηνινγία, θπηηαξηθή ζεκαηνδφηεζε 

 ρεδηαζκφο θαη ζχλζεζε δηακνξθσηηθψο πεξηνξηζκέλσλ κε θπζηθψλ ακηλνμέσλ 

(εηεξνθπθιηθέο δνκέο) θαη ρξήζε ηνπο ζηελ αλάπηπμε πεπηηδηθψλ αλαιφγσλ (semi-

mimetics) θαξκαθεπηηθήο ζεκαζίαο  

 πεπηηδνξκνλψλ (αγγεηνηελζίλε, σθπηνθίλε, LH-RH, CRH, ζσκαηνζηαηίλε, ACE θιπ.)  

 χλζεζε κεηαβνιηθψο ζηαζεξψλ πεπηηδίσλ θαηαιιήισο επηζεκαζκέλσλ κε 
99m

Σc γηα 

ρξήζε ζηελ ππξεληθή ηαηξηθή (νθηξενηίδην, βνκβεζίλε, λεπξνηελζίλε)  

 Μνξηαθφο έιεγρνο ηνπ θαηλνηχπνπ ησλ ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ 

 Νέα ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα θαη δξάζεηο ησλ άιθα-αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ 

 Μνξηαθνί κεραληζκνί αλάπηπμεο ζπκπαγψλ φγθσλ σο ζεξαπεπηηθνί ζηφρνη 

 Μέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ δνκήο/δηακφξθσζεο πεπηηδίσλ (ACE, SRIF, θιπ) 
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 χλζεζε αλαιφγσλ θσλνηνμηλσλ ηνπ γέλνπο Conus consors 

 Αιιειεπηδξάζεηο κεηάιισλ-πεπηηδίσλ 

 πλδπαζηηθή Υεκεία 

 χλζεζε ζεηναδσηνχρσλ εηεξνθπθιηθψλ ελψζεσλ 

 Δηεξνθπθιηθά παξάγσγα νκν-αδσηνχρσλ ζηεξνεηδψλ 

 χλζεζε θαη θαξκαθνινγηθή δξάζε ηξνπνπνηεκέλσλ ζηεξνεηδψλ εζηέξσλ κε παξάγσγα 

ηεο Ν,Ν-δηο(ρισξναηζπι)αληιίλεο 

 Αλάπηπμε γελεηηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη θαηαγξαθή ηεο γελεηηθήο πνηθηινκνξθίαο 

πιεζπζκψλ αλά ηνλ θφζκν. 

 Μειέηε ηεο γελεηηθήο βάζεο ηεο ακπνηξνθηθήο πιεπξηθήο ζθιήξπλζεο ζηνλ ειιεληθφ 

πιεζπζκφ. 

 Μειέηε ηεο γελεηηθήο βάζεο ηεο β-κεζνγεηαθήο αλαηκίαο ζηνλ πιεζπζκφ ηεο Γπηηθήο 

Διιάδαο. 

 Μειέηε θαη ζπγθξηηηθή απεηθφληζε ηεο απήρεζεο ηεο γελεηηθήο θαη 

θαξκαθνγνληδησκαηηθήο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

 Μειέηε ηνπ κνξηαθνχ κεραλζκνχ απνζηψπεζεο ησλ εκβξπτθψλ ζθαηξηληθψλ γνληδίσλ 

ηνπ αλζξψπνπ γηα ηε ζεξαπεία ηεο β-κεζνγεηαθήο αλαηκίαο θαη ησλ 

αηκνζθαηξηλνπαζεηψλ β-ηχπνπ. 

 Φαξκαθνγνληδησκαηηθή αλάιπζε αζζελψλ κε καληνθαηάζιηςε γηα ηελ ζεξαπεία κε ιίζην. 

 Φαξκαθνγνληδησκαηηθή αλάιπζε αζζελψλ κε νμεία ιεκθνβιαζηηθή αλαηκία γηα ηελ 

ζεξαπεία κε 6-ΜΡ. 

 Φαξκαθνγνληδησκαηηθή αλάιπζε αζζελψλ κε κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία γηα ηελ 

ζεξαπεία κε πδξνμπνπξία. 
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Δπηπξφζζεηα, κέξνο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο 

δεκνζηνπνηήζεθε απφ ηνλ εκεξήζην ηχπν (Εικόνα 3). 

Απφ ηα παξαπάλσ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, πξνέθπςαλ ζεκαληηθέο δεκνζηεχζεηο, νη 

νπνίεο παξέρνληαη ζην ηέινο ηεο έθζεζεο απηήο.  

Δπίζεο, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ (Εικόνα 4) 

ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο, γελνλφο πνπ ζπλεγνξεί ππέξ 

ηεο ςειήο πνηφηεηαο ηνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ πνπ ζπληειείηαη ζην Σκήκα, ελψ επίζεο ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εηεξναλαθνξψλ ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ κέιθ ΓΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο επίζεο απμήζεθαλ ζεκαληηθά, φπσο θαίλεηαη απφ ην γξάθεκα ηεο 

Εικόνας 5. 

 

 

 

Εικόνα 3. Απφζπαζκα απφ ην έλζεην BHMA Science ηεο 12/9/2010, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηα 

απφηειέζκαηα εξεπλεηηθνχ έξγνπ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο 
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Εικόνα 4. Αχμεζε αξηζκνχ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο. 

 

Εικόνα 5. Αχμεζε αξηζκνχ εηεξναλαθνξψλ ζε επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο. 
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4.3. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΓΗΑΚΡΗΔΗ 

 

Σα κέιε ΓΔΠ αιιά θαη αξθεηνί κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο 

ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο έρνπλ επηηχρεη ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο. Χο ηέηνηεο ζεσξνχληαη: 

1. πκκεηνρή ζε ζπκβνχιηα έθδνζεο (editorial boards) δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο γηα ην ππφ αμηνιφγεζε 

αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011, ζπκκεηέρνπλ σο ζπληάθηεο θαη βνεζνί ζπληάθηεο κεγάινπ 

αξηζκνχ δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ, κεξηθά απφ ηα νπνία είλαη ςεινχ ζπληειεζηή 

απήρεζεο. 

2. Βξαβεχζεηο απφ δηεζλείο θαη εζληθνχο επηζηεκνληθνχο νξγαληζκνχο. 

3. πκκεηνρή σο εζληθνί εθπξφζσπνη ζε επξσπατθνχο Οξγαληζκνχο, Τπεξεζίεο θαη 

επηζηεκνληθέο εηαηξείεο. Αμηνζεκείσηε ε ζπκκεηνρή κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο 

Φαξκαθεπηηθήο, σο εζληθνί εθπξφζσπνη, ζε επηηξνπέο εκεπηξνγλσκφλσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Τπεξεζίαο Φαξκάθσλ (Λνλδίλν) 

4. πληνληζκφο έθδνζεο (Guest editor) εηδηθψλ ηεπρψλ (special issues) δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ 

πεξηνδηθψλ 

5. Πξνζθεθιεκέλεο νκηιίεο (Plenary/Keynote lectures) ζε δηεζλή επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ή 

ζρνιεία θαη Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ 

6. Βξαβεχζεηο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε ζπλέδξηα 

7. Δπηζήκαλζε δεκνζηεέζεσλ ζην εμψθπιιν έγθξηησλ δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ 

(Εικόνα 6).  
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Εικόνα 6. Δπηζήκαλζε ηεο δεκνζίεπζεο απφ ην εξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Αλνζνινγίαο ηνπ 

Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο ζην εμψθπιιν ηνπ έγθξηηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ Nature Genetics. 

 

Ζ ΟΜ.Δ.Α. ηνπ Σκήκαηνο έρεη θαηαγξάςεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαζψο ηα ζεσξεί πνιχ 

ζεκαληηθά γηα ηελ απνηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ πινπνηείηαη ζην Σκήκα. 

Απφ ηα ζηνηρεία απηά θαίλεηαη φηη: 

Α) εκαληηθφο αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ ζπκκεηέρεη ζε ζπκβνχιηα έθδνζεο επηζηεκνληθψλ 

πεξηνδηθψλ δηεζλνχο εκβέιεηαο. 

Β) Σν έξγν αξθεηψλ κειψλ ΓΔΠ έρεη βξαβεπηεί απφ δηεζλείο θαη εζληθνχο επηζηεκνληθνχο 

νξγαληζκνχο. 

Γ) Μέινη ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο ζπκκεηέρνπλ, σο εζληθνί εθπξφζσπνη, ζε 

επηηξνπέο εκεπηξνγλσκφλσλ ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο Φαξκάθσλ (Λνλδίλν) 

Γ) εκαληηθφο αξηζκφο έγθξηησλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ κε πςειφ δείθηε απήρεζεο 

πξνζθαιεί ηα κειψλ ΓΔΠ γηα ηελ αμηνιφγεζε (peer reviewing) ησλ εξγαζηψλ πνπ 

ππνβάιινληαη γηα δεκνζίεπζε. 
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Δ) Αξθεηά κέιε ΓΔΠ έρνπλ πξνζθιεζεί λα ζπληνλίζνπλ (Guest editors) εηδηθά ζεκαηηθά ηεχρε 

(special issues) δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ. 

Σ) εκαληηθφο αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ έρεη πξνζθιεζεί λα δψζεηο νκηιίεο (Plenary/Keynote 

lectures) ζε δηεζλή επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ή ζρνιεία θαη Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Ε) Έλαο αξηζκφο εξγαζηψλ ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο έρεη βξαβεπηεί ζε ζπλέδξηα. 

 

Όια ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

αιιειεπίδξαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο έρεη νδεγήζεη ζε πιήξε 

αμηνπνίεζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ θαη έρεη επηηχρεη ζεκαληηθή πξναγσγή ηεο έξεπλαο. Ζ 

πξναγσγή απηή εκθαλίδεη πνιχ αλνδηθή δπλακηθή παξά ην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαη 

εηδηθά ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011, ελ κέζσ ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, ηφζν νη 

πξνθεξχμεηο λέσλ εζληθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ φζν θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΠΜ 

βαζκηαία κεηψλνληαη. 

 

4.4. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΤΝΔΡΓΑΗΔ 

 

Σα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ αλαπηχμεη πνιχπιεπξεο εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο κε 

ζπλαδέιθνπο ηνπ Σκήκαηνο ή κε άιιεο αθαδεκατθέο κνλάδεο ηνπ ηδξχκαηνο, κ θνξείο θαη 

ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Οη ζπλεξγαζίεο απηέο ην 2011 απμήζεθαλ ζε 

ζρέζε κε ηα πεξαζκέλα ρξφληα, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ην απμεκέλν εξεπλεηηθφ 

έξγν, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο θαη ηνπο πίλαθεο. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ππάξρεη πξαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ζαο 

απνηειεζκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ν ζρεδηαζκφο, ε ζχλζεζε θαη ε αμηνιφγεζε λέσλ 

βηνδξαζηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ θαξκαθεπηηθήο ζεκαζίαο ηα νπνία βξίζθνληαη ήδε ζε θάζε 

ΗΗ θιηληθψλ δνθηκψλ (αλνζνζεξαπεία θαξθίλνπ) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία Vaxxon Γαιιίαο. 
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4.5. ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 

Σν Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο έρεη αλαπηχμεη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνηεινχλ 

πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν.  

Γηα παξάδεηγκα, κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ δεκηνπξγήζεη απφ ην 2003 (κε ηελ 

επνπηεία ηνπ ΔΥΗΥΖΜΤΘ/ΗΣΔ) ηνλ ζεζκφ ηνπ εηήζηνπ  Δπηζηεκνληθνχ ρνιηθνχ Βξαβείνπ 

(http://www.iceht.forth.gr/sxolikovraveio/) πνπ απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εξεπλεηηθήο ηδέαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηα παηδηά ησλ Γπκλαζίσλ θαη 

Λπθείσλ.   

Δπίζεο, απφ ην 2010 παξέρεηαη δσξεάλ, απφ ην εξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη 

Αλνζνινγίαο ζε αζζελείο ηνπ πιιφγνπ Παζρφλησλ απφ ALS δσξεάλ γελεηηθή δηάγλσζε ζε 

γνλίδηα πνπ ελέρνληαη ζηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ. 

 

 

5. ΕΛΛΕΙΦΕΙ Ε ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ, ΑΙΘΟΤΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

 

Οη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο ηνπ Σκήκαηνο ραξαθηεξίδνληαη σο κε επαξθείο, δεδνκέλεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία αλαπηχζζεηαη, θαη ν εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο είλαη ζηα πεξηζζφηεξα 

εξγαζηήξηα πεπαιαησκέλνη θαη φρη ζχγρξνλεο πνηφηεηαο εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ. Δπίζεο, 

πξνβιήκαηα αλαθχπηνπλ ζηε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ή θαη εκπινπηηζκνχ απηνχ, φπνπ απηφ 

θαζίζηαηαη απαξαίηεην, ιφγσ κεησκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο, γεγνλφο αλέθπςε ζε κεγαιχηεξε 

έθηαζε ην 2011 ζε ζρέζε κε ηα πεξαζκέλα έηε. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο βέβαηα, ν εμνπιηζκφο 

είλαη θξίλεηαη επαξθήο γηα ηε δηαπίζηεπζε εξγαζηεξίσλ. Ζ κεηαθίλεζε ηνπ Σκήκαηνο 
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Φαξκαθεπηηθήο ζε λέν ζχγρξνλν θηίξην, ην νπνίν απνπεξαηνχηαη εληφο ηνπ 2012, αλακέλεηαη λα 

επηιχζεη ξηδηθά ην πξφβιεκα απηφ. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη δηαζέζηκεο ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφο θαιχπηνπλ ελ κέξεη κφλν ηηο 

αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν ππφινηπν πνζνζηφ θαιχπηεηαη κέζσ ζπλεξγαζίαο κε 

νκνεηδή ή ζπκπιεξσκαηηθά εξγαζηήξηα/θέληξα. Ζ ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ 

ππνδνκψλ γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αξγηψλ. 

Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ζηεξνχληαη βαζηθνχ εμνπιηζκνχ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, 

φπσο πξνβνιείο, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ζέξκαλζε είλαη αλεπαξθήο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

ηε δηδαζθαιία πξνβιεκαηηθή ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Δπίζεο, ε ζπληήξεζε ηνπ αηζνπζψλ 

δηδαζθαιίαο είλαη πιεκκειήο.  

Ζ κεηαθίλεζε ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο ζε λέν ζχγρξνλν θηίξην, ην νπνίν 

απνπεξαηνχηαη εληφο ηνπ 2012, αλακέλεηαη λα επηιχζεη ξηδηθά ην πξφβιεκα απηφ. Σέινο, ε κε 

έγθαηξε παξνρή ησλ ζπγγξακάησλ ήηαλ κία εθ ησλ βαζηθψλ αδπλακηψλ, φπσο απνηππψζεθε γηα 

κηα αθφκε θνξά απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ θνηηεηψλ. 

 

6. ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΕΠΌΜΕΝΗ ΔΙΕΣΙΑ 

 

Οη αθφινπζεο πξνηάζεηο Αλάπηπμεο γηα ηελ επφκελε δηεηία απνζθνπνχλ ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ ππεξέηεζε ησλ αλσηέξσ ζθνπψλ θαη ιεηηνπξγνχλ θαη 

σο κέηξν απνηίκεζεο ηνπ παξαγνκέλνπ έξγνπ ζε φια ηα επίπεδα. 

 

6.1.  ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ – ΓΗΟΗΚΖΖ – ΤΠΟΓΟΜΔ 

 

1. Αλάιεςε ππεξεζίαο απφ εθιεγέληα λέα κέιε θαη νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εθινγήο γηα 

ηηο κε ζπκπιεξσκέλεο ζέζεηο ΓΔΠ. 
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2. Αλαπιήξσζε ζέζεσλ κειψλ ΓΔΠ ηα νπνία ζα ζπληαμηνδνηεζνχλ / κεηαθηλεζνχλ / 

παξαηηεζνχλ. 

3. Δπηδίσμε πξφζθιεζεο /κεηάθιεζεο «επηζθεπηψλ θαζεγεηψλ» γηα παξνρή δηδαθηηθνχ θαη 

άιινπ έξγνπ αξρηθά ζε επίπεδν Μεηαπηπρηαθνχ  Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. 

4. Γηεξεχλεζε δπλαηφηεηαο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηνπ Σκήκαηνο, π.ρ. ζε επίπεδν εμνπιηζκνχ 

εξγαζηεξίσλ, κέζσ ρνξεγηψλ (ζχιινγνη, βηνκεραλία, ηδξχκαηα). 

5. Πεξαηηέξσ ζηειέρσζε ηεο Γξακκαηείαο (1-2 άηνκα), πιήξεο κεραλνξγάλσζε απηήο (π.ρ. 

ειεθηξνληθή ππνβνιή αηηεκάησλ ζε έηνηκεο θφξκεο), επηηάρπλζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ (π.ρ. 

ε ζπγγξαθή πξαθηηθψλ, ε δεκηνπξγία θαη ζπλερήο ελεκέξσζε βάζεσλ δεδνκέλσλ θ.ιπ.), 

πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηα 

πξφηππα Οξγαληζκνχ Γηαπίζηεπζεο (π.ρ. ΔΛΟΣ). 

6. Δπηδηψθεηαη ε πξφζιεςε θαηαιιήινπ αηφκνπ απφ ίδηνπο πφξνπο (κέζσ ζπκθσλίαο 

επηζηεκνληθψλ ππεπζχλσλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ) κε θαζήθνληα ηελ εμσηεξηθή 

επηθνηλσλία/αιιεινγξαθία ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε επίπεδν 

πξνεηνηκαζίαο/ζπγγξαθήο εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ, κε έδξα ηνπο ρψξνπο ηεο Γξακκαηείαο. 

7. Δπηδίσμε ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ κεηαδηδαθηνξηθψλ εξεπλεηψλ ζε ιεηηνπξγίεο ηνπ 

Σκήκαηνο. 

8. Ηδηαίηεξεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο είλαη ε δηαδηθαζία παξάδνζεο/ παξαιαβήο ηνπ λένπ 

θηηξίνπ ηνπ Σκήκαηνο, ν εμνπιηζκφο απηνχ κε ηελ απαξαίηεηε εξγαζηεξηαθή επίπισζε θαη ε 

ζπληεηαγκέλε ζσνολική κεηαθίλεζε/κεηαθφκηζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ. 

9.  Ζ πιήξεο θαη βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ Νένπ Κηηξίνπ, ελδερνκέλσο θαη κε 

ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο, ζα ξπζκηζζεί κέζσ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κε 

γλψκνλα ηελ πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε κε ζχγρξνλα νπηηθναθνπζηηθά θαη ειεθηξνληθά 

κέζα θαη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο (π.ρ. δεκηνπξγία αηζνχζεο teleconference/tele-

δηάιεμεο), ηελ νινθιεξσκέλε εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε ζε αζθαιή εξγαζηήξηα κε 
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ζχγρξνλν εμνπιηζκφ, ηελ αλαλέσζε θαη επέθηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ππνινγηζηηθνχ 

θέληξνπ, ηελ  ελδερφκελε δεκηνπξγία θνηλψλ ππνδνκψλ σο θαη ηνπ αξρηθνχ ππξήλα ελφο 

Φαξκαθεπηηθνχ Μνπζείνπ. 

 

6.2.  ΠΟΤΓΔ / ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

1,  Δλζάξξπλζε δηδαζθφλησλ γηα πιένλ εθηεηακέλε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ δηαδξαζηηθψλ ηξφπσλ 

δηδαζθαιίαο, e-class, θ.ά.. Θέζπηζε ζεζκνχ «Τπνδεηγκαηηθήο Γηδαζθαιίαο» γηα ην ζχλνιν 

ησλ δηδαζθφλησλ. 

2. Έλαξμε ζπδήηεζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θαζηέξσζεο πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ. 

3.Αλαβάζκηζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο θαη αλαζεψξεζε ηνπ θαζεζηψηνο 

παξαθνινχζεζεο/επίβιεςεο απηήο. 

4. Καηαμίσζε ηεο παξερνκέλεο 5εηνπο πξνπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο κε απνλνκή πηπρίνπ 

(βεβαίσζε ηζνδπλακίαο) Master. Γηεχξπλζε θαη ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ «θηλεηηθφηεηαο» 

θνηηεηψλ. 

5. Γεκηνπξγία Αξρείνπ (βάζεο δεδνκέλσλ) ηξέρνπζαο επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο απνθνίησλ 

ηνπ Σκήκαηνο, κε ηελ ζπλεξγαζία Γξακκαηείαο θαη πιιφγνπ Φνηηεηψλ φπσο θαη αξρείνπ κε 

θαηαγεγξακκέλεο θαη ειεθηξνληθά ζπλδεδεκέλεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο (δεκνζίσλ θαη 

ηδησηηθψλ θνξέσλ) νη νπνίεο αθνξνχλ ην επάγγεικα ηνπ Φαξκαθνπνηνχ. 

6. Οξγάλσζε εηήζηαο εθδήισζεο γλσξηκίαο ηειεηνθνίησλ κε θνξείο ηεο αγνξάο. 

Δπηδίσμε θαζηέξσζεο ππνηξνθηψλ θαη δηδάθηξσλ ηνπιάρηζηνλ ζηελ κεηαπηπρηαθή θαηεχζπλζε 

«Φαξκαθεπηηθφ marketing”. 

7. Καζηέξσζε κεηαπηπρηαθψλ ζεκαηηθψλ θχθισλ δηαιέμεσλ (θαη ζηελ Αγγιηθή) κε ζπκκεηνρή 

αιινδαπψλ θαη εκεδαπψλ δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκφλσλ απφ αθαδεκατθά /εξεπλεηηθά θέληξα 
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θαη ηελ θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία. Γεκηνπξγία γέθπξαο κεηαμχ παξερνκέλσλ γλψζεσλ θαη 

επαγγέικαηνο. 

8. πζηεκαηνπνίεζε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη αλάδεημεο ηεο πξνφδνπ ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ. 

 

6.3. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

1. Δλίζρπζε ησλ ππαξρφλησλ εξεπλεηηθψλ δηθηχσλ θαη ζπλεξγαζηψλ θαη δεκηνπξγία λέσλ κε 

Φνξείο απφ Διιάδα θαη Δμσηεξηθφ κε ζηφρν ηελ παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο εξεπλεηηθνχ 

έξγνπ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ (ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο). 

2. Δπηδίσμε δεκηνπξγίαο ζπζηάδαο (Cluster) κεηαμχ Σκήκαηνο θαη  παξαγσγηθψλ θνξέσλ. 

3. Δλίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηεο δηεζλνχο ζέζεο ηνπ Σκήκαηνο κέζσ ζχλαςεο δηκεξψλ 

ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο ζε εξεπλεηηθφ (θαη δηδαθηηθφ) επίπεδν κε νκνεηδείο/ζπγγελείο  

αθαδεκατθνχο/εξεπλεηηθνχο Φνξείο. 

4. Σνκείο φπσο ε αμηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο γηα παξαγσγή θαιιπληηθψλ θαη 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, έμππλεο κνξθέο ρνξήγεζεο θαξκάθσλ, πξάζηλεο ηερλνινγίεο 

παξαιαβήο βηνδξαζηηθψλ νπζηψλ θ.ά. ελδερνκέλσο πξέπεη λα ηχρνπλ ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ 

Σκήκαηνο εθ’ φζνλ θαίλεηαη φηη απνηεινχλ ηνκείο έληαζεο γλψζεο (πςεινχ θνηλσληθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο) γηα ηελ ρψξα καο. 

5. Αλάπηπμε δηαρξνληθήο ζρέζεο κεηαμχ Σκήκαηνο θαη Φαξκαθνπνηψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

κέζσ εθδειψζεσλ ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο κε ηελ ζπκκεηνρή θαηά ην δπλαηφλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ θιάδνπ ησλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σαθηηθή επηθνηλσλία κε θνξείο 

ηεο αγνξάο γεληθφηεξα. 

6. Πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη αλαλέσζε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο ηνπ Σκήκαηνο 

π.ρ. ηζηνζειίδα, Newsletter, Οδεγφο πνπδψλ θαη Οδεγφο Έξεπλαο (ζηελ αγγιηθή). 
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7. Δπηδίσμε πεξαηηέξσ παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηνπο 

επαγγεικαηηθνχο θνξείο κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. 

8. Σν Σκήκα νθείιεη λα απνδείμεη ζηνλ παξαγσγηθφ θφζκν φηη ε ελζσκάησζε εξεπλεηηθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ θαηεπζχλζεσλ πνπ ζεξαπεχεη ζηηο αλαπηπμηαθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο απνθέξεη 

ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα θαη πξσηνπνξία ζηελ αγνξά.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ: 

Η. Δξσηεκαηνιφγην θνηηεηψλ 

ΗΗ. Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίσλ θνηηεηψλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011. 
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