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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Για το χειµερινό εξάµηνο οι νεοεισαγόµενοι φοιτητές εγγράφονται εντός της προθεσµίας που ορίζεται µε απόφαση 

του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων .  

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

1. Έναρξη µαθηµάτων……………………………………………………………………………………(*) 

2.  Λήξη µαθηµάτων……………………………………………………………………………………...(*) 

3. Εξετάσεις χειµερινού εξαµήνου………………………………………………………………………..(*) 

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

1. Έναρξη µαθηµάτων…………………………………………………………………………………….(*) 

2. Λήξη µαθηµάτων ………………………………………………………………………………………(*) 

3. Εξετάσεις εαρινού εξαµήνου…………………………………………………………………………...(*) 

         

 (*) οι ηµεροµηνίες για κάθε εξάµηνο καθορίζονται για κάθε ακαδηµαϊκό έτος από τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου και ανακοινώνονται 

έγκαιρα από τη Γραµµατεία του Τµήµατος. 
 

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ-ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Δεν διεξάγονται παραδόσεις µαθηµάτων, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις. 

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Την 28η Οκτωβρίου        Εθνική Επέτειος 

Την 17η Νοεµβρίου        Επέτειος Πολυτεχνείου 

Από την 23η Δεκεµβρίου έως και την 6η Ιανουαρίου    Διακοπές Χριστουγέννων 

Την 30η Ιανουαρίου        Εορτή Τριών Ιεραρχών 

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Την 7η Μαρτίου      Καθαρά Δευτέρα 

Την 25η Μαρτίου         Εθνική Επέτειος 

Από την 18η  Απριλίου ως και την 29η Απριλίου     Διακοπές Πάσχα 

Την 1η Μαϊου         Πρωτοµαγιά 

Την 14η Μαϊου                    Απελευθέρωση Αλεξανδρούπολης 

Του Αγίου Πνεύµατος         

Την ηµέρα που διεξάγονται οι φοιτητικές εκλογές      
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
  Χαρά Θεού να περπατά κανείς την Άνοιξη στους δρόµους της Αλεξανδρουπόλεως. Οι 

παλαιοί κάτοικοί της, οι επήλυδες από την ενδοχώρα του Έβρου, οι φοιτητές, οι φαντάροι, όλοι 

µαζί βιώνουν την ειρήνη, την οικονοµική ανάπτυξη. Κι όλα αυτά κάτω από τη φλογερή µατιά 

του Ίωνος Δραγούµη. Άγαλµα ο πεφωτισµένος άνδρας στον κεντρικό δρόµο. Στην Λεωφόρο 

Δηµοκρατίας. Ο άνδρας, ο Ίδας των Ελληνικών γραµµάτων πέρασε για λίγο ως διπλωµατικός 

υπάλληλος από το Ελληνικό Προξενείο του Δεδέαγατς στα µέσα της πρώτης δεκαετίας του 

εικοστού αιώνος. Μετά την παρουσία του στο Μοναστήρι και πριν υπηρετήσει στη 

Βασιλεύουσα. Ήταν η εποχή που εκινείτο και ξεσήκωνε τον Ελληνισµό της Ανατολικής 

Μακεδονίας, της Ανατολικής Ρωµυλίας, της Θράκης. Πρόλαβε και πανηγύρισε τα Ελευθέρια 

της αγαπηµένης του Θράκης λίγο πριν πεσει νεκρός από βόλι προδότου ή παρανοϊκού, 

παραµονές Δεκαπενταύγουστου του 1920. Το Γένος έχανε έναν ηγέτη. Ο Βενιζέλος θρηνούσε 

όπως περιγράφει η Πηνελόπη Δέλτα. 

  Οι φοιτητές στην Αλεξανδρούπολη οφείλουν τιµή στον Ίωνα. Όπως οφείλουν τιµή 

και στον Θρακιώτη κορυφαίο λογοτέχνη Γεώργιο Βιζυηνό που το παθιασµένο βλέµµα του δεν 

µπορεί να κρυφτεί κάτω από τον προπετή γείσο του καπέλου του. Άγαλµα κι’ αυτός στην 

πλατεία Κύπρου. “Το αµάρτηµα της µητρός µου” θεωρείται το κορυφαίο του αριστούργηµα. Κι 

οι φοιτητές µας οφείλουν να διαβάσουν Ελληνική γραµµατεία αν θέλουν να είναι κορυφαίοι. Οι 

επιστηµονικές γνώσεις δεν αρκούν. 

  Οφείλουν όµως και κάτι άλλο οι φοιτητές µας, στον εαυτό τους και στην Πατρίδα. 

Πρέπει να είναι γενναίοι. Ως το ζεύγος Βισβύζη που, άγαλµα και αυτοί στην προκυµαία της 

Αλεξανδρουπόλεως, έδωσαν τα πάντα για την Ελευθερία που εµείς σήµερα απολαµβάνουµε. 

Δίπλα τους ο Φάρος, σήµα κατατεθέν της µικρής µας πόλης φωτίζει ακούραστα το Θρακικό 

Πέλαγος και την Αίνο, φωτίζει τους ευεργέτες της, φωτίζει, λένε ωρισµένοι ονειροπόλοι, ακόµα 

και την Αγιά Σοφιά. 

  Και η Πατρίδα δίδει ό,τι µπορεί στους φοιτητές µας. Το Τµήµα Μοριακής Βιολογίας 

και Γενετικής (Τ.Μ.Β.Γ) που ιδρύθηκε το 1999 µε το ΠΔ 208/99, άρχισε να λειτουργεί από την 

ακαδηµαϊκή χρονιά 2000-2001. Τριακόσιοι και πλέον απόφοιτοι του Τµήµατος επανδρώνουν 

ήδη Νοσοκοµεία, Γυµνάσια, Λύκεια, Ερευνητικά Κέντρα, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αφού, προσφάτως, έχουν οριοθετηθεί τα επαγγελµατικά τους 

δικαιώµατα. Από το καλοκαίρι µάλιστα του 2008 το Τµήµα Μ .Β.Γ. στεγάζεται στην 

Πανεπιστηµιούπολη, στην περιοχή της Δραγάνας σε ιδιόκτητο, ολοκαίνουριο κτίριο γειτονικό 

προς τα αντίστοιχα των Προκλινικών Εργαστηρίων του Τµήµατος Ιατρικής, αδελφού Τµήµατος 

µε το οποίο στο άµεσο µέλλον θα αποτελέσουν την Σχολή Επιστηµών Υγείας – Ζωής. Στα 

πλαίσια αυτής της Σχολής δροµολογείται και η λειτουργία ενός Διατµηµατικού Μεταπτυχιακού 

Προγράµµατος µε τίτλο “Μοριακές Βιοεπιστήµες – Εφαρµογές στην Υγεία” που δεν θα έχει να 

ζηλέψει τίποτα από τα αντίστοιχα του εξωτερικού και το οποίο έρχεται να καλύψει ένα 

µακροχρόνιο κενό. 
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  Το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης σεµνύνεται για το Τµήµα Μοριακής 

Βιολογίας και Γενετικής. Η Αλεξανδρούπολη, οι άρχοντές της και ο Ποιµήν των κατοίκων της 

Σεβασµιώτατος κ.κ. Άνθιµος είναι υπερήφανοι για τους φοιτητές του Τµήµατος αλλά και για το 

Επιστηµονικό και Διοικητικό Προσωπικό. Και η ελαχιστότητά µου αισθάνεται µεγάλη την 

τιµή, να είναι Πρόεδρος του Τµήµατος. 

  Καθηµερινή φροντίδα όλων µας είναι η πρόοδος του Τµήµατος επ’ αγαθώ της 

Αλεξανδρουπόλεως, της Θράκης, της Πατρίδος µας. 

 

Ο Πρόεδρος 

Καθηγητής Αλέξανδρος Χ. Κορτσάρης 

Θράκης Ελευθέρια, 2009 
 



 
 

 

 

ΜΕΡΟΣ Ι 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (Δ.Π.Θ.) 
 
   

1. Διάρθρωση 

Το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης ιδρύθηκε το 1973 µε το Νοµοθετικό Διάταγµα 87/93. Ονοµάστηκε 

«ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ» προς τιµή  του φιλόσοφου Δηµόκριτου του Αβδηρίτη. Η διοίκηση του Πανεπιστηµίου 

εδρεύει στην Κοµοτηνή, την πρωτεύουσα της Διοικητικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης. Το Δ.Π.Θ. αποτελείται από Τµήµατα που λειτουργούν στην Ξάνθη, την Κοµοτηνή,  την 

Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα και είναι τα εξής : 

 

1.   Τµήµα Νοµικής, που λειτουργεί από το 1974 στην Κοµοτηνή. 

2.   Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, που λειτουργεί από το 1974 στην Ξάνθη. 

3.  Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, που λειτουργεί από το 1975 στην 

Ξάνθη. 

4.   Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), που λειτουργεί από το 1984 στην 

Κοµοτηνή. 

5.   Τµήµα Ιατρικής, που λειτουργεί από το 1985 στην Αλεξανδρούπολη. 

6.   Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης, που λειτουργεί από το 1986 στην Αλεξανδρούπολη 

7.   Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, που λειτουργεί από το 1987 στην Αλεξανδρούπολη. 

8.   Τµήµα Ιστορίας και Εθνολογίας, που λειτουργεί από το 1991 στην Κοµοτηνή. 

9.   Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, που λειτουργεί από το 1995 στην Ξάνθη 

10. Τµήµα Ελληνικής Φιλολογίας, που λειτουργεί από το 1995 στην Κοµοτηνή. 

11. Τµήµα Κοινωνικής Διοίκησης, που λειτουργεί από το 1996 στην Κοµοτηνή. 

12. Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που λειτουργεί από το 1999 στην Ξάνθη. 

13. Τµήµα Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, που λειτουργεί από το 1999 στην Κοµοτηνή. 

14. Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, που λειτουργεί από το 1999 στην Ορεστιάδα. 

15. Τµήµα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, που λειτουργεί από το 

1999 στην Ορεστιάδα. 

16. Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, που λειτουργεί από το 2000 στην Ξάνθη.  

17. Τµήµα Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισµού Παρευξείνιων Χωρών, που λειτουργεί από το 2000 

στην Κοµοτηνή. 

18. Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, που λειτουργεί από το 2000 στην Αλεξανδρούπολη. 
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2. Διοίκηση 
Η οργάνωση και η λειτουργία του Δ.Π.Θ, διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1268/82 «Για τη δοµή και 
λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.)»,όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2083/92. Με 
το νόµο αυτό κάθε Πανεπιστήµιο υποδιαιρείται σε Σχολές, Τµήµατα και Τοµείς. Οι Σχολές «καλύπτουν ένα 
σύνολο συγγενών επιστηµών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία για την επιστηµονική εξέλιξη 
αλληλεπίδραση τους και ο αναγκαίος για την έρευνα και τη διδασκαλία συντονισµός».  
 

Κάθε Σχολή υποδιαιρείται σε Τµήµατα. Το Τµήµα «αποτελεί τη βασική λειτουργική ακαδηµαϊκή µονάδα 
και καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο µιας επιστήµης. Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος οδηγεί σε ένα 
ενιαίο πτυχίο». Το Τµήµα υποδιαιρείται σε Τοµείς. Κάθε Τοµέας «συντονίζει τη διδασκαλία µέρους του 
γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο πεδίο της επιστήµης». 
 

Το Α.Ε.Ι. διοικείται από τη Σύγκλητο, το Πρυτανικό Συµβούλιο και τον Πρύτανη. Η Σχολή διοικείται από 
τη Γενική Συνέλευση, την Κοσµητεία και τον Κοσµήτορα. Το Τµήµα διοικείται από τη Γενική Συνέλευση, 
το Διοικητικό Συµβούλιο και τον Πρόεδρο.  Τέλος, ο Τοµέας διοικείται από τη Γενική Συνέλευση και το 
Διευθυντή. 
 
3. Κατηγορίες Προσωπικου, Βαθµίδες 
Το προσωπικό που εργάζεται στα Α.Ε.Ι. διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: 
 
• Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.). Όλα τα µέλη Δ.Ε.Π. έχουν διδακτορικό δίπλωµα και 
διακρίνονται σε τέσσερις βαθµίδες: Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Λέκτορες. 
Πέραν των µελών Δ.Ε.Π., στο Τµήµα διδάσκουν και άλλοι επιστήµονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγµατος 407/1980. 
 
• Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Δ.Ι.Π.). Περιλαµβάνει τους διδασκάλους ξένων 
γλωσσών, σχεδιάσεων, κ.λπ. (κλάδος Ι) και το προσωπικό που ασχολείται µε το εργαστηριακό/εφαρµοσµένο 
διδακτικό έργο που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων 
(κλάδος ΙΙ). 
 
• Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.). Π αρέχει εξειδικευµένες τεχνικές 
εργαστηριακές υπηρεσίες για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρµοσµένου έργου του 
Τµήµατος.  
 
• Διοικητικό Προσωπικό. Περιλαµβάνει τους διοικητικούς υπαλλήλους όλων των βαθµίδων που 
υπάγονται στη γενική διοίκηση του Α.Ε.Ι. 
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ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 

(Τ.Μ.Β.Γ) 
 

1. Σκοπός Ίδρυσης 
Το Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Τ.Μ.Β.Γ) του Δ.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1999 (Π.Δ. 208/99). Tο 
Τ.Μ.Β.Γ λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2000-2001 µε σκοπό την καλλιέργεια και την προαγωγή των 
συγκεκριµένων κλάδων των βιοεπιστηµών µε έµφαση στον Τοµέα της Υγείας.  
 

Ενδεικτικά οι απόφοιτοι του Τ.Μ.Β.Γ. διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια για να απορροφηθούν σε θέσεις 
εργασίας στους εξής τοµείς της Ελληνικής και Διεθνούς Οικονοµίας: 
 

• Φαρµακοβιοµηχανία.   
• Διαγνωστικά εργαστήρια.  
• Βιοτεχνολογικές εταιρίες.  
• Νοσηλευτικά Ιδρύµατα.  
• Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 
• Ερευνητικά κέντρα. 
 
 
2. Διοίκηση και Διδακτικό Προσωπικό 
 

Πρόεδρος :  
Κορτσάρης Αλέξανδρος, Καθηγητής 
Τηλ. 25510/ 30520 email: akortsar @med.duth.gr 

 

 

Γραµµατεία : 
 
Προϊστάµενος Γραµµατείας 
Ασηµακόπουλος Δηµήτριος 
Τηλ. 25510-30610, Fax: 25510-30613, e-mail secr@mbg.duth.gr 
 

Προσωπικό Γραµµατείας 
Γρηγοριάδου Ελένη Τηλ. 25510-30612 
Kυριάκη Σοφία Τηλ. 25510-30642 
Λιτσικάκη Ρόη  Τηλ. 25510-30613 
Τσοµπανούδης Σωτήριος Τηλ. 25510-30611 
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Διδακτικό Ερευντικό Προσωπικό του Τµήµατος (Δ.Ε.Π) 
 

Όνοµα Γνωστικό Αντικείµενο 
Τηλέφωνο 
(κωδικός 25510) 

email 

Καθηγητές 

Μαρουλάκου Ιωάννα Γενετική   

Αναπληρωτές Καθηγητές 

Σανδαλτζόπουλος Ραφαήλ Μοριακή Βιολογία 30622 rmsandal@mbg.duth.gr 

Φυλακτακίδου Κωνσταντίνα Χηµεία Οργανικών Ενώσεων 30663 kfylakta@mbg.duth.gr 

Επίκουροι Καθηγητές 

Αγιανιάν Μπόγος 
Μοριακή Βιολογία µε έµφαση στη 
Δοµή Μακροµορίων 

30668 magiania@mbg.duth.gr 

Γλυκός Νικόλαος 
Yπολογιστική και Δοµική 
Βιολογία 

30620 glykos@mbg.duth.gr 

Γρηγορίου Μαρία Μοριακή Βιολογία 30657, 30674 mgrigor@mbg.duth.gr 

Κόφφα Μαρία Βιολογία Κυττάρου 30661, 30675 mkoffa@mbg.duth.gr 

Παππά Αγλαϊα 
Φυσιολογία Οργανισµών µε 
έµφαση στους Μοριακούς 
Μηχανισµούς Δράσης Φαρµάκων 

30625 apappa@mbg.duth.gr  

Πάσχου Περιστέρα Γενετική Πληθυσµών 30658 ppaschou@mbg.duth.gr 

Σκάβδης Γεώργιος Μοριακή Βιολογία 30626 gskavdis@mbg.duth.gr 

Φακής Γιαννούλης 
Γενετική Ανθρώπου µε έµφαση 
στην Κυτταρογενετικη 

30628 gfakis@mbg.duth.gr 

Χλίχλια Αικατερίνη  Μοριακή Ανοσοβιολογία 30630 achlichl@mbg.duth.gr 

Λέκτορες 

Γαλάνης Αλέξιος 
Μοριακή Βιολογία µε έµφαση 
στην Μεταγωγή Σηµάτων 

30634 agalanis@mbg.duth.gr 

Κατσάνη Αικατερίνη Πρωτεϊνική Χηµεία 30635 kkatsani@mbg.duth.gr 

Κουρκουτάς Ιωάννης Εφαρµοσµένη Βιοτεχνολογία 30633 ikourkou@mbg.duth.gr 

Μπουκουβάλα Σωτηρία Μοριακή Βιολογία 30632 sboukouv@mbg.duth.gr 

Χατζάκη Μαρία 
Γενική Βιολογία µε έµφαση στην 
Ζωολογία και Οικολογία 

30636 mchatzak@mbg.duth.gr 

 
Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Δ.Ι.Π.) 
 
Δρ.Στανελούδη 
Χρυσοβαλάντω 

Βιολόγος 30385 cstanelo@mbg.duth.gr 
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Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) 
 

Μεταλλινού Χρυσούλα Βιολόγος 30641 cmetalli@mbg.duth.gr 

Δρ. Μαλάτος Σωτήρης Βιολόγος 30384 smalatos@mbg.duth.gr 
 

3. Τοµείς του Τµήµατος-Εργαστήρια 
 

Το Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής έχει οργανωθεί (ατύπως) στους εξής τοµείς:  

1. Τοµέας Βασικών Φυσικών Επιστηµών, Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας 

Μέλη  Βαθµίδα  Γνωστικό Αντικείµενο  

1. Φυλακτακίδου Κ.  Αν. Καθηγήτρια  Χηµεία Οργανικών Ενώσεων 

2. Κατσάνη Α.  Λέκτορας  Πρωτεϊνική Χηµεία  

3. Κουρκουτάς Ι.  Λέκτορας  Εφαρµοσµένη Βιοτεχνολογία  
 

Εργαστήριο του Τοµέα 

• Εργαστήριο 1: Οργανικής Βιολογικής Χηµείας και Χηµείας Φυσικών Προϊόντων (έτος ίδρυσης 

2003)  
 

2. Τοµέας Μοριακής και Υπολογιστικής Βιολογίας   

Μέλη  Βαθµίδα  Γνωστικό Αντικείµενο  

1. Σανδαλτζόπουλος Ρ.  Αν. Καθηγητής  Μοριακή Βιολογία  

2. Γλυκός Ν.  Επ. Καθηγητής  
Υπολογιστική και Δοµική 

Βιολογία  

3. Παππά Α.  Επ. Καθηγήτρια  

Φυσιολογία µε έµφαση στους 

µοριακούς µηχανισµούς δράσης 

φαρµάκων  

4. Χλίχλια Α.  Επ. Καθηγήτρια  Μοριακή Ανοσοβιολογία  

5. Γαλάνης Α.  Λέκτορας  
Μοριακή Βιολογία µε έµφαση στη 

διακυτταρική σηµατοδότηση  
 

Εργαστήρια του Τοµέα 

• Εργαστήριο 1: Γονιδιακής Έκφρασης, Μοριακής Διάγνωσης και Σύγχρονων Θεραπευτικών 

Μέσων (έτος ίδρυσης 2002)  
 

3. Τοµέας Μοριακής, Κυτταρικής, Αναπτυξιακής Βιολογίας και Βιοµοριακών Εφαρµογών  

Μέλη  Βαθµίδα  Γνωστικό Αντικείµενο  

1. Γρηγορίου Μ.  Επ. Καθηγήτρια  Μοριακή Βιολογία  

2. Κόφφα Μ.  Επ. Καθηγήτρια  Βιολογία Κυττάρου  

3. Σκάβδης Γ.  Επ. Καθηγητής  Μοριακή Βιολογία  
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4. Αγιανιάν Μ.   Επ. Καθηγητής 
Μοριακή Βιολογία µε έµφαση στη 

δοµή µακροµορίων  
 

Εργαστήρια του Τοµέα  

• Εργαστήριο 1: Μοριακής Βιολογίας της Ανάπτυξης και Μοριακής Νευροβιολογίας (έτος 

ίδρυσης 2006) 

• Εργαστήριο 2: Μοριακής Κυτταρικής Βιολογίας, Κυτταρικού Κύκλου και Πρωτεοµικής (έτος 

ίδρυσης 2006)  
 

4. Τοµέας Γενετικής, Γονιδιωµατικής και Συστηµατικής Οργανισµών  

Μέλη  Βαθµίδα  Γνωστικό Αντικείµενο  

1. Mαρουλάκου Ι. Καθηγήτρια Γενετική  

2. Πάσχου Π.   Επ. Καθηγήτρια Γενετική Πληθυσµών  

3. Φακής Γ.  Επ. Καθηγητής 
Γενετική Ανθρώπου µε έµφαση 

στην Κυτταρογενετική  

4. Μπουκουβάλα Σ.  Λέκτορας  Μοριακή Βιολογία  

5. Χατζάκη Μ.  Λέκτορας  
Γενική Βιολογία µε έµφαση στη 

Ζωολογία και Οικολογία  
 

Εργαστήρια του Τοµέα  

• Εργαστήριο 1: Γενετικής Πληθυσµών και Εξέλιξης (έτος ίδρυσης 2002)  
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4. Κανονισµός Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών 
 

4.1 Διαδικασίες Εισαγωγής -Εγγραφής 
Η εισαγωγή στο Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής µπορεί να γίνει µέσω του συστήµατος των 
Γενικών Εξετάσεων ή µετά από κατάταξη των πτυχιούχων άλλων Σχολών µε βάση τον βαθµό πτυχίου τους. 
Η πρόσκληση και η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών γίνεται µέσα σε προθεσµία που καθορίζεται κάθε 
χρόνο µε απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων και ανακοινώνεται από τα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης. Τα δικαιολογητικά που καλούνται να καταθέσουν οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί µε 
βάση τα αποτελέσµατα των Γενικών Εξετάσεων είναι τα ακόλουθα: 
 
4.2 Δικαιολογητικά Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών 
• Αίτηση για εγγραφή (δίδεται από το Τµήµα). 
• Τίτλος απόλυσης ή πτυχίου ή αποδεικτικό του σχολείου του οποίου αποφοίτησε ή νοµίµως επικυρωµένο ή 
ακριβές αντίγραφο του τίτλου (µπορεί να φέρει και το πρωτότυπο ). 
• Υπεύθυνη Δήλωση «ότι δεν είναι εγγεγραµµένος σε άλλη Σχολή ή Τµήµα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.». 
• 6 Φωτογραφίες τύπου Αστυνοµικής Ταυτότητας. 
• Δελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας (Φωτοτυπία). 
• Αντίγραφο επικυρωµένο της βεβαίωσης πρόσβασης στην 3βάθµια εκπαίδευση ( για τους επιτυχόντες του 
ενιαίου Λυκείου). 
• Εάν ήταν εγγεγραµµένος σε άλλο ΑΕΙ το Αποφοιτήριό του.  
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
1. Γενικές Αρχές του Προγράµµατος 
Η διάρκεια των σπουδών στο Τµήµα ορίζεται σε τέσσερα ακαδηµαϊκά έτη (8 εξάµηνα). Το ακαδηµαϊκό έτος 
αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόµενου. Κάθε ακαδηµαϊκό 
έτος περιλαµβάνει δύο εξάµηνα: το χειµερινό και το εαρινό. Με βάση το άρθρο 25 του Ν. 12 68/82 κάθε 
εξάµηνο περιλαµβάνει τουλάχιστον 13 εβδοµάδες για διδασκαλία και 2 για εξετάσεις. Διακοπή του 
εκπαιδευτικού έργου αλλά και της εν γένει της λειτουργίας ενός Α.Ε.Ι., πέρα από τα προβλεπόµενα στο νόµο 
αυτό, είναι δυνατή µόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις µετά από απόφαση της Συγκλήτου. Αν για οποιοδήποτε 
λόγο ο αριθµός των ωρών διδασκαλίας που πραγµατοποιήθηκαν σε ένα µάθηµα είναι µικρότερος από τα 2/3 
του προβλεπόµενου στο Πρόγραµµα για τις εργάσιµες µέρες του αντίστοιχου εξαµήνου, το αντίστοιχο 
µάθηµα θεωρείται µη διδαχθέν. 
 

Στα εξάµηνα 1-5 διδάσκονται µόνο υποχρεωτικά µαθήµατα τα οποία η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος 
θεωρεί απολύτως απαραίτητα για την επιστηµονική κατάρτιση του Μοριακού Βιολόγου - Γενετιστή. Κατά 
συνέπεια ο φοιτητής είναι υποχρεωµένος να τα παρακολουθήσει όλα επιτυχώς προκειµένου να πάρει πτυχίο. 
Στο 6ο και 7ο εξάµηνο εκτός από τα υποχρεωτικά µαθήµατα διδάσκονται και µαθήµατα επιλογής από τα 
οποία ο φοιτητής είναι υποχρεωµένος να επιλέξει οκτώ1 (τέσσερα σε κάθε εξάµηνο). Στην αρχή του 6ου και 
7ου εξαµήνου οι φοιτητές είναι υποχρεωµένοι να δηλώσουν τα µαθήµατα επιλογής που προτίθενται να 
παρακολουθήσουν.  
 

Η προσέλευση των φοιτητών στις εργαστηριακές ή φροντιστηριακές ασκήσεις είναι υποχρεωτική και δεν 
επιτρέπεται καµία απουσία. Τεκµηριωµένα δικαιολογηµένη απώλεια ενός εργαστηρίου ή φροντιστηρίου 
είναι δυνατόν να αναπληρωθεί κατά τον προσφορότερο τρόπο και σύµφωνα µε την κρίση του διδάσκοντα. Η 
σφραγίδα του εργαστηρίου στο Βιβλιάριο Σπουδών πιστοποιεί την επιτυχή παρακολούθηση. Τα ΒιΒλιάρια 
Σπουδών πρέπει να επιδεικνύονται σε κάθε εξεταστική. Σε περίπτωση που δεν φέρουν την αντίστοιχη 
σφραγίδα δεν θα επιτρέπεται η συµµετοχή στην εξέταση. Τα Βιβλιάρια Σπουδών συλλέγονται ανα έτος και 
σφραγίζονται σε ηµεροµηνίες που ανακοινώνονται. Είναι υποχρέωση του κάθε φοιτητή να φέρει το 
Βιβλιάριο Σπουδών στις ηµεροµηνίες αυτές, καθώς και να το παραλάβει. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι 
ηµεροµηνίες κατάθεσης, τα Βιβλιάρια Σπουδών δεν γίνονται δεκτά. 
 
2. Εξέταση  Μαθηµάτων 
Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεµβρίου. Στις 
δύο πρώτες εξεταστικές περιόδους εξετάζονται µόνο τα µαθήµατα των αντίστοιχων εξαµήνων (δηλαδή του 
χειµερινού εξαµήνου τον Ιανουάριο - Φεβρουάριο και του εαρινού τον Ιούνιο). Κατά την εξεταστική 

                                                        
1 Για τους φοιτητές που εισήχθησαν µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) µαθηµάτων 
Επιλογής για τη λήψη πτυχίου. 
Για τους φοιτητές που εισήχθησαν από το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση οχτώ  (8) µαθηµάτων Επιλογής για τη 
λήψη πτυχίου. 
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περίοδο του Σεπτεµβρίου εξετάζονται όλα τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων. Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν 
τον κύκλο σπουδών τους (επί πτυχίω) στις εξεταστικές περιόδους του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου και 
Ιουνίου, µε βάση την απόφαση της Συγκλήτου εξετάζονται στα µαθήµατα  και των δύο εξαµήνων. 
 

Η κλίµακα βαθµολογίας σε κάθε µάθηµα είναι από 0 έως 10. Επιτυχής θεωρείται η εξέταση όταν ο βαθµός 
του φοιτητή είναι τουλάχιστον πέντε (βάση επιτυχίας). Η τελική βαθµολογία σε ένα µάθηµα ενδέχεται να 
είναι αποτέλεσµα µιας συνολικής εξέτασης ή συνεκτίµησης επιµέρους αξιολογήσεων (γραπτές ή προφορικές 
εξετάσεις, πρακτικές εξετάσεις, συµµετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρουσίαση εργασιών για ειδικά 
θέµατα, κλπ.).  Η βαθµολογία του φοιτητή σε κάθε µάθηµα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, οργανώνει 
κατά την κρίση του τις γραπτές, προφορικές εξετάσεις ή άλλου τύπου εξετάσεις. 
 
Με βάση το άρθρο 24, Παράγραφος 3 του Ν. 268/92 σε κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα αντιστοιχεί συγκεκριµένος 
αριθµός διδακτικών µονάδων. Η διδακτική µονάδα  αντιστοιχεί σε µία εβδοµαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα 
εξάµηνο προκειµένου περί αυτοτελούς διδασκαλίας µαθήµατος και σε µια µέχρι τρείς εβδοµαδιαίες ώρες 
διδασκαλίας ή εξάσκησης επί ένα εξάµηνο για το υπόλοιπο εκπαιδευτικό έργο (εργαστήρια, φροντιστήρια) 
σύµφωνα µε σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος. Στο Πρόγραµµα Σπουδών ορίζεται 
και ο ελάχιστος αριθµός διδακτικών µονάδων που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου Μοριακού Βιολόγου – 
Γενετιστή. 
 

3. Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 
Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς Ακαδηµαϊκών Μονάδων (ECTS) είναι ένα σύστηµα χορήγησης και 
µεταφοράς ακαδηµαϊκών µονάδων, το οποίο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης 
µέσω αποτελεσµατικών µηχανισµών καθολικής ισχύος. Προβλέπει έναν κώδικα ορθής πρακτικής για την 
οργάνωση της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης βάσει της διαφάνειας των προγραµµάτων σπουδών και των 
επιδόσεων των σπουδαστών. 
 

Το ECTS δεν ρυθµίζει αυτό καθαυτό το περιεχόµενο, τη δοµή ή την αντιστοιχία των ακαδηµαϊκών 
προγραµµάτων, δεδοµένου ότι πρόκειται για θέµατα των οποίων η ποιότητα πρέπει να καθορίζεται από τα 
ίδια τ α πανεπιστήµια, κατά την κατάρτιση των προγραµµάτων σπουδών. Οι πιστωτικές µονάδες που 
αποδίδονται σε κάθε µάθηµα, πρακτική άσκηση, πτυχιακή εργασία εκφράζουν τον φόρτο εργασίας που 
απαιτεί κάθε αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο για να επιτευχθούν οι αντικειµενικοί στόχοι που 
επιδιώκονται, σε σχέση µε τον συνολικό φόρτο εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός 
ακαδηµαϊκού έτους πλήρους φοίτησης. Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής κατά 
τη διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους πλήρους φοίτησης εκτιµάται κατά µέσο όρο σε 1500-1800 ώρες 
εργασίας και ισοδυναµεί µε 60 πιστωτικές µονάδες. To T.M.B.Γ. εφαρµόζει το σύστηµα µεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων από το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009.  
 

4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας (Transcript of Records) 
Το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας  πιστοποιεί τις εκάστοτε επιδόσεις του φοιτητή  µε την 
αναλυτική καταγραφή των µαθηµάτων που παρακολούθησε και εξετάστηκε, τις διδακτικές και πιστωτικές 
µονάδες που συγκέντρωσε, τους βαθµούς που έλαβε και τους αντίστοιχους βαθµούς του ευρωπαϊκού 
συστήµατος µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων. Το Πιστοποιητικό εκδίδεται στην ελληνική 
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και αγγλική γλώσσα από τον αρµόδιο συντονιστή ECTS. Το Τ.Μ.Β.Γ θα αρχίσει την έκδοση 
πιστοποιητικών από το έτος 2012 που θα αρχίσουν να αποφοιτούν οι φοιτητές που εισήχθησαν το 
ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009. 
 
Η κατηγοριοποίηση των επιδόσεων των επιτυχόντων φοιτητών γίνεται µε βάση την ακόλουθη σχετική 
κλίµακα βαθµολογίας του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων: 
 

Βαθµοί ECTS Ποσοστό φοιτητών που συνήθως επιτυγχάνουν τον βαθµό 

Βαθµός A Για τους καλύτερους επιτυχόντες σε ποσοστό 10% 

Βαθµός B Για τους επόµενους επιτυχόντες σε ποσοστό 25% 

Βαθµός C Για τους επόµενους επιτυχόντες σε ποσοστό 30% 

Βαθµός D Για τους επόµενους επιτυχόντες σε ποσοστό 25% 

Βαθµός E Για τους τελευταίους επιτυχόντες σε ποσοστό 10% 

 
Η κατηγοριοποίηση των επιδόσεων των αποτυχόντων φοιτητών είναι η ακόλουθη 
 

Βαθµοί ECTS Ποσοστό φοιτητών που δεν επιτυγχάνουν τον βαθµό 

Βαθµός  FX Ανεπιτυχής εξέταση-Χρειάζονται ορισµένες ακόµη βελτιώσεις, ώστε να 

µπορεί να κριθεί επιτυχής η επίδοση 

Βαθµός F Ανεπιτυχής εξέταση-Χρειάζονται ουσιώδεις επιπλέον βελτιώσεις. 

 
5. Υποχρεώσεις για Απονοµή Πτυχίου 
Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου: 
 
α. Επιτυχής εξέταση στο σύνολο των υποχρεωτικών µαθηµάτων του Προγράµµατος Σπουδών. 
β. Επιτυχής εξέταση σε οκτώ µαθήµατα επιλογής (4 µαθήµατα στο 6ο και 4 µαθήµατα στο 7ο εξάµηνο). 
γ.Επιτυχής ολοκλήρωση της Διπλωµατικής Εργασίας. Η εκπόνηση Διπλωµατικής Εργασίας είναι 
υποχρεωτική για τους φοιτητές.  
 
Η συνδροµή του συνόλου των ανωτέρω προϋποθέσεων αντιστοιχεί στη συγκέντρωση συνολικά 178 
διδακτικών µονάδων που ισοδυναµούν µε 240 πιστωτικές µονάδες ECTS.  
 
Για τον υπολογισµό όµως του βαθµού πτυχίου λαµβάνονται υπόψη µόνο οι διδακτικές µονάδες, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 3374/2005 και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον παρόντα 
Κανονισµό Σπουδών. 
 
Η παρακολούθηση των φροντιστηρίων και των εργαστηρίων ενός µαθήµατος είναι υποχρεωτική για τους 
φοιτητές, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά από τον αντίστοιχο διδάσκοντα. Οι λεπτοµέρειες σε ό,τι αφορά 
τους όρους παρακολούθησης των ανωτέρω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθορίζονται κατά περίπτωση 
από τους αντίστοιχους διδάσκοντες. 
 

6. Υπολογισµός Βαθµού Πτυχίου 
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Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Β3/2166/1987 (ΦΕΚ 308 Β΄ ), για τον υπολογισµό του βαθµού του 
πτυχίου πολλαπλασιάζεται ο βαθµός κάθε µαθήµατος επί ένα συντελεστή, ο οποίος ονοµάζεται συντελεστής 
βαρύτητας του µαθήµατος, και, ακολούθως το άθροισµα των επιµέρους γινοµένων διαιρείται µε το 
άθροισµα των συντελεστών βαρύτητας όλων των µαθηµάτων. 
 

Οι συντελεστές βαρύτητας είναι 1,0, 1,5 και 2,0 και υπολογίζονται ως εξής: 
 
-Μαθήµατα µε 1 ή 2 διδακτικές µονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1.0. 
-Μαθήµατα µε 3 ή 4 διδακτικές µονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1.5. 
-Μαθήµατα µε περισσότερες από 4 διδακτικές µονάδες. 
 
Ο βαθµός πτυχίου δίδεται µε ακρίβεια δεκάτου και κυµαίνεται από 5.0 µέχρι και 10.0. Στο πτυχίο 
αναγράφεται και ο χαρακτηρισµός: 
Καλώς (βαθµός πτυχίου 5.0 – 6.49)  
Λίαν καλώς: (βαθµός πτυχίου 6.5 - 8.49)  
Άριστα (βαθµός πτυχίου 8.5 – 10.00)  
 
7. Διπλωµατική  Εργασία (ΔΕ) 

7.1 Σκοπός ΔΕ 

Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι η εξοικείωση του φοιτητή µε την επίλυση ενός 

επιστηµονικού θέµατος, η προσαρµογή του στο περιβάλλον του εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας – 

Γενετικής και η απόκτηση εµπειρίας στον τρόπο συγγραφής µιας επιστηµονικής εργασίας. 

Η ∆Ε είναι πειραµατική, ερευνητική εργασία µε στόχο την πρακτική εξάσκηση σε εργαστηριακές 

τεχνικές, στην οργάνωση πειραµατικών πρωτοκόλλων, στην όξυνση της κριτικής ικανότητας του 

φοιτητή, στην κατανόηση της επιστηµονικά τεκµηριωµένης ερευνητικής πρακτικής, στη χρήση 

βιβλιογραφίας, στην ανάλυση-αξιολόγηση αποτελεσµάτων και στη συγγραφή αυτοτελούς 

επιστηµονικού κειµένου. 

• Η διπλωµατική εργασία είναι υποχρεωτική.  

• Η εκπόνηση της ΔΕ διαρκεί  έξι µήνες και πραγµατοποιείται κατά το 8ο εξάµηνο.  

• Η ΔΕ ισοδυναµεί µε 20 Δ.Μ. (30 µονάδες ECTS)  

 Η γλώσσα συγγραφής της διπλωµατικής εργασίας είναι η ελληνική, αλλά σε ορισµένες 

περιπτώσεις η συγγραφή είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί και στην αγγλική.  

Η ∆Ε εκπονείται α) στο οικείο Τµήµα µε επίβλεψη µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος ΤΜΒΓ ή σε άλλο 

οµοειδές Τµήµα ΑΕΙ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και β) σε αναγνωρισµένο (θεσµοθετηµένο) 

Ερευνητικό Ινστιτούτο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.  

Η εκπόνηση ∆Ε στο εξωτερικό µπορεί να επιτευχθεί α) µέσω του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 

Σωκράτης (Socrates/Erasmus- βλ. Σχετική Ενότητα) β) µετά από διµερείς συµφωνίες µε οποιαδήποτε 

χώρα (ακόµα και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).  

Οι φοιτητές που εκπονούν ΔΕ είναι υποχρεωµένοι να ακολουθούν το πρόγραµµα εργασίας που τους 

υποδεικνύει ο Επιβλέπων και να σέβονται τους κανόνες λειτουργίας του Εργαστηρίου που τους 
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φιλοξενεί. Θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις του Επιβλέποντος και να εστιάζουν την 

προσπάθειά τους στην επιτυχία του Ερευνητικού προγράµµατος που τους ανατίθεται.  

Στο τέλος της ∆Ε οι φοιτητές θα πρέπει να παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα της ∆Ε σε ειδικό 

σύγγραµµα που ενδεικτικά θα αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Εισαγωγή, Υλικά και Μέθοδοι, 

Αποτελέσµατα, Συζήτηση, Βιβλιογραφία και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο από τον Επιβλέποντα. Το 

µέγεθος του συγγράµµατος εξαρτάται κατά περίπτωση από το θέµα. Γενικά δεν ενθαρρύνεται η 

συγγραφή ογκωδών ∆Ε σε βάρος της ποιότητας ή της πειραµατικής/εργαστηριακής εργασίας.  

Στο τέλος του συγγράµµατος ο φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει δύο ανάτυπα της ∆Ε στη 

Γραµµατεία (ένα για το αρχείο της Γραµµατείας και ένα για τη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος) και ένα 

ανάτυπο σε κάθε Επιβλέποντα. Ο Επιβλέπων καταθέτει τη βαθµολογία της ΔΕ χρησιµοποιώντας το 

σχετικό έντυπο βεβαίωσης (βεβαίωση βαθµολογίας). Η ΔΕ βαθµολογείται µε άριστα το δέκα (10) και 

βάση το πέντε (5). 

 

Ο Κανονισµός Διπλωµατικών Εργασιών περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία 

εκπόνησης διπλωµατικής εργασίας (http://www.mbg.duth.gr/files/File/Kan_dipl.pdf) 

   

7.2 Επιτροπή Συντονισµού Εκπόνησης Διπλωµατικών Εργασιών 

Γρηγορίου Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια, mgrigor@mbg.duth.gr 

Παππά Αγλαΐα, Επίκουρος Καθηγήτρια, apappa@mbg.duth.gr 

Φακής Γιαννούλης, Επίκουρος Καθηγητής, gfakis@mbg.duth.gr 

Μεταλλινού Χρυσούλα Ε.Τ.Ε.Π, cmetalli@mbg.duth.gr, 25510-30641 

Δύο εκπρόσωποι του φοιτητικού συλλόγου (δεν έχουν ορισθεί) 

 

Υπεύθυνη Συντονισµού: Μεταλλινού Χρυσούλα 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 

 

  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
MONΑΔΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ECTS 

1ο Εξάµηνο            
ΜΒΓ101: Φυσική για 
Βιολογικές Επιστήµες 3 1 4 4 5 
ΜΒΓ102: Γενική & 
Ανόργανη Χηµεία   3 3 6 4 6 
ΜΒΓ103: Εισαγωγή στη 
Βιολογία 3 3 6 4 6 
ΜΒΓ104: Βιοστατιστική 2  2 2 4 
ΜΒΓ105: Εισαγωγή στην 
Υπολογιστική Βιολογία 3 3 6 4 6 
ΜΒΓ106: Αγγλικά Ι 2  2 2 2 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ   26 20 29 
      
2ο Εξάµηνο       
ΜΒΓ111: Αγγλικά ΙΙ 2  2 2 2 
ΜΒΓ112: Εισαγωγή στη 
Βιολογία Οργανισµών 3 3 6 4 6 
ΜΒΓ113: Οργανική 
Χηµεία          3 3 6 4 6 
ΜΒΓ114: Φυσικοχηµεία 
και στοιχεία Βιοφυσικής 3 2 5 4 5 
ΜΒΓ115: Βιοχηµεία Ι           3 3 6 4 6 
ΜΒΓ116: Γενετική Ι 3 3 6 4 6 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ   31 22 31 
      
3ο Εξάµηνο       
ΜΒΓ201: Βιοχηµεία ΙΙ   4 3 7 5 6 
ΜΒΓ202: Φυσιολογία Ι  4 2 6 5 5.5 
ΜΒΓ203: Βιολογία 
Κυττάρου    3 3 6 4 5.5 
ΜΒΓ204: Εισαγωγή στην 
Τεχνολογία Μοριακής 
Βιολογίας   3 3 6 4 5.5 
ΜΒΓ205: Μοριακή 
Βιολογία Ι      4 1 5 5 5 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ   30 23 27.5 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
MONΑΔΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ECTS 

4ο Εξάµηνο           
ΜΒΓ211: Γενετική ΙΙ    3 3 6 4 5.5 
ΜΒΓ212: Φυσιολογία ΙΙ 4 2 6 5 5.5 
ΜΒΓ213: Μοριακή Δοµή 
και Λειτουργία Ι  3 3 6 4 5.5 
ΜΒΓ214: Μοριακή 
Βιολογία ΙΙ     3 1 4 4 5 
ΜΒΓ215: Μοριακή 
Μικροβιολογία 3 3 6 4 5.5 
ΜΒΓ216: Γονιδιακή 
έκφραση και 
σηµατοδότηση I 3 3 6 4 5.5 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ   34 25 32.5 
      
5ο Εξάµηνο       
ΜΒΓ301: Μοριακή Δοµή 
και Λειτουργία ΙΙ 3  3 3 4 
ΜΒΓ302: Μοριακή 
Ανοσοβιολογία  I            3 3 6 4 5 
ΜΒΓ303: Τεχνολογία 
Μοριακής Βιολογίας    3  3 3 4 
ΜΒΓ304: 
Βιοπληροφορική           4 3 7 5 5.5 
ΜΒΓ305: Ε µβρυολογία 
και Μοριακή Βιολογία 
Ανάπτυξης       4 3 7 5 5.5 
ΜΒΓ306: Γενετική 
Πληθυσµών και Εξέλιξη 3 3 6 4 5 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ   32 24 29 
      
6ο Εξάµηνο       
ΜΒΓ311: Εφαρµοσµένη 
Βιοτεχνολογία 3 2 5 4 5 
ΜΒΓ312: Γονιδιακή 
έκφραση και 
σηµατοδότηση II 3 2 5 4 5 
ΜΒΓ313: Μοριακή 
Aνοσοβιολογία ΙΙ 3  3 3 4 
ΜΒΓ314: Μοριακή 
Κυτταρική Βιολογία 3 3 6 4 5 
 4 Μαθήµατα Επιλογής 8  8 8 12 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ   27 23 31 
      
7ο Εξάµηνο       
ΜΒΓ401: Γενετική 
Ανθρώπου     4 3 7 5 6 
ΜΒΓ402: Εφαρµογές της 
Μοριακής Βιολογίας  
στις Επιστήµες Υγείας 3 2 5 4 6 
ΜΒΓ403: Μοριακή 
Νευροβιολογία 3 2 5 4 6 
4 Μαθήµατα Επιλογής  8  8 8 12 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ   25 21 30 
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MΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
MONΑΔΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ECTS 

8ο Εξάµηνο            
ΜΒΓ411: Διπλωµατική 
εργασία     20 20 30 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ     20 20 30 
      
ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ      225 178 240 
 
  

 
   

Σύνολο Διδακτικών 
Μονάδων 
Προγράµµατος 
Σπουδών ΤΜΒΓ  

 

 178  
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ECTS 
Προγράµµατος Σπουδών ΤΜΒΓ 

 
  240 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
MONΑΔΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ECTS 

Επιλογής χειµερινού Εξαµήνου          
ΜΒΓ501: Μοριακή Οικολογία 2  2 2 3 
ΜΒΓ502: Ιολογία  2  2 2 3 
ΜΒΓ503: Ραδιοβιολογία  2  2 2 3 
ΜΒΓ504: Διδακτική των 
Βιοεπιστηµών 2 

 
2 2 3 

ΜΒΓ505: Χηµικές ενώσεις 
καθηµερινής ζωής    2 

 
2 2 3 

ΜΒΓ506: Προγραµµατισµός 
Η.Υ. 2 

 
2 2 3 

ΜΒΓ507: Μοριακή Βιολογία 
Φυτών 2 

 
2 2 3 

ΜΒΓ508: Μηχανισµοί 
ογκογένεσης 2 

 
2 2 3 

ΜΒΓ509: Aρχές 
Επιχειρηµατικότητας στις 
Βιοεπιστήµες 2 

 

2 2 3 
ΜΒΓ510: Πρωτεϊνική 
Τεχνολογία 2 

 
2 2 3 

ΜΒΓ511: Αρχές διαχείρισης 
ζώων εργαστηρίου 2 

 
2 2 3 

ΜΒΓ512: Στοιχεία 
Φαρµακευτικής Χηµείας και 
Χηµείας Φυσικών Προϊόντων 2 

 

2 2 3 
ΜΒΓ513: Μοριακή 
Βιοτεχνολογία και Διατροφή 2 

 
2 2 3 

      

      

Επιλογής εαρινού Εξαµήνου      

ΜΒΓ601: Ιστολογία  2  2 2 3 
ΜΒΓ602: Φαρµακολογία  2  2 2 3 
ΜΒΓ603: Ειδικά Θέµατα 
Βιοπληροφορικής 2 

 
2 2 3 

ΜΒΓ604: Σύγχρονες Τεχνικές 
και Εφαρµογές στην Βιολογία 
Κυττάρου 2 

 

2 2 3 
ΜΒΓ605: Bιολογία 
Βλαστοκυττάρων και 
Αναγέννησης  2 

 

2 2 3 
ΜΒΓ606: Βιολογία της 
Συµπεριφοράς  2 

 
2 2 3 

ΜΒΓ607: Βιοηθική 2  2 2 3 

ΜΒΓ608: Πρακτική Άσκηση 2  2 2 3 

ΜΒΓ 609: Γονιδιωµατική 2  2 2 3 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
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ΜΒΓ101 
 
Τίτλος του µαθήµατος:  ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
'Ετος σπουδών: 1ο  
Εξάµηνο: 1ο  
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 5 
Όνοµα του διδάσκοντος: Καλδούδη Ελένη 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος 
• Να δώσει µια συνοπτική και περιεκτική εισαγωγή και ανασκόπηση για τις γενικές και θεµελιώδεις 
έννοιες φυσικής, απαραίτητες για την κατανόηση των φαινοµένων και µηχανισµών που εµπλέκονται στη 
Χηµεία, τη Βιοχηµεία και τη Μοριακή Βιολογία και Γενετική.  
• Να περιγράψει τις φυσικές αρχές στις οποίες βασίζονται τα τεχνολογικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται για τη µελέτη της ύλης και την αλληλεπίδραση µε αυτή στη Μοριακή Βιολογία και τη 
Γενετική.  
• Να κάνει µια εισαγωγική αναφορά σε φιλοσοφικά θέµατα που αγγίζουν τη φυσική και τη ζωή 
(φαινόµενα αυτοοργάνωσης, πολυπλοκότητα, θερµοδυναµική της εξέλιξης, κ.α.) 
• Να δηµιουργήσει έναυσµα για περισσότερη αναζήτηση και µελέτη στις εφαρµογές της Φυσικής στη 
Μοριακή Βιολογία και Γενετική.  
• Να δείξει την επιστηµονική µέθοδο και να εισάγει σε έννοιες και ορθές πρακτικές διαχείρισης 
επιστηµονικής γνώσης. 
Προαπαιτήσεις  
Φυσική γενικής και τεχνικής κατεύθυνσης του Λυκείου. Πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και στο 
διαδίκτυο. 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus)  
Το µάθηµα αποτελεί µια ανασκόπηση της βασικής θεωρίας της Φυσικής µε έµφαση στις αρχές της 
σύγχρονης φυσικής και τις εφαρµογές τους για την µελέτη της έµβιας ύλης. Η βασική θεωρία 
συµπληρώνεται µε την παρουσίαση επιµέρους καινοτόµων εφαρµογών και τ εχνικών που έχουν άµεση 
εφαρµογή στις Βιολογικές Επιστήµες, µε έµφαση σε τεχνικές διαγνωστικής απεικόνισης, µικροσκοπίας και 
φασµατοσκοπίας. Τα µάθηµα περιλαµβάνει εβδοµαδιαία 3 ώρες θεωρίας και 1 ώρα 
φροντιστηρίου/εργαστηρίου όπου εκπονούνται επιµέρους εργασίες από τους φοιτητές σε ειδικά θέµατα 
φυσικής µε εφαρµογή στις βιολογικές επιστήµες.  
Αναλυτικότερα, η διδακτέα ύλη περιλαµβάνει τα παρακάτω: 
1. Εισαγωγή: Φυσική και Μοριακή Βιολογία και Γενετική. Η Φυσική στη µελέτη της έµβιας ύλης. 
Επιστηµονική µέθοδος. Φυσικά µεγέθη, πειράµατα, µετρήσεις και σφάλµατα. Διαχείριση επιστηµονικής 
γνώσης, αναζήτηση, κριτική και µελέτη επιστηµονικής βιβλιογραφίας, οργάνωση και παρουσίαση 
επιστηµονικής γνώσεις.  
2. Εξέλιξη Ιδεών στη Φυσική Ι : Βασικές έννοιες κλασικής µηχανικής. Κίνηση σε µια διάσταση. 
Θεµελιώδεις νόµοι κίνησης. Υπερνόµοι διατήρησης ενέργειας, ορµής και στροφορµής. Δύναµη βαρύτητας. 
Ένα παράδειγµα από την κλασική µηχανική: το µακροµόριο ως υδροδυναµικό σωµάτιο. Υδροδυναµικές 
µέθοδοι ανάλυσης και φυσικές αρχές της φυγοκέντρισης. 
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3. Εξέλιξη Ιδεών στη Φυσική ΙΙ : Ηλεκτροµαγνητισµός: Φορτίο και ηλεκτρική δύναµη. Κινούµενο 
φορτίο και µαγνητική δύναµη. Έννοια του πεδίου. Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα και θεωρία του Maxwell. 
Φάσµα ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, αλληλεπίδραση ΗΜ µε την έµβια ύλη, εφαρµογές ΗΜ στις βιολογικές 
επιστήµες. 
4. Εξέλιξη Ιδεών στη Φυσική ΙΙΙ : Σύγχρονη Φυσική: Ρωγµές στην κλασική θεωρία (ακτινοβολία 
µέλανος σώµατος, φωτοηλεκτρικό φαινόµενο, φάσµα απορρόφησης υδρογόνου, σταθερότητα ατόµων). 
Υπόθεση Planck-Einstein. Υπόθεση Bohr. Κυµατοσωµατιδιακός δυϊσµός. Αρχές-αξιώµατα 
κβαντοµηχανικής. Κυµατοσυνάρτηση σωµατιδίων. Αρχή απροσδιοριστίας. Το άτοµο στην κβαντοµηχανική. 
Σπιν και απαγορευτική αρχή του Pauli. Κβαντική Θεωρία της Ύλης: Ταυτόσηµα σωµατίδια και γενικευµένη 
αρχή του Pauli. Αρχή απροσδιοριστίας και αέναη κίνηση του µικρόκοσµου.  
5. Το Φως στη Σύγχρονη Φυσική. Φύση, χαρακτηριστικά, διάδοση. Μελέτη του φάσµατος του φωτός. 
Το φως ως κβαντικό σωµατίδιο. Παραγωγή φωτός. Το φως ως γεωµετρική ακτίνα, ανάκλαση, διάθλαση, 
οπτικά συστήµατα, φυσική όρασης, µικροσκόπιο. Το φως ως κύµα, πόλωση, κρυσταλλογραφία. Υλικά 
κύµατα: διαγνωστική απεικόνιση και µικροσκοπία µε υπέρηχους. 
6. Η ύλη στη Σύγχρονη Φυσική. Ατοµική και Μοριακή Κλίµακα. To άτοµο και το µόριο στη 
κβαντοµηχανική. Ατοµικές και µοριακές ενεργειακές καταστάσεις. Μηχανισµοί αλληλεπίδρασης φωτονίων 
και ύλης. Ατοµική και µοριακή φασµατοσκοπία. Φωταύγεια, βιοφωταύγεια. Φυσικές αρχές LASER και 
εφαρµογές τους στις βιολογικές επιστήµες (επέµβαση, απεικόνιση, µικροσκοπία, οπτική παγίδευση). 
Φυσικές αρχές ακτίνων Χ και εφαρµογές τους στις βιολογικές επιστήµες (απεικόνιση µε ακτίνες Χ, 
υπολογιστική τοµογραφία).  
7. Η ύλη στη Σύγχρονη Φυσική. Πυρήνας. Πώς είναι φτιαγµένος ο πυρήνας; Τι συγκρατεί τον πυρήνα 
ενιαίο; Ενεργειακός ισολογισµός στον πυρήνα. ‘Επιτρεπόµενοι’ πυρήνες και οι ιδιότητές τους. Ραδιενέργεια 
(α διάσπαση, β διάσπαση, γ διάσπαση). Ανιχνευτές ακτινοβολιών. Δοσιµετρία και επιπτώσεις της 
ραδιενέργειας στην έµβια ύλη. Ραδιοϊχνηθέτες, απεικόνιση και µικροσκοπία µε χρήση ραδιοϊσοτόπων 
(σπινθηρογράφηµα, SPECT, PET). Φασµατοσκοπία, απεικόνιση και µικροσκοπία πυρηνικού µαγνητικού 
συντονισµού. 
8. Μακροσκοπικά Συστήµατα. Μακροσκοπικά φυσικά συστήµατα. Μακροσκοπικά φυσικά µεγέθη. 
Έννοια της θερµοκρασίας. Νόµοι της θερµοδυναµικής. Εντροπία και ζωή. Πολύπλοκα συστήµατα. 
Θερµοδυναµική οργάνωση ύλης 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη  
Για δωρεάν διανοµή στους φοιτητές: 
• Ε. Οικονόµου, “Η Φυσική Σήµερα. Τόµος Ι. Τα Θεµέλια & Τόµος ΙΙ. Οι Δέκα Κλίµακες της Ύλης”, 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1989 (5η εκδ. 2004) 
• Α. Αναγνωστόπουλος, Ε. Δόνη Θ. Καρακώστας, Φ. Κοµνηνού “Κεφάλαια Φυσικής”, Εκδόσεις 
Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1998 
 Επιπλέον συνιστώµενη γενική βιβλιογραφία: 
• Crowell Β., “Light and Matter Series, Books 1,2,6”, Fullerton, California, 2007 
(http://www.lightandmatter.com/)  
• Einstein A., Infled L., “Η Εξέλιξη των Ιδεών στη Φυσική”, Μετάφραση: Ε. Μπιτσάκη, Εκδόσεις 
Δωδώνη, Αθήνα 1978. (πρωτότυπο: Einstein A., Infled L., “The Evolution of Physics”, Simon & Schuster, 
New York, 1938 
• Eisberg R., Rescnick R., “Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei and Particles”, 
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John Wiley & Sons, NY (1974) 1985 
• Feynman R.P., Leighton R.B., Sands M., “The Feynman Lectures in Physics”, Addison-Wesley, 
Reading MA, 1963 (1977)  
• Hewitt P.G., “Οι Έννοιες της Φυσικής”, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2004 
• Serway R.A., Moses C.J., Moyer C.A., “Σύγχρονη Φυσική”, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 
Ηράκλειο, 2002 
• Τραχανάς Σ., “Κβαντοµηχανική, Τόµοι Ι, ΙΙ και ΙΙΙ”, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 
1988 
 Σε κάθε ενότητα προτείνεται επιπλέον βιβλιογραφία 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι  
Διαλέξεις στα βασικά θεωρητικά θέµατα που αναλύονται παραπάνω. Επιµέρους εξειδικευµένα θέµατα 
αναλύονται σε εργασίες φοιτητών (ατοµικές ή µικρές οµάδες) και παρουσιάζονται από τους φοιτητές, ενώ 
ακολουθεί διεξοδική συζήτηση. Κατά περίπτωση, γίνονται διαλέξεις από προσκεκληµένους επιστήµονες, 
και συνεργατικές ασκήσεις ή/και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης µέσω διαδικτύου. Το διδακτικό υλικό υλικό 
του µαθήµατος διατίθεται στο διαδίκτυο, όπου και υποστηρίζεται συζήτηση (forum) των συµµετεχόντων.  
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης  
Γραπτές εξετάσεις µε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Παρουσίαση εργασίας και αξιολόγηση αυτής µε 
βάση συγκεκριµένα, καθορισµένα κριτήρια, που ανακοινώνονται στους φοιτητές στην αρχή του µαθήµατος 
καθώς και στον ιστοχώρο του µαθήµατος. 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνικά. Κατά περίπτωση, η συνιστώµενη επιπλέον βιβλιογραφία µπορεί να είναι και στα αγγλικά.  
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ΜΒΓ102 
 
Τίτλος του µαθήµατος:  ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
'Ετος σπουδών: 1ο  
Εξάµηνο: 1ο  
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 6 
Όνοµα του διδάσκοντος: 407 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος:  
Η µοριακή βιολογία είναι στη βάση της Χηµεία καθώς οι βιολογικές διεργασίες µελετώνται σε µοριακό 
επίπεδο. Η κατεξοχήν µοριακή επιστήµη είναι η Χηµεία. Έτσι στο µάθηµα αυτό που διδάσκεται στο πρώτο 
εξάµηνο οι φοιτητές καλούνται να εµπεδώσουν βασικές αρχές και θεωρίες για τη δοµή τ ων ατόµων, τα 
τροχιακά, τους χηµικούς δεσµούς, τα ηλεκτρονικά φαινόµενα, τον περιοδικό πίνακα και τις περιοδικές 
ιδιότητες των στοιχείων. Επιπλέον πρέπει να γίνουν γνώστες των δυνάµεων που ενεργούν σε µοριακό και 
υπερµοριακό επίπεδο, όπως ο δεσµός υδρογόνου και οι δυνάµεις Van der Waals. Αυτά αποτελούν το 
υπόβαθρο για την κατανόηση της στερεοχηµείας που οδηγεί στη χηµεία των συµπλόκων, απαραίτητο 
εργαλείο για την κατανόηση των βιολογικών διεργασιών, όπως ενζυµικές αντιδράσεις κλπ. Στο επίπεδο των 
χηµικών διεργασιών σε διαλύµατα αναπτύσσονται οι βασικές αρχές της συµπεριφοράς των ουσιών σε 
διαλύµατα, οι αρχές της χηµικής ισορροπίας, της χηµικής κινητικής και οι έννοιες των οξέων, βάσεων και 
των αλάτων. Η θεωρία της συµπεριφοράς των χηµικών ουσιών σε διαλύµατα εµπεδώνονται µε 
εργαστηριακές ασκήσεις που αφορούν α) παρασκευές διαλυµάτων διαφόρων συγκεντρώσεων, β) 
τιτλοδότηση διαλυµάτων, γ) pH, δ) ρυθµιστικά διαλύµατα. Τέλος οι φοιτητές εξασκούνται και στις οπτικές 
ιδιότητες των διαλυµάτων µε την φασµατοφωτοµετρία υπεριώδους-ορατού. Όλα τα παραπάνω θεωρούνται 
απαραίτητες γνώσεις για να κατανοηθεί η θεωρία και οι εργαστηριακές ασκήσεις µαθηµάτων που έπονται σε 
περισσότερα βιολογικά θέµατα. 
Προαπαιτήσεις: ΚΑΜΜΙΑ 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 
 Δοµή των ατόµων, ατοµικά, µοριακά και υβριδισµένα τροχιακά, χηµικός δεσµός, περιοδικός πίνακας και 
περιοδικές ιδιότητες των στοιχείων. Οµοιοπολικός, ετεροπολικός και µεταλλικός δεσµός, ηλεκτρονικά 
φαινόµενα, δεσµός υδρογόνου, και δυνάµεις Van der Waals. Στερεοχηµεία, αρχές χηµείας συµπλόκων, 
ονοµατολογία ανόργανων ενώσεων. Διαλύµατα, αρχές χηµικής ισορροπίας, χηµική κινητική, οξέα, βάσεις 
και άλατα. Σηµαντικά στοιχεία, ενώσεις τους και βιολογικές τους ιδιότητες. 
  
Εργαστηριακές Ασκήσεις 
Το µάθηµα περιλαµβάνει 3ωρες εργαστηριακές ασκήσεις σε θέµατα που αφορούν διαλύµατα και οπτικές 
ιδιότητες διαλυµάτων: 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 
2. ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ 
3. ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 
4. pH ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 
5. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 



 24 

Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 
 Όλα τα βιβλία ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα γενικής και ανόργανης χηµείας που κυκλοφορούν στο 
εµπόριο και υπάρχουν στις βιβλιοθήκες των Πανεπιστηµίων. Για το εργαστήριο: «Ασφάλεια, Θεωρία και 
Πρακτική Εργαστηριακών Ασκήσεων Γενικής Χηµείας», Φυλακτακίδου Κωνσταντίνα (Εκδόσεις ΔΠΘ). 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: Διαλέξεις, σεµινάρια, εργαστηριακές ασκήσεις. 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης: Γραπτές Εξετάσεις 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 
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ΜΒΓ103 
 
Τίτλος του µαθήµατος:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
'Ετος σπουδών: 1ο  

Εξάµηνο: 1ο  

Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 6 
Όνοµα του διδάσκοντος: Χατζάκη Μαρία 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος:  
Ο στόχος του µαθήµατος είναι: α) η εισαγωγή του πρωτοετούς φοιτητή στις βασικές βιολογικές έννοιες και 
στην πολυπλοκότητα της δοµής και λειτουργίας των µονοκύτταρων και πολυκύτταρων οργανισµών σε 
επίπεδο µοριακό και κυτταρικό, β) η γνωριµία του µε τη ζωική και φυτική ποικιλότητα, γ) η εισαγωγή των 
αρχών της εξέλιξης και φυλογένεσης των οργανισµών. Σε εργαστηριακό επίπεδο, το µάθηµα περιλαµβάνει 
πέντε έως έξι ασκήσεις όπου ο φοιτητής καλείται να εξοικειωθεί µε το βασικό εργαστηριακό εξοπλισµό και 
τους πειραµατικούς χειρισµούς του βιολόγου ερευνητή, όπως είναι το µικροσκόπιο και οι διάφορες τεχνικές 
χρώσης και επεξεργασίας δειγµάτων, η µικροσκοπική παρατήρηση διαφόρων οργανισµών, η γνωριµία µε 
την πανίδα της Ελλάδας  κ.ά.  Ο πρωτοετής φοιτητής καλείται συνολικά να εξασκηθεί στη γρήγορη και 
κριτική σκέψη και να συνδέσει προηγούµενες γνώσεις του στο ευρύτερο πεδίο της βιολογικής γνώσης.   
Προαπαιτήσεις: Καµία 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus):  
Οι ιδιότητες και η προέλευση της ζωής. Τα βιοµόρια και τα χαρακτηριστικά τους. Δοµή και λειτουργία 
προκαρυωτικών – ευκαρυωτικών κυττάρων. Οργανισµοί χωρίς κυτταρική δοµή (ιοί-ιοειδή-prions). Αρχές 
ταξινόµησης και εξέλιξης των οργανισµών. Πρώτιστα και µύκητες. Η φυτική και ζωική ποικιλότητα. 
Εργαστήρια:  1. Μικροσκοπία, 2. Προκαρυωτικά κύτταρα, 3. Ευκαρυωτικά κύτταρα - τεχνικές χρώσης, 4. 
Ταξινόµηση ασπονδύλων, 5. Πανίδα της Ελλάδας.  
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη:  
Βιολογία. Αιµιλία Ζήση, Ζήσης Μαµούρης, Κατερίνα Μούτου. Εκδόσεις Παν/µίου Θεσσαλίας. 2008 
Εναλλακτικά προτείνεται: 
Ζωολογία. Ολοκληρωµένες αρχές. Τόµος Ι  & ΙΙ (Μετάφραση από: Integrated Principles of Zoology C.P. 
Hickman, L.S. Roberts, A. Larson) Εκδόσεις Ιων. 2002 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: Διαλέξεις, εργαστήρια, προβολές σχετικών µε την ύλη ντοκυµαντέρ. 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης: γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 
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ΜΒΓ104 
 
Τίτλος του µαθήµατος:  ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
'Ετος σπουδών: 1ο  
Εξάµηνο: 1ο  
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 4 
Όνοµα του διδάσκοντος/των διδασκόντων: Τρυψιάνης 
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ΜΒΓ105 
 
Τίτλος του µαθήµατος :  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
 Έτος σπουδών : 1ο 
 Εξάµηνο :  1ο 
 Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 6 
 Όνοµα του διδάσκοντος/των διδασκόντων :  Νικόλαος Μ. Γλυκός 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος :  Εισαγωγή στην πληροφορική : unix, C 
Προαπαιτήσεις :  ΟΥΔΕΜΙΑ 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus) : 
 UNIX: Ιστορία, Χαρακτηριστικά, Εκδόσεις, διαδικασίες login-logout, το σύστηµα αρχείων του unix, 
κατάλογοι και υποκατάλογοι, δοµή αρχείων, χρήστες και οµάδες χρηστών, προστασίες αρχείων και 
καταλόγων, εντολές cd, ls, chmod, χαρακτήρες υποκατάστασης, καθιερωµένη είσοδος-έξοδος, 
προγράµµατα-φίλτρα, επαναπροσδιορισµός εισόδου-εξόδου, σύνδεση προγραµµάτων (pipes), εντολές find, 
cat, tail, tee, ln, mv, cp, rm, umask, chown, chgrp, mkdir, rmdir, gzip, gunzip, tar, more, άλλες εντολές : who, 
finger, date, cal, Δίκτυα : αρχιτεκτονική δικτύων, TCP/IP, DNS, πρωτόκολλα επικοινωνίας και 
προγράµµατα : ssh, ftp, telnet, talk, unix mail, (αν)ασφάλεια δικτύων, http και µια εισαγωγήστην html. Η 
γλώσσα προγραµµατισµού C : µεταβλητές, δηλώσεις, η εντολή for και ένθετες for, η συνάρτηση printf(), οι 
εντολές if και το ζεύγος εντολών if-else, λογικοί τελεστές, η εντολή while, η σ υνάρτηση scanf(), 
παραδείγµατα εφαρµογής (1), χαρακτήρες encodings και γραµµατοσείρες, δήλωση και χρήση µεταβλητών 
τύπου χαρακτηρών και πινάκων τους, είσοδος-έξοδος χαρακτήρων, εφαρµογές.  
Το µάθηµα περιλαµβάνει 8 Εργαστηρικές Ασκήσεις 
ΑΣΚΗΣΗ 1η, ΩΡΕΣ 3 
* Διαδικασίες login, logout. 
 * Εξοικείωση µε το σύστηµα αρχείων του λειτουργικού συστήµατος UNIX. Εντολές cd, pwd, ls, mkdir, 
rmdir. 
* Εξοικείωση µε έναν από τους ακόλουθους κειµενογράφους (editors) : vi, joe, nedit, xedit 
* Χρήση του κειµενογράφου για τη δ ηµιουργία δυο αρχείων κειµένουmain.c και function.c (τα οποία 
περιέχουν τον πηγαίο κώδικα ενόςµικρού προγράµµατος σε γλώσσα προγραµµατισµού C). * Εξοικείωση µε 
τις εντολές cat, more, cp, mv, rm. 
ΑΣΚΗΣΗ 2η, ΩΡΕΣ 3 
* Περαιτέρω εξοικείωση µε τις εντολές cd, pwd, ls, mkdir, rmdir, cp, mv, rm, cat, more.  
* Σηµασία και χρήση του συµβόλου ~ 
* Σηµασία και χρήση των χαρακτήρων υποκατάστασης * και ? * Καινούργια εντολή : chmod.  
* Χρήση του κειµενογράφου για την τροποποίηση ενός εκ των αρχείωνπου είχατε δηµιουργήσει στην 1η 
άσκηση. 
ΑΣΚΗΣΗ 3η, ΩΡΕΣ 3 
* Περαιτέρω εξοικείωση µε τη χρήση του unix shell και επανάληψη τηςύλης των προηγούµενων 
εργαστηρίων. * Η εντολή tar και η χρήση της. * Καινούργιες εντολές : grep, find, tail, head, wc. 
 * Καινούργιες εντολές : w, who, finger. Χρήση του κειµενογράφουγια την δηµιουργία των αρχείων .plan 
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και .project πουχρησιµοποιούνται από την εντολή finger 
ΑΣΚΗΣΗ 4η, ΩΡΕΣ 3 
* Τελική επανάληψη και άσκηση όλης της ύλης του UNIX 
ΑΣΚΗΣΗ 5η, ΩΡΕΣ 3 
* Γενική δοµή προγραµµάτων C. * Μεταγλώττιση προγραµµάτων C. * Η συνάρτηση printf().* Η εντολή for. 
* Η εντολή if και το ζεύγος εντολών if-else. * Τύποι µεταβλητών : ακέραιοι (int), κινητής υποδιαστολής 
(float), µονοδιάστατοι πίνακες. 
ΑΣΚΗΣΗ 6η, ΩΡΕΣ 3 
* Εφαρµογές: το πρόγραµµα που υλοποιεί την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 
ΑΣΚΗΣΗ 7η, ΩΡΕΣ 3 
* Ανάλυση του προγράµµατος υπολογισµού µοριακών βαρών πρωτεϊνών.  
* Τροποποίηση του προγράµµατος υπολογισµού µοριακών βαρών ώστενα υπολογίζεται το άθροισµα των 
δεικτών υδροφοβικότητας των αµινοξέων µιας πρωτεΐνης.  
* Τροποποίηση του προηγούµενου προγράµµατος ώστε να παρουσιάζει τους δείκτες υδροφοβικότητας ανά 
αµινοξύ (και ανά γραµµή εξόδου).  
* Περαιτέρω τροποποίηση του προγράµµατος υδροφοβικότητας ώστενα παρουσιάζει στην έξοδο µια 
γραφική απεικόνιση της κατανοµήςυδροφοβικότητας για ολόκληρη την πρωτεΐνη.  
* Χρήση του τελευταίου αυτού προγράµµατος για τον προσδιορισµότου αριθµού και της θέσεως υδρόφοβων 
τµηµάτων (διαµεµβρανικών α-ελίκων) στη Βακτηριοροδοψίνη.  
ΑΣΚΗΣΗ 8η, ΩΡΕΣ 3 
* Συγγραφή, µεταγλώττιση και εκτέλεση δύο µικρών προγραµµάτων. 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 
 * «Ο οδηγός του Linux» των M. Welsh, M. K.Dalheimer και Kaufman, L., Εκδόσεις Κλειδάριθµος.  
* «Το περιβάλλον προγραµµατισµού Unix» των B. Kernighan και R. Pike, Εκδόσεις Κλειδάριθµος. 
 Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι : ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης:ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ, 30% ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (multiple 
choice), 70% 
 Γλώσσα διδασκαλίας :  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
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ΜΒΓ106 
 
Τίτλος του µαθήµατος:  ΑΓΓΛΙΚΑ Ι 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
'Ετος σπουδών: 1ο  
Εξάµηνο: 1ο  
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS):  2 
Όνοµα του διδάσκοντος: Ναλµπάντη Ελένη 
 
 Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος 
 Η εξοικείωση των φοιτητών µε ειδικά κείµενα επιστηµονικής ορολογίας που άπτονται του αντικειµένου 
τους, ώστε να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους, µε σκοπό να βοηθηθούν στη µελέτη της ξένης βιβλιογραφίας 
και να προετοιµαστούν για τη µελλοντική έρευνα σε έναν τοµέα όπου οι περισσότερες πηγές βρίσκονται στα 
Αγγλικά  
 Η εξάσκηση των φοιτητών στην κατανόηση και απόδοση γραπτού και προφορικού λόγου και η 
παράλληλη άσκησή τους στα γραµµατικά και συντακτικά φαινόµενα της αγγλικής γλώσσας, ώστε να 
κατανοήσουν τη δοµή και τις λειτουργίες της γλώσσας. 
 Στόχος του µαθήµατος είναι επίσης να ενισχύσει την κριτική σκέψη και να προκαλέσει  συζητήσεις στην 
Αγγλική γλώσσα πάνω σε ζητήµατα της γενετικής που είναι αµφισβητήσιµα. 
Προαπαιτήσεις: Καµία 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus)  
Στο Α΄ εξάµηνο τα κείµενα που µελετώνται εισάγουν τους φοιτητές στην επιστηµονική ορολογία διαφόρων 
συναφών κλάδων: Ιατρική (Ηuman Anatomy, Common Diseases and Ailments), Ανθρωπολογία (Τheories of 
Evolution), Χηµεία (Chemical Elements and Compounds) κ.λ.π 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι 
Οι φοιτητές ασκούνται:  
 στη λεξιλογική και νοηµατική επεξεργασία αυθεντικών κειµένων, όπως επιστηµονικά άρθρα από 
περιοδικά και εφηµερίδες  
 στη σύνθεση γραπτού κειµένου (παράγραφοι, περιλήψεις, επιστολές κ.λ.π) 
 σε ασκήσεις γραµµατικής, σύνταξης, φωνητικής 
 στην κατανόηση και απόδοση προφορικού λόγου µε χρήση CD και DVD 
Οι φοιτητές εργάζονται ατοµικά ή κατά οµάδες ανάλογα µε τη δραστηριότητα  
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης 
Γραπτή εξέταση στο τέλος κάθε εξαµήνου. 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 
 
 



 30 

ΜΒΓ111 
 
Τίτλος του µαθήµατος:  ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
'Ετος σπουδών: 1ο  
Εξάµηνο: 2ο  
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 2 

Όνοµα του διδάσκοντος: Ναλµπάντη Ελένη 

 
 Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος 
 Η εξοικείωση των φοιτητών µε ειδικά κείµενα επιστηµονικής ορολογίας που άπτονται του αντικειµένου 
τους, ώστε να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους, µε σκοπό να βοηθηθούν στη µελέτη της ξένης βιβλιογραφίας 
και να προετοιµαστούν για τη µελλοντική έρευνα σε έναν τοµέα όπου οι περισσότερες πηγές βρίσκονται στα 
Αγγλικά  
 Η εξάσκηση των φοιτητών στην κατανόηση και απόδοση γραπτού και προφορικού λόγου και η 
παράλληλη άσκησή τους στα γραµµατικά και συντακτικά φαινόµενα της αγγλικής γλώσσας, ώστε να 
κατανοήσουν τη δοµή και τις λειτουργίες της γλώσσας. 
 Στόχος του µαθήµατος είναι επίσης να ενισχύσει την κριτική σκέψη και να προκαλέσει  συζητήσεις στην 
Αγγλική γλώσσα πάνω σε ζητήµατα της γενετικής που είναι αµφισβητήσιµα. 
Προαπαιτήσεις: Καµία 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus)  
Στο Β΄ εξάµηνο επιλέγονται ειδικά κείµενα Βιολογίας (The Cell, The Biological Clock) Μοριακής 
Βιολογίας και Γενετικής ( Alterations in the Genetic Material, DNA Repair, The Genetic Content of the 
Human Genome), ώστε οι φοιτητές να εξοικειωθούν µε τις βασικές έννοιες και τους ειδικούς όρους που 
χρησιµοποιούνται στην επιστήµη τους.  
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι 
Οι φοιτητές ασκούνται:  
 στη λεξιλογική και νοηµατική επεξεργασία αυθεντικών κειµένων, όπως επιστηµονικά άρθρα από 
περιοδικά και εφηµερίδες  
 στη σύνθεση γραπτού κειµένου (παράγραφοι, περιλήψεις, επιστολές κ.λ.π) 
 σε ασκήσεις γραµµατικής, σύνταξης, φωνητικής 
 στην κατανόηση και απόδοση προφορικού λόγου µε χρήση CD και DVD 
Οι φοιτητές εργάζονται ατοµικά ή κατά οµάδες ανάλογα µε τη δραστηριότητα  
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης 
Γραπτή εξέταση στο τέλος κάθε εξαµήνου. 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 
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ΜΒΓ112 
Τίτλος του µαθήµατος:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
'Ετος σπουδών: 1ο  
Εξάµηνο: 2ο  
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 6 
Όνοµα του διδάσκοντος: Χατζάκη Μαρία 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος:  
Ο στόχος του µαθήµατος είναι η εισαγωγή του πρωτοετούς φοιτητή στην οργανισµική βιολογία, 
προσεγγίζοντας την ποικιλότητα των συστηµάτων και της λειτουργίας τους στους διάφορους φυτικούς και 
ζωικούς οργανισµούς. Μελετώνται συγκριτικά όλα τα συστήµατα και η φυσιολογία των οργανισµών από 
τους µονοκύτταρους µέχρι τον άνθρωπο. Τέλος µέρος του µαθήµατος αυτού αφιερώνεται στη διδασκαλία 
εισαγωγικών εννοιών οικολογίας και αρχών διατήρησης του περιβάλλοντος. Οι φοιτητές καλούνται να 
γνωρίσουν µε πιο απτό τρόπο τα συστήµατα των οργανισµών µέσα από εργαστηριακές ασκήσεις ανατοµής 
οργανισµών - µοντέλων και συµµετέχοντας στο τέλος του εξαµήνου σε µία ηµερήσια άσκηση πεδίου όπου 
πραγµατοποιούν ασκήσεις ο ικολογίας και έρχονται σε επαφή µε το φυσικό περιβάλλον και τη 
βιοποικιλότητα της περιοχής.     
Προαπαιτήσεις: Καµία 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus):  
Φυτικοί ιστοί και όργανα. Αναπαραγωγή και ανάπτυξη φυτών. Ιστοί και συστήµατα ζωικών οργανισµών. 
Αναπαραγωγή και ανάπτυξη ζωικών οργανισµών. Στοιχεία οικολογίας.  
Εργαστήρια:  1. Ανατοµία ψαριού, 2. Ανατοµία βατράχου, 3. Ανατοµία ποντικού, 4-6. Προετοιµασία, 
πραγµατοποίηση και ανάλυση δεδοµένων εργασίας πεδίου. 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 
Βιολογία. Αιµιλία Ζήση, Ζήσης Μαµούρης, Κατερίνα Μούτου. Εκδόσεις Παν/µίου Θεσσαλίας. 2008 
Εναλλακτικά προτείνεται: 
Ζωολογία. Ολοκληρωµένες αρχές. Τόµος Ι  & ΙΙ (Μετάφραση από: Integrated Principles of Zoology C.P. 
Hickman, L.S. Roberts, A. Larson) Εκδόσεις Ιων. 2002 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: Διαλέξεις, εργαστήρια, εκπαιδευτική εκδροµή, προβολές σχετικών 
µε την ύλη ντοκυµαντέρ. 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης: γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 
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ΜΒΓ113 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
'Ετος σπουδών: 1ο  
Εξάµηνο: 2ο  
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 6 
Όνοµα του διδάσκοντος/των διδασκόντων: Φυλακτακίδου Κωνσταντίνα 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος: 
 Οι βιολογικού ενδιαφέροντος ενώσεις είναι κατά 99 % οργανικής φύσης. Η γνώση της δοµής, της 
στερεοχηµείας των οργανικών ενώσεων και των ηλεκτρονικών τους φαινοµένων καθώς και των 
φασµατοσκοπικών δεδοµένων θεωρούνται απαραίτητα εφόδια για την κατανόηση των µαθηµάτων της 
µοριακής βιολογίας. Επιπλέον δοµικά και ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά των ετεροκυκλικών οργανικών 
ενώσεων, των αµινοξέων και των σακχάρων παρέχουν µια ενδελεχή γνώση σε µοριακό επίπεδο ουσιών που 
αποτελούν συστατικά βιολογικών µορίων και βοηθούν το φοιτητή να εµπεδώσει τις διαµορφώσεις και τις 
απεικονίσεις στο χώρο των µορίων που αποτελούν το κυρίως αντικείµενο των σπουδών τους. 
Προαπαιτήσεις: Καµία 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus):  
Ονοµατολογία, Ισοµέρεια, Ηλεκτρονικά φαινόµενα, Στερεοχηµεία, Φασµατοσκοπία, Μηχανισµοί 
Οργανικών Αντιδράσεων, Αρωµατικότητα, Ανάλυση ειδικών θεµάτων σε διάφορες τάξεις οργανικών 
ενώσεων όπως υδρογoνάνθρακες, αλκοόλες, καρβονυλικές ενώσεις, αρωµατικές και ετεροκυκλικές ενώσεις, 
λιπίδια, αµινοξέα, σάκχαρα. 
Το µάθηµα περιλαµβάνει 3ωρες εργαστηριακές ασκήσεις σε θέµατα φυσικοχηµικών διεργασιών οργανικών 
ενώσεων και ανίχνευσης ουσιών: 

1. ΑΝΑΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ 
2. ΕΚΧΥΛΙΣΗ 
3. ΑΠΟΣΤΑΞΗ 
4. ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΟΙΒΑΔΑΣ, ΣΤΗΛΗΣ, ΙΟΝΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ) 
5. ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ΔΙΠΛΩΝ ΔΕΣΜΩΝ, ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΩΝ, 

ΣΑΚΧΑΡΩΝ, ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ) 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη:  
Όλα τα βιβλία ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα βασικής Οργανικής Χηµείας που κυκλοφορούν στο εµπόριο 
και υπάρχουν στις βιβλιοθήκες των Πανεπιστηµίων. Για το εργαστήριο: «Ασφάλεια, Θεωρία και Πρακτική 
Εργαστηριακών Ασκήσεων Γενικής Χηµείας», Φυλακτακίδου Κωνσταντίνα (Εκδόσεις ΔΠΘ). 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: διαλέξεις, σεµινάρια, εργαστηριακές ασκήσεις. 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης: Γραπτές Εξετάσεις 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 
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ΜΒΓ114 
 
Τίτλος του µαθήµατος : ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ  
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
'Ετος σπουδών : 1ο  
Εξάµηνο: 2ο   
Αριθµός  απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS) : 6 
Όνοµα του διδάσκοντος: 407 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος: 
 Το µάθηµα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε τους φυσικούς νόµους που διέπουν τα βιολογικά 
συστήµατα και τους εισάγει στις αρχές και τους τρόπους λειτουργίας των διαφόρων εργαστηριακών 
τεχνικών (διαχωρισµού, προσδιορισµού δοµής κ.ά.) 
Προαπαιτήσεις : καµµιά  
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus)  
Εισαγωγικά µαθηµατικά και βασικές φυσικές έννοιες – Καταστατική εξίσωση και νόµοι αερίων – Πρώτος 
νόµος θερµοδυναµικής και εφαρµογές – Δεύτερος νόµος θερµοδυναµικής και εφαρµογές – Τρίτος νόµος 
θερµοδυναµικής και σύνδεση των τριών νόµων – Αλλαγές κατάστασης – Φάσεις της ύλης – Κυµατική και 
ηλεκτροµαγνητικό φάσµα –  Αλληλεπιδράσεις φωτός/ύλης – Τεχνικές διαχωρισµού – Χρωµατογραφίες – 
Ηλεκτροφόρηση – Φασµατοµετρία µάζας – φθορισµοµετρία – Κυκλικός διχρωισµός – Κρυσταλλογραφία 
ακτίνων Χ –NMR . 
Εργαστηριακές Ασκήσεις*:  
1) Προσδιορισµός ισοηλεκτρικού σηµείου πρωτεΐνης (3 ώρες),  
2) Προσδιορισµός ταχύτητας ενζυµικής αντίδρασης µε αέριο προϊόν (2-3 ώρες),  
* οι ασκήσεις µπορεί να αλλάζουν κάθε 2 χρόνια.  
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη 
• Atkins – Φυσικοχηµεία 1 Συγγραφέας: PW Atkins 
• Γ. Καραϊσκάκης – Φυσικοχηµεία. Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: διαλέξεις,  εργαστηριακές ασκήσεις, εργασίες για το σπίτι, videos. 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης : εργασίες, προγραµµατισµένες εξετάσεις εξαµήνου, συµµετοχή στο 
εργαστήριο.  
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνικά  
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ΜΒΓ115 
 
Τίτλος του µαθήµατος : ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι  
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής) : Υ 
Ετος σπουδών : 1ο 
Εξάµηνο: 2ο 
Αριθµός  απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων  (ECTS): 6 
Όνοµα του διδάσκοντος: Κατσάνη Αικατερίνη 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος 
Το µάθηµα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε τις ιδιότητες των υδατικών διαλυµάτων, τα 
βιοµόρια  (δοµή - ιδιότητες – λειτουργίες) και την εφαρµογή των νόµων της θερµοδυναµικής στα βιολογικά 
συστήµατα.  Επίσης αποτελεί εισαγωγή στη µελέτη των ενζύµων και της ενζυµικής κινητικής (ενζυµολογία) 
 
Προαπαιτήσεις : πολύ βασικές γνώσεις χηµείας και µαθηµατικών.  
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus) Το µόριο του νερού και οι ιδιότητες των υδατικων διαλύµάτων - 
Δοµή και λειτουργία των πρωτεϊνών- Ένζυµα:  Βασικές αρχές και κινητική, Στρατηγικές κατάλυσης, 
Ρύθµιση ενζύµων, Συνένζυµα – Υδατάνθρακες –νουκλεϊνικά οξέα και βιοσυνθέσεις των νουκλεοτιδίων  – 
Βιοσύνθεση των αµινοξέων.  
 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη 
• Lehninger - Βασικές Αρχές Βιοχηµείας Συγγραφέας: Lehninger S./ Nelson D. Ιατρικ. εκδοσεις 
Πασχαλιδη 
•Stryer – Βιοχηµεία. Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης 
•Concepts in Biochemistry. Συγγραφέας: Rodney Boyer – εκδοσεις : Wiley  
•Biochemistry -Donald J. Voet, Judith G. Voet, - Wiley-Liss  Ed  
•Textbook of Biochemistry With Clinical Correlations. Thomas M.Devlin- Wiley-Liss. Ed.  
 
 Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι : διαλέξεις,  εργαστηριακές ασκήσεις, εργασίες για το σπίτι, videos. 
 
 Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης : εργασίες, προγραµµατισµένες εξετάσεις εξαµήνου, συµµετοχή στο 
εργαστήριο.  
 
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνικά  
 
Εργαστηριακές Ασκήσεις*:  
1) Παρασκευή Υδατικών Διαλυµάτων: O νόµος της αραίωσης (3 ώρες), 2) Ποσοτικός προσδιορισµός των 
πρωτεΐνών (Μέθοδος BRADFORD) (2-3 ώρες), 3) Προσδιορισµός της ενζυµικής δραστικότητας της 
φωσφατάσης (Μέθοδος της παρανιτροφαινόλης) (3 ώρες) 
 
* οι ασκήσεις µπορεί να αλλάζουν κάθε 2 χρόνια.  
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ΜΒΓ116 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΓΕΝΕΤΙΚΗ Ι 
Τύπος του µαθήµατος  (υποχρεωτικό ή επιλογής) : Υ 
'Ετος σπουδών: 1ο 
Εξάµηνο: 2ο 
Αριθµός  απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 6 
Όνοµα του διδάσκοντος: Περιστέρα Πάσχου 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος: 
Η εισαγωγή των βασικών εννοιών της γενετικής και η εξοικείωση των φοιτητών µε τις αρχές της 
Μεντελικής κληρονοµικότητας και των επεκτάσεων τους. 
Προαπαιτήσεις : Δεν υπάρχουν. 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus) : 
Εισαγωγή στην επιστήµη της Γενετικής  
Ιστορική αναδροµή των επιτευγµάτων της επιστήµης της Γενετικής 
Η φύση του γενετικού υλικού και το γονιδίωµα 
Πειράµατα του Mendel και Μεντελική ανάλυση  
Επεκτάσεις της Μεντελικής ανάλυσης  
Γονότυπος και περιβάλλον  
Μίτωση, µείωση, γαµετογένεση και αναπαραγωγή  
Καθορισµός του φύλου και φυλοσύνδετη κληρονοµικότητα  
Εξωπυρηνική κληρονοµικότητα  
Γονιδιακές µεταλλάξεις  
Δοµικές και αριθµητικές µεταλλάξεις των χρωµοσωµάτων 
Εργαστηριακές ασκήσεις: 
- Προσδιορισµός οµάδων αίµατος – τρεις ώρες / οµάδα φοιτητών 
- Σωµάτιο Barr – τρεις ώρες / οµάδα φοιτητών 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 
-iGenetics - µια Μεντελική Προσέγγιση  —  Peter J. Russel  —  Ακαδηµαϊκές Εκδόσεις (2009) 
- Γενετική τόµος Α’ του Μιχαήλ Γ. Λουκά από τις εκδόσεις Αθ. Σταµούλη. 
- Κλασσική και Μοριακή Γενετική, του Κ. Τριανταφυλλίδη, από τον εκδοτικό οίκο Αδελφών Κυριακίδη, ΑΕ 
- Σηµειώσεις διδάσκουσας 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι:  Διαλέξεις, Εργαστηριακές ασκήσεις 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης: Εξετάσεις 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 
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ΜΒΓ201 
 
Τίτλος του µαθήµατος : ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ II  
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής) : Υ 
Ετος σπουδών : 2ο 
Εξάµηνο : 3ο 
Αριθµός  απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS) : 6 
Όνοµα του διδάσκοντος: Κατσάνη Αικατερίνη. 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος 
Το µάθηµα αποσκοπεί στην εξοικείωση µε τις µεταβολικές οδούς, τις συζευγµένες ενζυµικά καταλυόµενες 
αντιδράσεις του ανθρώπινου οργανισµού που οδηγούν στην απαραίτητη για την επιβίωσή του παραγωγή 
ενέργειας, αναγωγικού  δυναµικού και βιοσυνθετικών µορίων. Κυρίως εστιάζεται στην µελέτη της ρύθµιση 
των κύριων µεταβολικών οδών και του µεταβολικού profile διαφόρων ιστών, και πως αντικατροπτρίζουν το 
ισοζύγιο ενέργειας που χρειάζεται (ο άνθρωπος) και την κατάσταση της υγείας του 
 
Προαπαιτήσεις : Βιοχηµεία Ι  
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus)  
Ο µεταβολισµός της γλυκόζης και των υδατανθράκων (γλυκόλυση-γλυκονεογένεση-οδός φωσφορικών 
πεντοζών-µεταβολισµός του γλυκογόνου)-κύκλος του Krebs και οξειδωτική φωσφορυλίωση - µεταβολισµός 
των λιπών (βιοσύνθεση και β -οξείδωση)-µεταβολισµός των αµινοξέων (κύκλος της ουρίας) - ολοκλήρωση 
του µεταβολισµού (ρύθµιση σε επίπεδο ιστού και σε επίπεδο οργανισµού-µεταβολικό profile των διαφόρων 
ιστών και του οργανισµού σε καταστάσεις νηστείας (ή όχι) και άσκησης. 
 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη 
• Lehninger - Βασικές Αρχές Βιοχηµείας Συγγραφέας: Lehninger S./ Nelson D. Ιατρικ. εκδοσεις 
Πασχαλιδη.   
•Stryer – Βιοχηµεία. Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης 
•Concepts in Biochemistry. Συγγραφέας: Rodney Boyer – εκδόσεις : Wiley  
•Biochemistry -Donald J. Voet, Judith G. Voet, - εκδόσεις : Wiley 
•Textbook of Biochemistry With Clinical Correlations. Thomas M.Devlin- εκδόσεις : Wiley 
 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι : διαλέξεις,  εργαστηριακές ασκήσεις, εργασίες για το σπίτι, videos. 
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης : εργασίες, προγραµµατισµένες εξετάσεις εξαµήνου, συµµετοχή στο 
εργαστήριο.  
 
Εργαστηριακές Ασκήσεις:  
1) προσδιορισµός γλυκόζης σε άγνωστα διαλύµατα*, 2) Καθαρισµός πρωτεϊνών : χρωµατογραφία µοριακής 
διήθησης*, 3) οξειδοαναγωγικά ένζυµα ( 3-ωρες) 
 
 
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνικά  
 
* υπόκεινται σε αλλαγή κάθε 2 χρόνια.  
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ΜΒΓ202 
 
Τίτλος Μαθήµατος: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι 
Τύπος του Μαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
Έτος Σπουδών: 2ο 
Εξάµηνο: 3ο 
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 5.5 
Όνοµα του διδάσκοντος: Αγλαΐα Παππά 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος:  
Παρουσίαση και κατανόηση των βασικών αρχών της φυσιολογίας και των µηχανισµών που τις διέπουν. 
Έµφαση δίνεται στο πως οι µοριακοί µηχανισµοί και οι κυτταρικές λειτουργίες µέσω σαφών αλληλουχιών 
αιτιολογικών συνδέσεων ολοκληρώνονται για τη συντονισµένη λειτουργία των συστηµάτων και την 
οµοιόσταση του οργανισµού 
Προαπαιτήσεις: Καµµία 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus):  
Εισαγωγή στη Φυσιολογία - Θεµελιώδεις έννοιες Φυσιολογίας – Διακίνηση µορίων διαµέσου µεµβρανών – 
Οµοιοστατικοί µηχανισµοί και διακυτταρική επικοινωνία – Νευρικός ιστός – Δυναµικά µεµβράνης – 
Συνάψεις – Δοµή και Λειτουργία του Νευρικού Συστήµατος – Τα συστήµατα των αισθήσεων: γενικές και 
ειδικές αισθήσεις – Συστήµατα ορµονικού ελέγχου και αρχές λειτουργίας τους – Μυϊκό Σύστηµα – 
Κινητικός έλεγχος σώµατος  – Συνείδηση και συµπεριφορά  – Ανώτερες λειτουργίες του εγκεφάλου – 
Στοιχεία του αίµατος 
Τίτλοι Εργαστηριακών – Φροντιστηριακών Ασκήσεων  
1. Διακίνηση µορίων µέσω κυτταρικών µεµβρανών (2 ώρες) 
2. Νευροφυσιολογία (2 ώρες) 
3. Φυσιολογία σκελετικού µυός (2 ώρες) 
4. Ενεργητική της µυϊκής σύσπασης (2 ώρες) 
5. Φυσιολογία αίµατος Ι: Καταµέτρηση λευκοκυττάρων και προσδιορισµός λευκοκυτταρικού τύπου (2 
ώρες) 
6. Φυσιολογία αίµατος ΙΙ: Λειτουργίες ερυθροκυττάρων - Προσδιορισµός αιµατοκρίτη – Καταµέτρηση 
ερυθροκυττάρων – Αιµόσταση (2 ώρες) 
7. Μελέτη και ανάλυση επιστηµονικών άρθρων από τη σύγχρονη βιβλιογραφία 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη:  
1. “Φυσιολογία του Ανθρώπου. Μηχανισµοί της Λειτουργίας του Οργανισµού” των συγγραφέων 
Vander et al., 8η έκδοση, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη. 
2. “Aρχές Φυσιολογίας” των συγγραφέων Berne & Levy, επιµέλεια Ελληνικής έκδοσης: Ηλίας 
Κούβελας, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης. 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι:  
Παρακολούθηση διαλέξεων, ηλεκτρονική παλτφόρµα του µαθήµατος (e-class), πρακτική εξάσκηση στα 
πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων, καθοδηγούµενη µελέτη και ανάλυση επιστηµονικών εργασιών από 
τη σύγχρονη βιβλιογραφία 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης: 



 38 

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται συναρτήσει των επιδόσεων τους στις εργαστηριακές - φροντιστηριακές 
ασκήσεις/αναφορές, στις ενδιάµεσες προόδους και στις τελικές γραπτές εξετάσεις του µαθήµατος.   
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 
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ΜΒΓ203 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ  
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
'Ετος σπουδών: 2o 
Εξάµηνο: 3ο  
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 5.5 
Όνοµα του διδάσκοντος: Μαρία Κόφφα 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος 
Η κατανόηση της σύνθεσης και της λειτουργίας των κυττάρων είναι θεµελιώδης σε όλες τις βιολογικές 
επιστήµες. Η εκτίµηση των οµοιοτήτων και των διαφορών µεταξύ των διαφορετικών τύπων κυττάρων είναι 
ιδιαίτερα σηµαντική. Μελετώνται τόσο µονοκύτταροι οργανισµοί και ιοί, όσο και κύτταρα προσαρµοσµένα 
σε πολυκυτταρικούς οργανισµούς όπως είναι ο άνθρωπος. Στόχος του µαθήµατος είναι η κατανόηση των 
βασικών αρχών της συµπεριφοράς, φυσιολογίας και αλληλεπίδρασης των κυττάρων µε το περιβάλλον τους, 
σε µικροσκοπικό και µοριακό επίπεδο 
Προαπαιτήσεις: δεν υπάρχουν 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus) 
Θεωρητικό µέρος: 
Ανάλυση δοµής και λειτουργίας των κυττάρων-Μεθοδολογία 
- Φωτονική και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία 
-Ανοσο-κυτταροχηµεία 
-Κλασµάτωση κυττάρου 
-Χρωµατογραφία 
-Ηλεκτροφόρηση 
-Κυτταροκαλλιέργειες 
Προκαρυωτικά, ευκαρυωτικά κύτταρα, ιοί, κυτταρικά οργανίδια- δοµή και λειτουργία τους (πυρήνας, 
µιτοχόνδρια, ΕΔ, Golgi, χλωροπλάστες, υπεροξεισώµατα, λυσοσώµατα) 
Σύνθεση και µετατροπή πρωτεϊνών, τρόπος λειτουργίας και έλεγχος πρωτεϊνών 
Οργάνωση DNA χρωµατίνης (περιληπτικά), πυρηνικός σκελετός, πυρηνικοί πόροι  
Κυτταρικές µεµβράνες: Σύσταση και δοµή των βιοµεµβρανών - Δηµιουργία κυτταρικών µεµβρανών - 
Μεµβρανικός κυτταροσκελετός. 
Βιοενεργητική – Μεµβράνες: Ενδοκυττάριες και εξωκυττάριες συγκεντρώσεις ιόντων - Δυναµικό της 
µεµβράνης - Διαπερατότητα µεµβρανών - Πρωτεΐνες µεταφορείς - Ιοντικοί δίαυλοι. 
Eργαστηριακές ασκήσεις:  
1. Μίτωση 
2. Κυτταρική Κλασµάτωση, Διαχωρισµός υποκυτταρικών οργανιδίων 
3. Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πηκτή SDS πολυακρυλαµιδίου (SDS – PAGE), βαφή µε Coomassie blue 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη 
• Βασικές αρχές Κυτταρικής Βιολογίας (Alberts et al) Εκδόσεις Πασχαλίδη 2006 
• Βιολογία Κυττάρου, Βασίλης Μαρµάρας και Μαρία Λαµπροπούλου-Μαρµάρα, Εκδόσεις Typorama, 
2000 
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• Παρουσιάσεις Powerpoint των διαλέξεων. 
• Φυλλάδιο Φροντιστηριακών Ασκήσεων. 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι 
Παρουσιάσεις (powerpoint, video, εκπαιδευτικές σελίδες του διαδικτύου, χρήση της πλατφόρµας 
DUTHNET e-Class του Δ.Π.Θ.  κλπ), εργαστηριακές ασκήσεις 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης 
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου µε πολλά θέµατα πολλαπλής επιλογής. Αξιολόγηση της επίδοσης 
στις εργαστηριακές ασκήσεις 
Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά 
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ΜΒΓ204 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Τύπος του Μαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
Έτος Σπουδών: 2o 
Εξάµηνο: 3o 
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 5.5 
Aριθµός απονεµόµενων διδακτικών µονάδων: 4 
Διδάσκων: Γεώργιος Σκάβδης 
 
Αντικειµενικοί Στόχοι του Μαθήµατος 
Στόχοι του µαθήµατος είναι:  
α) Nα γνωρίσουν οι φοιτητές τις αρχές στις οποίες στηρίζονται οι βασικές τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας  
β) Να κατανοήσουν τις εφαρµογές των βασικών τεχνικών της Μοριακής Βιολογίας στη Βασική και 
Εφαρµοσµένη Έρευνα  
γ) Να κατανοήσουν τις πρακτικές εφαρµογές των βασικών τεχνικών της Μοριακής Βιολογίας σε διάφορους 
τοµείς όπως η Υγεία, η Γεωργία κλπ.  
Περιεχόµενο του µαθήµατος 
Θεωρητικό Μέρος 
Eνότητα Ι: Tα ένζυµα. 
1. Εισαγωγή στα ένζυµα. 
2. Περιοριστικά ένζυµα. 
3. Οι Πολυµεράσες του DNA και η χρήση τους στη σήµανση DNA (σήµανση µε τυχαίους εκκινητές  και 
σήµανση µε µετάφραση εγκοπής). 
4. Πολυµεράσες του RNA. 
5. Λιγάσες του DNA. 
6. Νουκλεάσες. 
7. Κινάσες & Φωσφατάσες του DNA και η χρήση τους στη σήµανση DNA.  
8. Ένζυµα ανασυνδυασµού (cre, FLP recombinases). 
9. Πρωτεϊνάση Κ. 
Ενότητα ΙΙ: Προκαρυωτικά συστήµατα κλωνοποίησης. 
1. Στοιχεία βιολογίας του βακτηρίου Ε. coli. 
2. Φορείς κλωνοποίησης (πλασµιδιακοί, ιϊκοί φορείς, φαγεµίδια, ΥΑC και ΒAC). 
Ενότητα ΙΙΙ: Μέθοδοι αποµόνωσης & µελέτης νουκλεϊκών οξέων. 
1. Μέθοδοι αποµόνωσης DNA (πλασµιδιακού, ιϊκού, γονιδιωµατικού). 
2. Μέθοδοι αποµόνωσης RNA (ολικού και poly A-RNA). 
3. Μέθοδοι µελέτης του DNA και του RNA. 
4. Η τεχνική της ηλεκτροφόρησης (πηκτώµατα αγαρόζης και πολυακρυλαµίδης). 
5. Η τεχνική της µεταφοράς σε µεµβράνες (Southern και Northern blotting). 
6. Eιδικές µέθοδοι ανάλυσης του RNA (προστασία από RNAάση, επέκταση εκκινητή). 
 
Ενότητα ΙV: H µέθοδος της PCR. 
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1. Ο µηχανισµός της µεθόδου PCR. 
2. Eπιλογή εκκινητών: Η πιο κρίσιµη παράµετρος της PCR. 
3. Εκφυλισµένοι εκκινητές. 
4. Kλωνοποίηση των προϊόντων της PCR. 
5. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης µειούµενης θερµοκρασίας υβριδοποίησης (touch-down PCR). 
6. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης µε θερµή έναρξη (hot start PCR). 
7. Επάλληλο PCR (nested PCR). 
8. Ανάστροφη PCR (inverse PCR).  
9. PCR αντίστροφης µεταγραφής (Reverse Transcription PCR / RT-PCR). 
10. PCR διαφορικής έκφρασης (Differential Display PCR). 
11. SELEX (Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment). 
12. In vivo footprinting. 
13. Το PCR στην ανάλυση πολυµορφισµών. 
14. PCR πραγµατικού χρόνου (real time PCR). 
Ενότητα V: Eύρεση της πρωτοδιάταξης του DNA (DNA sequencing) 
1. Εύρεση της αλληλουχίας του DNA µε τη µέθοδο Maxam - Gilbert.  
2. Εύρεση της αλληλουχίας του DNA µε τη µέθοδο Sanger (+ automated PCR sequencing). 
3. Pyrosequencing. 
Ενότητα VI: Κατασκευή Βιβλιοθηκών 
1. Γονιδιωµατικές βιβλιοθήκες. 
2. cDNA βιβλιοθήκες: βασικά στάδια στην κατασκευή cDNA βιβλιοθηκών, full length cDNA cloning, 
βιβλιοθήκες έκφρασης, προσανατολισµένη κλωνοποίηση. 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 
1. Αποµόνωση πλασµιδιακού DNA σε µικρή κλίµακα µε τη µέθοδο του βρασµού (boiling miniprep) και 
πέψη µε ένζυµα περιορισµού (3 ώρες). 
2. Παρασκευή και µετασχηµατισµός (transformation) δεκτικών (competent) κυττάρων Ε. coli (3 ώρες). 
3. Αποµόνωση µορίων DNA από πήκτωµα αγαρόζης µε τη µέθοδο της ηλεκτροέκλουσης (electroelution) (3 
ώρες). 
4. Αποµόνωση ολικού RNA µε εκχύλιση σε διάλυµα θειοκυανικής γουανιδίνης - φαινόλης – χλωροφορµίου 
(3 ώρες). 
5. Η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης (PCR) (3 ώρες). 
Προαπαιτήσεις:  Δεν υπάρχουν προαπαιτούµενα.  Ωστόσο, θεωρείται εξαιρετικά χρήσιµη για τους φοιτητές 
προηγούµενη επιτυχής παρακολούθηση των µαθηµάτων ΜΒΓ115, ΜΒΓ116 και ΜΒΓ113. 
Διδακτικά βοηθήµατα 
1. Ανασυνδυασµένο DNA – Γονίδια και Γονιδιώµατα – Μια Συνοπτική παρουσίαση. J. D. Watson, A. A. 
Caudy, R. M. Myers, J. A. Witkowski. (W. H. Freeman and Company 2007 – Ακαδηµαϊκές Εκδόσεις 2007). 
2. Τα ένζυµα και η χρήση τους στη Μοριακή Βιολογία. Σανδαλτζόπουλος – Γ . Σκάβδης (Αλεξανδρούπολη 
2007). 
3. Παρουσιάσεις Power point µε αναλυτικές επεξηγήσεις. 
4. Φυλλάδιο εργαστηριακών Ασκήσεων Γ. Σκάβδης (Αλεξανδρούπολη 2007). 
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Διδακτικές – Μαθησιακές Μέθοδοι 
Διαλέξεις στο αµφιθέατρο, ηλεκτρονική πλατφόρµα του µαθήµατος (e-class), πρακτική εξάσκηση στα 
πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων. Προκειµένου να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη της επιστηµονικής 
σκέψης του φοιτητή στο µάθηµα χρησιµοποιείται η συµµετοχική µέθοδος διδασκαλίας. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο  ο φοιτητής δεν αποκτά µόνο γνώσεις, αλλά αναπτύσσει και ικανότητες που του επιτρέπουν να 
σχεδιάζει πειράµατα ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται τόσο µε τους συναδέλφους του όσο και µε το 
διδάσκοντα. 
Μέθοδοι Αξιολόγησης / βαθµολόγησης 
Οι φοιτητές αξιολογούνται µε γραπτές εξετάσεις στις εργαστηριακές ασκήσεις και µε γραπτές εξετάσεις του 
µαθήµατος στο τέλος του εξαµήνου.  
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά 
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ΜΒΓ205 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
'Ετος σπουδών: 2ο 
Εξάµηνο: 3ο 
Αριθµός  απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS) ): 5 
Όνοµα του διδάσκοντος: Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος 
 
Στόχοι του µαθήµατος 
- Να κατανοήσει ο φοιτητής βασικές έννοιες της Μοριακής Βιολογίας που σχετίζονται µε τη ροή της 
πληροφορίας και τη φύση του γενετικού υλικού. 
- Να αναπτύξει ικανότητες ανάλυσης και κριτικής σύνθεσης. 
- Να αντιληφθεί ότι σηµασία έχει η κατανόηση των µηχανισµών δίνοντας έµφαση στα φαινόµενα ρύθµισης, 
θεωρώντας ήσσονος σηµασίας την αποστήθιση γνώσεων και λεπτοµερειών. 
- Να µάθει τις βασικές αρχές της µεταγραφής και των ρυθµιστικών µηχανισµών στους προκαρυώτες και να 
αντιπαραβάλει τη δοµή του γενετικού υλικού τους µε αυτή των ευκαρυωτών. 
- Να δηµιουργηθεί στο φοιτητή ένα αίσθηµα θαυµασµού µπροστά στην πολυπλοκότητα, οµορφιά και 
αποτελεσµατικότητα των µοριακών µηχανισµών που µελετά. 
Προαπαιτήσεις: Δεν υπάρχουν προαπαιτούµενα µαθήµατα. 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus). 
1. Εισαγωγικές έννοιες. Η ροή της γενετικής πληροφορίας. Η φύση του γονιδίου. Η δοµή του 
γενετικού υλικού. Η αλλαγή του γενετικού υλικού (µεταλλάξεις). Ο γενετικός κώδικας. cis-Δραστικά 
στοιχεία και trans-δραστικοί παράγοντες. 
2. Το διακοπτόµενο γονίδιο. Εξόνια και ιντρόνια. 
3. Η µεταγραφή στους προκαρυωτικούς οργανισµούς. 
4. Το οπερόνιο. 
5. Ρυθµιστικά κυκλώµατα στα βακτήρια. 
6. Στρατηγικές φάγων. Λυτικός κύκλος και λυσιγονία. 
7. Η δοµή του γενετικού υλικού στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς. Χρωµοσώµατα. 
8. Τα νουκλεοσώµατα. 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη 
GENES VIII (B. Lewin), ελληνική έκδοση. 
Τόµος Α’ : κεφ. 1, 2, 9-12. 
Τόµος Β’ : κεφ. 19, 20. 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι 
Κάθε διδακτική ενότητα παρουσιάζεται και αναλύεται στο αµφιθέατρο. Χρησιµοποιούνται παρουσιάσεις 
διαφανειών (powerpoint) και σχετικά βίντεο. Δίνεται έµφαση στη διατύπωση ερωτηµάτων τα οποία 
καλούνται να απαντήσουν µε διαλεκτική διαδικασία οι φοιτητές, στηριζόµενοι στις βασικές αρχές που 
αναπτύχθηκαν στο µάθηµα. Στο τέλος κάθε ενότητας καταρτίζεται λίστα µε τα κύρια σηµεία που 
αναπτύχθηκαν και αναφέρονται τα συµπεράσµατα. Στα φροντιστηριακά µαθήµατα επαναλαµβάνονται τα 
κύρια σηµεία µέσα από την ανάλυση πειραµατικών προσεγγίσεων, εφαρµογών ή περιπτώσεων ασθενειών 
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που σχετίζονται µε το µοριακό µηχανισµό στον οποίο αναφερόµαστε. Η µέθοδος αξιολόγησης 
χρησιµοποιείται και ως µαθησιακό εργαλείο διότι εκπαιδεύονται οι φοιτητές στην κριτική σκέψη και στη 
λογική αξιολόγηση ερωτηµάτων πολλαπλών επιλογών. Οι φοιτητές προσκαλούνται να διατυπώσουν θέσεις, 
απόψεις και ερωτήµατα σχετικά µε το περιεχόµενο του µαθήµατος. Με κάθε ευκαιρία ενθαρρύνεται ο 
διάλογος και η συµµετοχή των φοιτητών στην πορεία που ακολουθείται για να καταλήξουµε στα τελικά 
συµπεράσµατα. 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης 
Για την αξιολόγηση λαµβάνεται υπόψη η επίδοση σε προαιρετική γραπτή πρόοδο (κατά 20%) εφόσον 
επιτευχθεί µια συγκεκριµένη ελάχιστη επίδοση και ο βαθµός των υποχρεωτικών γραπτών εξετάσεων κατά 
την εξεταστική περίοδο. Είναι πιθανόν ν α δίνονται έξτρα µονάδες σε φοιτητές που αναλαµβάνουν 
εθελοντικά εργασίες (π.χ. παρουσιάσεις συγκεκριµένων θεµάτων από την τρέχουσα βιβλιογραφία), ανάλογα 
µε την απόδοσή τους. Στα θέµατα των εξετάσεων περιλαµβάνονται ερωτήµατα που συζητήθηκαν στο 
αµφιθέατρο κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων ή των φροντιστηρίων. 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνικά. Προαιρετικές εργασίες/παρουσιάσεις µπορεί να στηρίζονται κατά περίπτωση σε ξενόγλωσση 
βιβλιογραφία (αγγλικά), κυρίως σε πρωτότυπες δηµοσιεύσεις ερευνητικών αποτελεσµάτων. 
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ΜΒΓ211 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΙΙ 
Τύπος του Μαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
Έτος Σπουδών: 2ο 
Εξάµηνο: 4ο 
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 5,5 
Aριθµός απονεµόµενων διδακτικών µονάδων: 4 
Όνοµα του διδάσκοντος: Φακής Γιαννούλης 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος:  
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος:  
Το µάθηµα «Γενετική ΙΙ» (4ου εξαµήνου) αποτελεί συνέχεια του µαθήµατος «Γενετική Ι» που προηγείται. 
Συνολικά, τα µαθήµατα Γενετική Ι και ΙΙ καλύπτουν τη βασική ύλη της επιστήµης της Γενετικής και 
αποσκοπούν στο να µεταδώσουν στους φοιτητές όλες τις έννοιες της κλασικής και της µοριακής Γενετικής. 
Το µάθηµα «Γενετική ΙΙ » θεωρείται θεµελιώδες µάθηµα του γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος 
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, αλλά και αναγκαίο για κάθε Τµήµα µε γνωστικό αντικείµενο τις 
βιολογικές επιστήµες. 
Προαπαιτήσεις: Δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus):  
• Σύνδεση σε Διπλοειδείς Οργανισµούς  
• Γενετικός Ανασυνδυασµός και Χάρτες Σύνδεσης 
• Γενετική Απλοειδών Ευκαρυωτών – Σύνδεση στους Μύκητες 
• Μηχανισµοί Γενετικού Ανασυνδυασµού  
• Μικροβιακή Γενετική – Ανασυνδυασµός σε Βακτήρια και Φάγους  
• Βιολογικός Ορισµός και Λεπτή Δοµή του Γονιδίου  
• Μεταθετά Γενετικά Στοιχεία 
• Γενετική Καρκίνου  
• Προγράµµατα Γονιδιωµατικής – Χαρτογράφηση και Αλληλούχηση Γονιδιωµάτων 
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 
• Βελτιστοποίηση της Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυµεράσης (PCR) 
• Πολυµορφικοί γενετικοί δείκτες 
• Χαρτογράφηση DNA µε περιοριστικά ένζυµα 
Φροντιστηριακές Ασκήσεις: 
Αναλύσεις κεφαλαίων βιβλίου (book report) ή άλλης επιστηµονικής βιβλιογραφίας. 
Η παρακολούθηση των εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική. 
Οι εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις πραγµατοποιούνται συνήθως σε τρία τµήµατα. Έχουν 
τρίωρη διάρκεια. 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη:  
Προτεινόµενα συγγράµµατα:  
• iGenetics - µια Μεντελική Προσέγγιση  —  Peter J. Russel  —  Ακαδηµαϊκές Εκδόσεις (2009) 
• Κλασική και Μοριακή Γενετική  —  Κων. Τριανταφυλλίδης  —  εκδ. Κυριακίδη (2004) 
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• Εισαγωγή στη Γενετική  —  Στ. Αλαχιώτης  —  εκδ. Ελληνικά Γράµµατα (2005) 
Στη διδασκαλία του µαθήµατος επίσης χρησιµοποιήθηκαν τα εξής συγγράµµατα: 
• Γενετική τόµος Α′  —  Μ. Γ. Λουκάς  —  εκδ. Σταµούλης 
• Ανασυνδυασµένο DNA  —  Watson, Myers, Caudy, Witkowski  —  Ακαδηµαϊκές Εκδόσεις (2007) 
• Genes VIII - Ελληνική Έκδοση  —  Benjamin Lewin  —  Ακαδηµαϊκές Εκδόσεις (2004) 
• DNA Ι – Το Ανθρώπινο Γονιδίωµα  —  Carina Dennis & Richard Gallagher  —  εκδ. Πασχαλίδης 
• DNA II – 50 Χρόνια DNA  — Julie Clayton & Carina Dennis — εκδ. Πασχαλίδης 
• Αρχές Ιατρικής Γενετικής  —  Gelehrter, Collins, Ginsburg  —  εκδ. Πασχαλίδης 
• Ιατρική Γενετική (Thompson & Thompson)  —  Thompson, McInnes, Willard  —  Πανεπιστηµιακές 
Εκδόσεις Κρήτης 
• Introduction to Genetic Analysis  —  Griffiths, Wessler, Lewontin, Gelbart, Suzuki, Miller — εκδ. 
Freeman 
• Concepts of Genetics  —  William S. Klug & Michael R. Cummings  —  εκδ. Prentice Hall 
• Analysis of Genes and Genomes  —  R.J. Reece  —  εκδ. Wiley 
• Molecular Biology of the Gene  —  Watson, Hopkins, Roberts, Steitz, Weiner — εκδ. 
Benjamin/Cummings 
• Principles of Genetics  —  Gardner, Simmons, Snustad  —  εκδ. Wiley 
Άλλη βιβλιογραφία: 
Επίσης, για την προετοιµασία κάποιων παραδόσεων χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω γενικότερου 
ενδιαφέροντος βιβλία: 
• A Passion for DNA  —  James D. Watson  —  εκδ. Oxford 
• DNA – the secret of life  —  James D. Watson  —  εκδ. Knopf 
• The Common Thread  —  John Sulston & Georgina Ferry  —  εκδ. Bantam Press 
• Η Διπλή Έλικα  —  James D. Watson  —  εκδ. Τροχαλία 
• Τι Τρελό Κυνηγητό  —  Francis Crick  —  εκδ. Κάτοπτρο 
• Francis Crick – Discoverer of the Genetic Code  —  Matt Ridley  —  εκδ. HarperCollins 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι:  
Οι παραδόσεις γίνονται µε τρόπο που να ενθαρρύνουν την ενεργή συµµετοχή των φοιτητών στη διδακτική 
διαδικασία. Στόχος είναι µία ισορροπία ανάµεσα στο δασκαλοκεντρικό και στο µαθητοκεντρικό µοντέλο 
διδασκαλίας. 
Στο πρακτικό σκέλος του µαθήµατος, δηλαδή σε εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, 
χρησιµοποιείται η ανακαλυπτική µέθοδος. Μεγάλη σηµασία δίνεται στη δηµιουργία σκεπτόµενων 
επιστηµόνων, γι’ αυτό προβάλλεται η επιστηµονική µέθοδος διερεύνησης που περιλαµβάνει παρατήρηση, 
διαµόρφωση υπόθεσης και πειραµατικό έλεγχο της υπόθεσης. 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης:  
Η αξιολόγηση γίνεται κυρίως µε γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου και κατά τις επόµενες εξεταστικές 
περιόδους. Επιπλέον, γίνεται αξιολόγηση των αναφορών που προετοιµάζουν οι φοιτητές για κάθε 
εργαστηριακή άσκηση. 
Αξιολογούνται οι γραπτές εργασίες και οι προφορικές παρουσιάσεις αυτών. 
Τέλος, εκτιµώνται η ενεργητική συµµετοχή στις παραδόσεις, στα εργαστήρια και στις υπόλοιπες 
δραστηριότητες του µαθήµατος, καθώς και η ικανότητα συνδυαστικής σκέψης και ανεξάρτητης εργασίας 
στα εργαστήρια. 
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Γλώσσα διδασκαλίας: 
Η διδασκαλία γίνεται κ υρίως στα ελληνικά. Ωστόσο στα πλαίσια αναφορών, φροντιστηρίων, ή άλλων 
εργασιών, απαιτείται από τους φοιτητές να χρησιµοποιήσουν ξενόγλωσσες πηγές και βιβλιογραφία. 
Συνήθως αυτό περιλαµβάνει µελέτη, κατανόηση και χρήση επιστηµονικών άρθρων, κεφαλαίων βιβλίων ή 
άλλης βιβλιογραφίας στην αγγλική γλώσσα. 
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ΜΒΓ212 
 
Τίτλος Μαθήµατος: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 
Τύπος του Μαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
Έτος Σπουδών: 2ο 
Εξάµηνο: 4ο 
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 5.5  
Όνοµα του διδάσκοντος: Αγλαΐα Παππά 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος: 
Παρουσίαση και κατανόηση των βασικών αρχών της φυσιολογίας και των µηχανισµών που τις διέπουν. 
Έµφαση δίνεται στο πως οι µοριακοί µηχανισµοί και οι κυτταρικές λειτουργίες µέσω σαφών αλληλουχιών 
αιτιολογικών συνδέσεων ολοκληρώνονται για τη συντονισµένη των συστηµάτων και την οµοιόσταση του 
οργανισµού. 
Προαπαιτήσεις: Καµµία 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 
Εισαγωγή στη Φυσιολογία και των γενικών αρχών λειτουργίας των συστηµάτων – Δοµή, οργάνωση  και 
ρυθµιστικοί µηχανισµοί του καρδιαγγειακού συστήµατος – Αιµοδυναµική – Δοµή, οργάνωση και 
ρυθµιστικοί µηχανισµοί του αναπνευστικού συστήµατος – Νεφρική λειτουργία – Ρύθµιση οµοιόστασης του 
νερού και των ανόργανων ιόντων – Πέψη και απορρόφηση των τροφών – Ρύθµιση του µεταβολισµού της 
ανάπτυξης και του ενεργειακού ισοζυγίου – Αναπαραγωγικό σύστηµα  
Τίτλοι Εργαστηριακών – Φροντιστηριακών Ασκήσεων  
1. Καρδιακή λειτουργία (2 ώρες) 
2. Λειτουργία της αναπνοής (2 ώρες) 
3. Νεφρική λειτουργία (2 ώρες) 
4. Ορµονική ρύθµιση της γλυκόζης (2 ώρες) 
5. Προσδιορισµός ενζύµων του πεπτικού συστήµατος (2 ώρες) 
6. Αναπαραγωγικό σύστηµα - Προσδιορισµός φάσεων οιστρικού κύκλου (2 ώρες) 
7. Μελέτη και ανάλυση επιστηµονικών άρθρων από τη σύγχρονη βιβλιογραφία 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη:  
1. “Φυσιολογία του Ανθρώπου. Μηχανισµοί της Λειτουργίας του Οργανισµού” των  συγγραφέων 
Vander, Sherman, Luciano, Τσακόπουλος, 8η έκδοση, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη. 
2. “Aρχές Φυσιολογίας” των συγγραφέων Berne & Levy, επιµέλεια Ελληνικής έκδοσης: Ηλίας 
Κούβελας, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης. 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: Παρακολούθηση διαλέξεων, ηλεκτρονική πλατφόρµα του µαθήµατος 
(e-class), πρακτική εξάσκηση στα πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων, καθοδηγούµενη µελέτη και 
ανάλυση επιστηµονικών εργασιών από τη σύγχρονη βιβλιογραφία 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται συναρτήσει των επιδόσεων 
τους στις εργαστηριακές - φροντιστηριακές ασκήσεις/αναφορές, στις ενδιάµεσες προόδους και στις τελικές 
γραπτές εξετάσεις του µαθήµατος.   
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 
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ΜΒΓ213 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι 
Τύπος του Μαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
Έτος Σπουδών: 2ο 
Εξάµηνο: 4ο 
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 5,5 
Aριθµός απονεµόµενων διδακτικών µονάδων: 4 
Όνοµα του διδάσκοντος: Αγανιάν Πάυλος (Μπόγος)  
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος 
Το µάθηµα εισαγάγει τους φοιτητές στις αρχές της Δοµικής Βιολογίας µε έµφαση στη δοµή των βιολογικών 
µακροµορίων και ιδιαίτερα των πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων.  Στόχος του µαθήµατος ε ίναι η 
κατανόηση της δοµικής αρχιτεκτονικής των µακροµορίων και των βασικών µηχανισµών µέσω των οποίων 
αυτή καθορίζει τη βιολογική λειτουργία τους.  Στο εργαστηριακό µέρος, οι φοιτητές χρησιµοποιώντας Η/Υ 
και διαδραστικά προγράµµατα µοριακών γραφικών έχουν τη δυνατότητα να εµπεδώσουν τις βασικές 
γεωµετρικές αρχές που διέπουν τη δοµή των µακροµορίων, καθώς και να µελετήσουν χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα σχέσεων δοµής-λειτουργίας.  
Προαπαιτήσεις:  Δεν υπάρχουν προαπαιτούµενα.  Ωστόσο, θεωρείται εξαιρετικά χρήσιµη για τους φοιτητές 
η προηγούµενη επιτυχής παρακολούθηση των µαθηµάτων 101, 105, 113, 114 και 115. 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus) 
Εισαγωγή-Βασικοί ορισµοί, µεθοδολογίες Δοµικής Βιολογίας (κρυσταλλογραφία ακτίνων-Χ, NMR, ΗΜ και 
κρυο-ΗΜ, περίθλαση ηλεκτρονίων και νετρονίων), ασθενείς αλληλεπιδράσεις, η βάση δεδοµένων PDB, 
γραφική αναπαράσταση µακροµορίων, η διαµόρφωση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας, δευτεροταγής δοµή 
πρωτεϊνών (έλικες, β -δοµές, στροφές, βρόχοι), υπερδευτεροταγής δοµή πρωτεϊνών, ταξινόµηση των 
πρωτεϊνικών δοµών (SCOP, CATH), αρχιτεκτονική επικρατειών τάξης α (υπερελικωµένες έλικες, α -
δεµάτια, αλληλεπιδράσεις ελίκων), δοµικές επικράτειες τάξης β (β-σαντουϊτς, β -βαρέλια, β -προπέλες, β -
έλικες, β -τριφύλλι), τοπολογικά διαγράµµατα, δοµικές επικράτειες τάξης α/β (βαρέλια ΤΙΜ, αναδίπλωση 
Rossman και Horseshoe), δοµή νουκλεϊκών οξέων (A-DNA, B-DNA, Z-DNA, DNA/RNA και RNA δοµές), 
µοτίβα που δεσµεύουν DNA (έλικα-στροφή/βρόχος-έλικα, οµοιοεπικράτειες, «δάκτυλα» ψευδαργύρου, 
σπείραµα λευκινών, κ.α.), βασικές αρχές αναγνώρισης του DNA από τις πρωτεΐνες (δοµή συµπλόκων 
καταστολέων λ, 434, lac και παραγόντων CAP, TBP, Zif 268, Gal4, GCN4, MyoD, Max, p53 µε το DNA), 
εισαγωγή στη δοµική βάση της µεταγωγής µηνυµάτων (δοµή Ras, τριµερούς πρωτεΐνης-G, φωταγωγάσης, 
υποδοχέων GHR/PLR, επικρατειών SH2, SH3 προσαρµοστών, δοµή κινασών τυροσίνης), εισαγωγή στη 
δοµική βάση της ενζυµικής δράσης (δοµή χυµοθρυψίνης, σουµπτιλυσίνης), δοµική βάση της αναγνώρισης 
αντιγόνων (δοµή γ -ανοσοσφαιρινών και συµπλόκων µε αντιγόνα), στοιχεία πρωτεϊνικής µηχανικής (δοµή 
καταλυτικών αντισωµάτων, κ.α.). 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Εισαγωγή στη δοµή των πρωτεϊνών (3 ώρες) 
2. Δευτεροταγής δοµή των πρωτεϊνών (3 ώρες) 
3. Υπερδευτεροταγής δοµή των πρωτεϊνών (3 ώρες) 
4. Δοµικές επικράτειες και µοτίβα αναδίπλωσης (3 ώρες)  
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5. Σύµπλοκα πρωτεϊνών µε νουκλεϊκά οξέα (3 ώρες) 
6. Σύµπλοκα ρυθµιστικών πρωτεϊνών (3 ώρες) 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη 
1. Carl Branson & John Tooze Εισαγωγή στη Δοµή των Πρωτεϊνών. Ακαδηµαϊκές Εκδόσεις 2006. 
Επιµέλεια Ν. Γλυκός, Σ. Χαµόδρακας, Μ. Κοκκινίδης  (παρεχόµενο σύγγραµµα) 
2. Gregory Petsko & Dagmar Ringe, Protein Structure and Function. 2008, Oxford University Press, UK. 
3. David Whitford, Proteins: Structure and Function. 2005, WileyBlackwell, USA. 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι 
Διδασκαλία από έδρας, ερωτοαπαντήσεις και κριτική συζήτηση κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, 
διαδραστικά εργαστήρια µε χρήση Η/Υ.   
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης: Γραπτές εξετάσεις 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά  
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ΜΒΓ214 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
'Ετος σπουδών: 2ο 
Εξάµηνο: 4ο 
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 5 
Όνοµα του διδάσκοντος: Σωτηρία Μπουκουβάλα 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος:  
Το µάθηµα αποσκοπεί να µεταδώσει εµπεριστατωµένη γνώση σχετική προς το θεµελιώδες πεδίο της 
Μοριακής Βιολογίας. Στοχεύει ακόµη να εισάγει τους φοιτητές στις µεθόδους µελέτης και ερµηνείας της 
επιστηµονικής βιβλιογραφίας. 
Προαπαιτήσεις: Δεν υπάρχουν προαπαιτούµενα. Ωστόσο θεωρείται χρήσιµη για τους φοιτητές η 
προηγούµενη επιτυχής παρακολούθηση των µαθηµάτων: Βιολογία Κυττάρου (3ο εξάµηνο), Μοριακή 
Βιολογία Ι (3ο εξάµηνο).  
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): Ρεπλικόνιο (3 ώρες), αντιγραφή του DNA (6 ώρες), αγγελιαφόρο, 
µεταφορικό και ριβοσωµικό RNA (3 ώρες), καταλυτικό RNA (3 ώρες), πρωτεϊνοσύνθεση (6 ώρες), 
γενετικός κώδικας (6 ώρες), τοπολογία των πρωτεϊνών (6 ώρες).  
Υποχρεωτική Φροντιστηριακή Άσκηση: 
Μελέτη, ανάλυση και παρουσίαση επιστηµονικής βιβλιογραφίας (3 ώρες, 3-4 τµήµατα): Οµάδες φοιτητών 
αναλαµβάνουν τη µελέτη και παρουσίαση επιστηµονικών άρθρων σχετικών προς το αντικείµενο του 
µαθήµατος. Αυτά µπορεί να αποτελούν είτε ιστορικής σηµασίας δηµοσιεύσεις που περιγράφουν θεµελιώδεις 
ανακαλύψεις στο πεδίο της µοριακής β ιολογίας, είτε πρόσφατα άρθρα που παρουσιάζουν τις σύγχρονες 
εξελίξεις στο πεδίο.  
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 
 GENES VIII του B. Lewin (Ακαδηµαϊκές Εκδόσεις), κεφάλαια 5-8 και 13-14 (πρώτος τόµος), κεφάλαιο 25 
(δεύτερος τόµος).  
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι:  
Διαλέξεις, φροντιστηριακή άσκηση, µελέτη και παρουσίαση επιστηµονικής βιβλιογραφίας. Επίσης, 
παρέχεται σε έντυπη µορφή υλικό από συγγράµµατα διακεκριµένων επιστηµόνων, ενώ προβάλλονται σε 
βίντεο συνεντεύξεις επιστηµόνων που έχουν λάβει το βραβείο Νόµπελ για τα επιτεύγµατά τους στο πεδίο.  
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης: Γραπτές εξετάσεις εξαµήνου (90% του τελικού βαθµού), 
παρουσίαση βιβλιογραφίας (10% του τελικού βαθµού). 
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ΜΒΓ215 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
Έτος σπουδών: 2ο 
Εξάµηνο: 4ο 
Αριθµός  απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 5,5 
Όνοµα διδασκόντων: Ι. Κουρκουτάς-Α. Χλίχλια 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος: 
Στόχος του µαθήµατος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών αρχών που διέπουν την επιστήµη 
της µικροβιολογίας, της επιστήµης που µελετά τον κόσµο των µικροοργανισµών και που αποτελεί έναν από 
τους κύριους πυλώνες της σύγχρονης βιολογίας. Θεµελιώδης άξονας του µαθήµατος είναι η κατανόηση των 
µοριακών µηχανισµών που διέπουν τη δοµή, τη λειτουργία, αλλά και την ένταξη των µικροοργανισµών στο 
περιβάλλον τους. Επιπλέον, στα πλαίσια του µαθήµατος παρουσιάζονται κάποιες κεφαλαιώδους κοινωνικής 
και οικονοµικής σηµασίας εφαρµογές στην ιατρική, τη βιοµηχανία, τη γεωργία και τη βιοτεχνολογία, που 
προέκυψαν από τη βασική µελέτη των µικροοργανισµών. Τέλος, γίνεται αναφορά σε αρκετά από τα 
συγκλονιστικά επιτεύγµατα των τελευταίων ετών, όπως η ουσιαστική κατανόηση της µικροβιακής ζωής σε 
µοριακό επίπεδο, η αποσαφήνιση της πλήρους γενετικής «συνταγής» των µικροοργανισµών (γονιδιωµατική 
ανάλυση), η σύγχρονη ιολογία, κλπ. 
Προαπαιτήσεις: Δεν υπάρχουν 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 
Μικροοργανισµοί και Μικροβιολογία. Επισκόπηση της Μικροβιακής Ζωής. Μακροµόρια Μικροβίων. 
Κυτταρική Δοµή και Λειτουργία: Κυτταρική Μορφολογία, Κυτταρικό Τοίχωµα Προκαρυωτών, Μετακίνηση 
Μικροοργανισµών, Δοµές Επιφανείας και Έγκλειστα Προκαρυωτών, Ενδοσπόρια. Θρέψη, Εργαστηριακή 
Καλλιέργεια και Μεταβολισµός των Μικροοργανισµών. Μικροβιακή Α ύξηση: Αύξηση Πληθυσµού, 
Περιβαλλοντικές Επιδράσεις στην Μικροβιακή Αύξηση. Μικροβιακή Εξέλιξη: Πρωτόγονη Ζωή: Ο κόσµος 
του RNA, Ενδοσυµβίωση, Συστήµατα Βιολογικής Ταξινόµησης, Νέες Μέθοδοι Ταξινόµησης: Εξελικτικά 
Χρονόµετρα, Η Έννοια των Ειδών. Γενικές αρχές ταξινόµησης µικροοργανισµών. Tαξινόµηση βακτηρίων: 
Πρωτεοβακτήρια: Νιτροποιητικά βακτήρια, Θειοξειδωτικά και Σιδηροξειδωτικά βακτήρια, Οξειδωτικά 
βακτήρια του Υδρογόνου, Μεθανιότροφα και Μεθυλότροφα, Pseudomonas, Οξικά βακτήρια, Μη 
συµβιωτικά αερόβια αζωτοδεσµευτικά βακτήρια, Εντερικά βακτήρια, Ρικέτσιες, Σπειράµατα, Ελυτροφόρα 
βακτήρια, Βακτήρια µε εκβλαστήσεις, Μυξοβακτήρια, Αναγωγικά Πρωτεοβακτήρια θειικών και θείου. 
Gram (+) βακτήρια: Staphylococcus, Οξυγαλακτικά βακτήρια, Listeria, Bacillus, Clostridium, 
Μυκοπλάσµατα, Κορυνοβακτήρια, βακτήρια του προπιονικού οξέος, Μυκοβακτήρια, Στρεπτοµύκητες. 
Κυανοβακτήρια, Χλαµύδια, Κονδυλοµικρόβια, Φλαβοβακτήρια, Cytophaga, Πράσινα θειοβακτήρια, 
Σπειροχαίτες, Δεινόκοκκοι, Πράσινα µη θειικά βακτήρια, Υπερθερµόφιλα µε πρώιµες φυλογενετικές 
διακλαδώσεις. Tαξινόµηση Αρχαίων: Κρεναρχαιωτικά, Ευρυαρχαιωτικά, Παραγωγή Μεθανίου από 
Μεθανιογόνα. Ταξινόµηση Ευκαρυωτικών: Επισκόπηση της Γενετικής των Ευκαρύων, Πρωτόζωα, 
Μύκητες, Φύκη. Έλεγχος Μικροβιακής Αύξησης: Αντιµικροβιακοί Παράγοντες. Παθογένεση 
Μικροοργανισµών-Τοξίνες. Βιοτεχνολογικές Εφαρµογές Μικροοργανισµών. Ιολογία: Γενικές ιδιότητες των 
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ιών, ποσοτικός προσδιορισµός των ιών, ιικός πολλαπλασιασµός, βακτηριοφάγοι, ζωικοί ιοί, ρετροϊοί, ιοειδή 
και πρωτεΐνες prion. 
Εργαστηριακές ασκήσεις:  
α) Ασηπτικές µέθοδοι εργασίας στη Μοριακή Μικροβιολογία, παρασκευή θρεπτικών µέσων, αποστείρωση 
(2h), β) Καθαρές καλλιέργειες: Παρασκευή υγρών και στερεών καλλιεργειών (2h), γ) Προσδιορισµός 
αριθµού βακτηρίων µε την µέθοδο των διαδοχικών αραιώσεων. Αποµόνωση γαλακτικών βακτηρίων από 
γαλακτοµικά προϊόντα (2h), δ) Ευαισθησία µικροβίων στα αντιβιοτικά. Αντιµικροβιακή δράση αιθέριων 
ελαίων (2h), ε) Μονιµοποίηση και χρώση κατά Gram. Μικροσκοπική παρατήρηση. Έλεγχος µικροβιακής 
χλωρίδας στόµατος. 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη:  
i) M. T. Μadigan, J. M. Marinko, J. Parker, Brock. Βιολογία των Μικροοργανισµών, Τόµος 1, 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2005. 
ii) Μadigan, J. M. Marinko, J. Parker, Brock. Βιολογία των Μικροοργανισµών, Τόµος 1Ι, 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2007. 
iii) Κολιάης Σ. Μικροβιολογία, University Studio Press. 2001. 
iv) Αγγελής, Γ. Μικροβιολογία & Μικροβιακή Τεχνολογία. Εκδόσεις Σταµούλη. 2007. 
v) Εργαστηριακές Σηµειώσεις. 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι:  
i) Διάλεξη σε αµφιθέατρο. 
ii) Εργαστηριακές ασκήσεις. 
iii) Φροντιστήρια. 
iv) Διαλέξεις από προσκεκληµένους οµιλητές (επιστήµονες, στελέχη επιχειρήσεων & βιοµηχανίας, κλπ). 
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης: Πρόοδοι, Εργαστηριακές αναφορές, Τελικές Εξετάσεις. 
 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
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ΜΒΓ216 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ι 
Τύπος του Μαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
Έτος Σπουδών: 2ο  
Εξάµηνο: 4ο 
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 5 
Aριθµός απονεµόµενων διδακτικών µονάδων: 4 
Διδάσκων: Σανδαλτζόπουλος Ραφαήλ 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος: 
o Να κατανοήσει ο φοιτητής βασικές έννοιες της Μοριακής Βιολογίας που σχετίζονται µε τη 

γονιδιακή έκφραση των ευκαρυωτών και να αντιληφθεί τους πολυεπίπεδους και σύνθετους 
µηχανισµούς ρύθµισης. 

o Να αναπτύξει ικανότητες ανάλυσης και κριτικής σύνθεσης. 
o Να αντιληφθεί ότι σηµασία έχει η κατανόηση των µηχανισµών δίνοντας έµφαση στα φαινόµενα 

ρύθµισης, θεωρώντας ήσσονος σηµασίας την αποστήθιση γνώσεων και λεπτοµερειών. 
o Να µάθει τις βασικές αρχές της ρύθµισης της γονιδιακής έκφρασης των ευκαρυωτικών οργανισµών 

στα πλαίσια της δυναµικής οργάνωσης της δοµής του γενετικού υλικού. 
o Να δηµιουργηθεί στο φοιτητή ένα αίσθηµα θαυµασµού µπροστά στην πολυπλοκότητα, οµορφιά και 

αποτελεσµατικότητα των µοριακών µηχανισµών που µελετά. 
Προαπαιτήσεις 
Δεν υπάρχουν προαπαιτούµενα µαθήµατα. 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus). 
1. Οργάνωση και λειτουργία υποκινητών των ευκαρυωτικών γονιδίων. 
2. Οργάνωση και λειτουργία ενισχυτών/αποσιωπητών. 
3. Η ενεργοποίηση της µεταγραφής στους ευκαρυώτες. 
4. Οικογένειες και ρύθµιση µεταγραφικών παραγόντων.  
5. Η ρύθµιση της δοµής της χρωµατίνης. 
6. Η µοριακή βάση των επιγενετικών φαινοµένων. 
7. Ο µηχανισµός του µατίσµατος. 
8. Το εναλλακτικό µάτισµα. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
Άσκηση Νο 1: Μετασχηµατισµός βακτηρίων – Επιλογή αποκιών µε έκφραση lacZ – Μίνι-προετοιµασία 
πλασµιδίου – Έλεγχος παρουσίας ένθετου DNA µε ένζυµο περιορισµού – Ηλεκτροφόρηση Αγαρόζης 
Αριθµός Τµηµάτων: 4 
Διάρκεια: 9 ώρες (τρία τρίωρα) ανά τµήµα. 
Άσκηση Νο 2: Υπερέκφραση του γονιδίου της Taq πολυµεράσης σε βακτήρια E. coli – Καθαρισµός του 
ενζύµου µε θερµική κατεργασία - Έλεγχος ενεργότητας Taq πολυµεράσης µε PCR – Ηλεκτροφόρηση 
αγαρόζης 
Αριθµός Τµηµάτων: 4 
Διάρκεια: 9 ώρες (τρία τρίωρα) ανά τµήµα. 
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Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη 
GENES VIII (B. Lewin), ελληνική έκδοση. 
Τόµος Β’ : κεφ. 21, 22, 23, 24 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι 
Κάθε διδακτική ενότητα παρουσιάζεται και αναλύεται στο αµφιθέατρο. Χρησιµοποιούνται παρουσιάσεις 
διαφανειών (powerpoint) και σχετικά βίντεο. Δίνεται έµφαση σ τη διατύπωση ερωτηµάτων τα οποία 
καλούνται να απαντήσουν µε διαλεκτική διαδικασία οι φοιτητές, στηριζόµενοι στις βασικές αρχές που 
αναπτύχθηκαν στο µάθηµα. Στο τέλος κάθε ενότητας καταρτίζεται λίστα µε τα κύρια σηµεία που 
αναπτύχθηκαν και αναφέρονται τα συµπεράσµατα. Οι φοιτητές προσκαλούνται να διατυπώσουν θέσεις, 
απόψεις και ερωτήµατα σχετικά µε το περιεχόµενο του µαθήµατος. Με κάθε ευκαιρία ενθαρρύνεται ο 
διάλογος και η συµµετοχή των φοιτητών στην πορεία που ακολουθείται για να καταλήξουµε στα τελικά 
συµπεράσµατα. 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης 
Για την αξιολόγηση λαµβάνεται υπόψη η επίδοση σε προαιρετική γραπτή πρόοδο (κατά 20%) εφόσον 
επιτευχθεί µια συγκεκριµένη ελάχιστη επίδοση και ο βαθµός των υποχρεωτικών γραπτών εξετάσεων κατά 
την εξεταστική περίοδο. Είναι πιθανόν να δίνονται επιπλέον µονάδες σε φοιτητές που αναλαµβάνουν 
εθελοντικά εργασίες (π.χ. παρουσιάσεις συγκεκριµένων θεµάτων από την τρέχουσα βιβλιογραφία), ανάλογα 
µε την απόδοσή τους. Στα θέµατα των εξετάσεων περιλαµβάνονται ερωτήµατα που συζητήθηκαν στο 
αµφιθέατρο κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων ή των φροντιστηρίων. Στις τελικές εξετάσεις περιλαµβάνεται 
ένα ερώτηµα σχετικό µε τα εργαστηριακά µαθήµατα (συνεισφέρει κατά 15% στη διαµόρφωση του τελικού 
βαθµού). 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνικά. Προαιρετικές εργασίες/παρουσιάσεις µπορεί να στηρίζονται κατά περίπτωση σε ξενόγλωσση 
βιβλιογραφία (αγγλικά), κυρίως σε πρωτότυπες δηµοσιεύσεις ερευνητικών αποτελεσµάτων. 
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ΜΒΓ301 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΙ 
Τύπος του Μαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
Έτος Σπουδών: 3ο 
Εξάµηνο: 5ο 
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 4 
Aριθµός απονεµόµενων διδακτικών µονάδων: 3 
Διδάσκων: Αγανιάν Παύλος (Μπογος) 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος 
Στο µάθηµα αυτό οι βασικές γνώσεις Δοµικής Βιολογίας που αποκόµισαν οι φοιτητές στο πρώτο µέρος 
(µάθηµα 213) χρησιµοποιούνται για την σε βάθος κατανόηση της σχέσης δοµής-λειτουργίας και δοµής-
ρύθµισης/απορρύθµισης σε σηµαντικά για τη ζωή µακροµοριακά συστήµατα.  
Προαπαιτήσεις:  Δεν υπάρχουν προαπαιτούµενα.  Ωστόσο, θεωρείται εξαιρετικά χρήσιµη για τους φοιτητές 
προηγούµενη επιτυχής παρακολούθηση του µαθήµατος 213 και των µαθηµάτων 101, 105, 113, 114 και 115 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus) 
Δοµή και λειτουργία: Βακτηριακών και ευκαρυωτικών DNA/RNA πολυµερασών και της αντίστροφης 
µεταγραφάσης του ιού HIV, µεµβρανικών ιοντικών διαύλων (προσδετο-ελεγχόµενοι, τασο-ελεγχόµενοι, 
ανορθωτικοί, διαρροής, µηχανο-ελεγχόµενοι), υδροπορινών και γλυκερινοπορινών, πρωτεϊνικών µηχανών 
(µυοσίνες, κινεσίνες και δυνεΐνες), άλλων µεµβρανικών πρωτεϊνών (βακτηριοροδοψίνη, πορίνες, κέντρο 
φωτοσυνθετικής αντίδρασης, φωτοσυλλεκτικά σύµπλοκα), ανοσοπρωτεϊνών (MHC τάξης I&II και 
συµπλόκων µε πεπτίδια, υποδοχείς Τ λεµφοκυττάρων και ανοσοσυµπλόκων τους).  Ινώδεις πρωτεΐνες 
(κολλαγόνο, ενδιάµεσα ινίδια, µετάξι) και δοµική βάση αµυλοειδώσεων (BSE, prions, Alzheimer).   
Πρόβλεψη της δοµής από την ακολουθία, πρόβλεψη διαµεµβρανικών ελίκων, σχεδιασµός πρωτεϊνών µε 
επιθυµητή λειτουργία από τη δοµή, Δοµική Γενοµική.  Αναδίπλωση και δοµική ευκαµψία (διαµόρφωση CD 
κινασών, τροπονίνης, καλµοδουλίνης, σερπινών), δοµή και λειτουργία σαπερονών (GroEL/ES και άλλων).  
Δοµή και ρύθµιση σηµαντικών µεταγραφικών παραγόντων και λειτουργικών συµπλόκων τους.  Η δοµική 
βάση της βακτηριακής αναγνώρισης από υποδοχείς του εγγενούς ανοσοποιητικού συστήµατος εντόµων και 
θηλαστικών (TLRs, PGRPs).  Σχεδιασµός φαρµάκων από τη δοµή (αντιϊκά και αντικαρκινικά φάρµακα).  
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη 
1. Carl Branson & John Tooze Εισαγωγή στη Δοµή των Πρωτεϊνών. Ακαδηµαϊκές Εκδόσεις 2006. 
Επιµέλεια Ν.Γλυκός, Σ. Χαµόδρακας, Μ. Κοκκινίδης (παρεχόµενο σύγγραµµα). 
2. Gregory Petsko & Dagmar Ringe, Protein Structure and Function. 2008, Oxford University Press. 
3. David Whitford, Proteins: Structure and Function. 2005, WileyBlackwell, NY. 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι 
Διδασκαλία από έδρας, ερωτοαπαντήσεις και κριτική συζήτηση κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.  
Υποχρεωτικές εργασίες στις οποίες οι φοιτητές καλούνται να µελετήσουν σε βάθος παραδείγµατα από τη 
σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία και να τα παρουσιάσουν κριτικά. 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης: Γραπτές εξετάσεις.  
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά  
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ΜΒΓ302 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
'Ετος σπουδών: 3o 
Εξάµηνο: 5ο  
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 5 
Όνοµα του διδάσκοντος: Χλίχλια Αικατερίνη 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος 
Στόχος του µαθήµατος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών της Μοριακής Ανοσοβιολογίας ( δοµή, 
οργάνωση και λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος) και των πολύπλοκων µηχανισµών που διέπουν 
τις ανοσολογικές αποκρίσεις. Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν εργαστηριακά σε µεθόδους που 
χρησιµοποιούνται σε εργαστήρια Ανοσοβιολογίας. 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus)  
Θεωρητικό µέρος 
:Στοιχεία του Ανοσοποιητικού συστήµατος, Κύτταρα και Οργανα του Ανοσοποιητικού συστήµατος. Αρχές 
της Εµφυτης/Φυσικής και της Ειδικής/Επίκτητης/Προσαρµοστικής Ανοσίας. Μηχανισµοί Αναγνώρισης και 
Δράσης της Εµφυτης/Φυσικής Ανοσίας. Μηχανισµοί Αναγνώρισης και Δράσης της 
Ειδικής/Επίκτητης/Προσαρµοστικής Ανοσίας. Αντιγόνα. Αναγνώριση του Αντιγόνου. Δοµή και Λειτουργία 
Αντισωµάτων. Υποδοχέας Τ Λεµφοκυττάρων. Οργάνωση και Εκφραση των Ανοσοσφαιρινικών γονιδίων, 
Μηχανισµοί Ετερογένειας των Ανοσοσφαιρινικών γονιδίων. Μείζον Σύµπλεγµα Ιστοσυµβατότητας. 
Επεξεργασία και Παρουσίαση του Αντιγόνου στα Τ Λεµφοκύτταρα. Θύµος Αδένας και Ανάπτυξη Τ 
Λεµφοκυττάρων. Ωρίµανση, Ενεργοποίηση και Διαφοροποίηση Τ λεµφοκυττάρων. Δραστικά Τ 
Λεµφοκύτταρα. Κυτταροκίνες. Κυτταροµεσολαβητική Ανοσία. Ενεργοποίηση Μακροφάγων. Παραγωγή, 
Ενεργοποίηση και Διαφοροποίηση Β Λεµφοκυττάρων. Χυµική Ανοσία. Σύστηµα του Συµπληρώµατος. 
Eργαστηριακές ασκήσεις:  
1. Μορφολογική εξέταση των κυττάρων του αίµατος (3 ώρες / 3 τµήµατα) 
2. Διαχωρισµός λεµφοκυττάρων σε φικόλη και µέτρηση κυττάρων (3 ώρες / 3 τµήµατα) 
3. Δοκιµασία αιµοσυγκόλλησης (hemagglutination assay) (2 ώρες / 3 τµήµατα) 
4. Ανοσοδοκιµασία : ανοσοπροσροφητική ανάλυση στερεάς φάσεως µε σύνδεση ενζύµου  (Enzyme-
linked immunosorbent assay, ELISA) (6 ώρες / 3 τµήµατα) 
5. Ανοσοφθορισµός (Immunofluorescence, IFT)  (6 ώρες / 3 τµήµατα) 
5. Θεωρητικό εργαστήριo: Ανάλυση αποτελεσµάτων – Σύγχρονες τεχνικές Ανοσοβιολογίας (3 ώρες/ 2 
τµήµατα )  
6. Βασικές αρχές της κυτταροµετρίας (1 ώρα / 2 τµήµατα) 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη 
•  ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ µεταφρασµένο των R. Goldsby, T. Kindt, B. Osborne, J Kuby, επιµέλεια: Α. Γαϊτανάκη, 
Κ. Μπαξεβάνης, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης 
•  ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ: το ανοσολογικό σύστηµα στην υγεία και τη νόσο,  µεταφρασµένο των C 
A Janeway, P Travers, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης 
• Παρουσιάσεις Powerpoint των διαλέξεων. 
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Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: 
 Παρουσιάσεις (χρήση της πλατφόρµας DUTHNET e-Class του Δ.Π.Θ.) 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου.  
Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά 
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ΜΒΓ303 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Τύπος του Μαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
Έτος Σπουδών:  3o 
Εξάµηνο: 5o 
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 4 
Aριθµός απονεµόµενων διδακτικών µονάδων: 3 
Διδάσκων: Γεώργιος Σκάβδης 
 
Αντικειµενικοί Στόχοι του Μαθήµατος 
Στόχοι του µαθήµατος είναι: 
α) Nα γνωρίσουν οι φοιτητές τις αρχές στις οποίες στηρίζονται οι σηµαντικότερες τεχνικές αιχµής της 
Μοριακής Βιολογίας  
β) Να κατανοήσουν τις εφαρµογές των τεχνικών αυτών στη βασική και στην εφαρµοσµένη έρευνα  
γ) Να κατανοήσουν τις πρακτικές εφαρµογές των τεχνικών αυτών σε διάφορους τοµείς όπως η Υγεία, η 
Γεωργία κ.λ.π. 
Περιεχόµενο του µαθήµατος 
Ενότητα Ι: Στρατηγικές σάρωσης βιβλιοθηκών. 
1. Υβριδοποίηση βιβλιοθηκών µε µόρια σηµασµένου νουκλεϊκού οξέος. 
2. Σάρωση βιβλιοθηκών µε την τεχνική PCR. 
3. Μέθοδοι που βασίζονται στην ανίχνευση της πρωτεΐνης που παράγει ο επιθυµητός κλώνος. 
Ενότητα II: Μεταλλαξιγένεση in vitro. 
1. Mεταλλαξιγένεση ειδικής θέσης.  
2. Δηµιουργία τυχαίων µεταλλάξεων in vitro. 
Ενότητα ΙΙΙ: Έκφραση πρωτεϊνών στην Ε. coli. 
1. Μηχανισµός λειτουργιάς των φορέων pBAD. 
2. Μηχανισµός λειτουργιάς των φορέων pΕΤ. 
3. Μηχανισµός λειτουργιάς των φορέων pLEX. 
4. Αποµόνωση των ανασυνδυασµένων πρωτεϊνών. 
Ενότητα ΙV: Κυτταρικές σειρές, εισαγωγή DNA και έκφραση πρωτεϊνών σε ευκαρυωτικά κύτταρα. 
1. Κυτταρικές σειρές.  
2. Διαµόλυνση ζωικών κυττάρων. 
3. Μόλυνση ζωικών κυττάρων µε ιϊκούς φορείς. 
4. Δείκτες επιλογής.  
Ενοτητα V: Γενετικά τροποποιηµένα θηλαστικά. 
1. Διαγονονιδιακά ζώα. 
2. Στόχευση γονιδίου.  
Ενότητα VI: Γενετικά τροποποιηµένα φυτά 
1. Κατασκευή διαγονιδιακών φυτών µε τη βοήθεια του πλασµιδίου Ti. 
2. Κατασκευή διαγονιδιακών φυτών µε τη βοήθεια ιών. 
3. Κατασκευή διαγονιδιακών φυτών µε απευθείας µεταφορά DNA 
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4. Ρύθµιση της έκφρασης διαγονιδίων.  
5. Η εκµετάλλευση των διαγονιδιακών φυτών σε εµπορικό επίπεδο. 
Ενότητα VII Microarrays και RNAi. 
1. Microarrays (µικροδιατάξεις). 
2. RNA interference (RNAi). 
Ενότητα VIII: Εφαρµογές της τεχνολογίας του ανασυνδυασµένου DNA στον τοµέα της υγείας.  
1. Οι αλληλουχίες των νουκλεϊκών οξέων ως διαγνωστικά εργαλεία. 
2. Πρωτεΐνες που δρουν ως φάρµακα. 
3. Διαγονιδιακά ζώα ως µοντέλα ασθενειών. 
4. Γονιδιακή θεραπεία. 
5. Θεραπευτική κλωνοποίηση. 
6. Εµβόλια. 
7. Ιατροδικαστική. 
Προαπαιτήσεις:  Δεν υπάρχουν προαπαιτούµενα.  Ωστόσο, θεωρείται εξαιρετικά χρήσιµη για τους φοιτητές 
προηγούµενη επιτυχής παρακολούθηση των µαθηµάτων ΜΒΓ115, ΜΒΓ116, ΜΒΓ201, ΜΒΓ204, ΜΒΓ 205, 
ΜΒΓ211 και ΜΒΓ214. 
Διδακτικά βοηθήµατα 
1. Ανασυνδυασµένο DNA – Γονίδια και Γονιδιώµατα – Μια Συνοπτική παρουσίαση. J. D. Watson, A. A. 
Caudy, R. M. Myers, J. A. Witkowski. (W. H. Freeman and Company 2007 – Ακαδηµαϊκές Εκδόσεις 2007). 
2. Παρουσιάσεις Power point µε αναλυτικές επεξηγήσεις. 
Διδακτικές – Μαθησιακές Μέθοδοι 
Διαλέξεις στο αµφιθέατρο, ηλεκτρονική πλατφόρµα του µαθήµατος (e-class). Προκειµένου να υποβοηθηθεί 
η ανάπτυξη της επιστηµονικής σκέψης του φοιτητή στο µάθηµα χρησιµοποιείται η συµµετοχική µέθοδος 
διδασκαλίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο φοιτητής δεν αποκτά µόνο γνώσεις, αλλά αναπτύσσει και ικανότητες 
που του επιτρέπουν να σχεδιάζει πειράµατα ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται τόσο µε τους συναδέλφους του 
όσο και µε το διδάσκοντα. 
Μέθοδοι Αξιολόγησης / βαθµολόγησης 
Οι φοιτητές αξιολογούνται µε γραπτές εξετάσεις του µαθήµατος στο τέλος του εξαµήνου.  
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά 
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ΜΒΓ304 
 
Τίτλος του µαθήµατος : ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
Τύπος του Μαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
Έτος Σπουδών:  3o 
Εξάµηνο: 5o 
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 5,5 
Όνοµα του διδάσκοντος : Νικόλαος Μ. Γλυκός 
 
 Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος :  Βιοπληροφορική : βάσεις, αλγόριθµοι και εργαλεία  
Προαπαιτήσεις : ΟΥΔΕΜΙΑ 
 Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus) : 
 Εφαρµογές υπολογιστών στη βιολογία, ορισµοί - Η Βιοπληροφορική ως εργαλείο και ερευνητικό πεδίο - 
Αλγόριθµοι, προγράµµατα, η σηµασία του διαδικτύου (client-server model) - Βάσεις δεδοµένων: Δοµή και 
αναζήτηση πληροφοριών, οι πλέον γνωστές βάσεις δεδοµένων - Στοίχιση δύο αλληλουχιών: Σχολαστικοί 
αλγόριθµοι : Needleman & Wunsch, Smith & Waterman - Πίνακες βαθµολόγησης (PAM, BLOSUM) - 
Στοίχιση δύο αλληλουχιών: Ευρεστικοί αλγόριθµοι : οι αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται στα προγράµµατα 
BLAST και FASTA - Στοίχιση πολλών αλληλουχιών: Προβλήµατα, αλγόριθµοι και ευρέως 
χρησιµοποιούµενα προγράµµατα - Φυλογενετικά δένδρα. Ορισµοί, µορφές δένδρων, Αλγόριθµοι για την 
δηµιουργία δένδρων µέσω στοιχίσεων αλληλουχιών - Πρωτεϊνικά µοτίβα : προσδιορισµός, αναζήτηση, 
βάσεις δεδοµένων και εργαλεία αναζήτησης – Πρόβλεψη ανοικτών πλαισίων ανάγνωσης - Πρόβλεψη 
µεταγραφικών ρυθµιστικών στοιχείων - Expressed Sequence Tags: ιδιαιτερότητες και προβλήµατα - 
Λειτουργική γενοµική και γονιδιακή έκφραση: microarrays. Προβλήµατα, αλγόριθµοι, προγράµµατα - 
Εφαρµογές στη Δοµική Βιολογία: πρόβλεψη δευτεροταγούς δοµής πρωτεϊνών και RNA, πρόβλεψη 
διαµεµβρανικών τµηµάτων, homology modeling, αναγνώριση µοτίβου αναδίπλωσης, ab initio πρόβλεψη 
πρωτεϊνικής δοµής. 
ΕΡΓΑΣΙΑ 1η, 5 ΩΡΕΣ: "Έρευνα και χρήση (µέσω του διαδικτύου) των βάσεων δεδοµένων και των 
εφαρµογών τους µε σκοπό την ταυτοποίηση και χαρακτηρισµό µιας πρωτεΐνης µε βάση ελλειπή και 
αποσπασµατικά στοιχεία." 
 ΕΡΓΑΣΙΑ 2η, 5 ΩΡΕΣ: "Χρήση στοιχίσεων, εξελικτικών σχέσεων και µοτίβων για την ταυτοποίηση 
συντηρηµένων πρωτεϊνικών περιοχών, και το σχεδιασµό µεταλλάξεων σε αυτές τις περιοχές µε στόχο τη 
δηµιουργία δοµικών ή/και λειτουργικών αλλαγών"  
ΕΡΓΑΣΙΑ 3η, 5 ΩΡΕΣ: "Εφαρµογές στη δοµική βιολογία: Σχέσεις αλληλουχίας-δοµής- λειτουργίας 
πρωτεϊνών και σχεδιασµός µε υπολογιστικές µεθόδους µεταλλάξεων κατάλληλων για τ ο χαρακτηρισµό 
αυτών των σχέσεων" 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 
 * Bioinformatics : a practical guide to the analysis of genes and proteins, edited by Andreas Baxevanis and 
Francis Ouellette, 2nd edition, Wiley-Interscience, ISBN 0-471-38390-2.  
* Terry Attwood and David Parry-Smith, "Introduction to bioinformatics", Longman, ISBN 0-582-327881  
* Bioinformatics : Methods and Protocols, edited by Stephen Misener and Stephen Krawetz, Humana Press, 
ISBN 0-89603-732-0.  
* Peter Clote and Rolf Backofen, "Computational Molecular Biology : An Introduction", Wiley, ISBN 0-
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471-87251-2. 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι :  
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΤΡΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης :  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 30% , ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (multiple choice) 70% 
Γλώσσα διδασκαλίας :  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
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ΜΒΓ305 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Τύπος του Μαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
Έτος Σπουδών: 3o 
Εξάµηνο: 5o 
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 5.5 
Aριθµός απονεµόµενων διδακτικών µονάδων: 5 
Διδάσκουσα: Μαρία Ε. Γρηγορίου 
 
Αντικειµενικοί Στόχοι του Μαθήµατος: 
Οι στόχοι του µαθήµατος είναι:  
α) Να αποκτήσουν οι φοιτητές βασικές γνώσεις της Εµβρυολογίας των ασπονδύλων και των σπονδυλοζώων 
µέσω της µελέτης της εµβρυογένεσης πρότυπων οργανισµών (model organisms - C. elegans, D. 
melanogaster, Xenopus laevis, Zebrafish, Όρνιθα, Ποντικός).  
β) Να µελετήσουν οι φοιτητές τους βασικούς µοριακούς µηχανισµούς που διέπουν την ανάπτυξη των 
προτύπων οργανισµών και 
γ) Να διαπιστώσουν οι φοιτητες ότι οι µοριακοί µηχανισµοί που ενέχονται στην Ανάπτυξη έχουν συντηρηθεί 
κατά την Εξέλιξη.  
Περιεχόµενο του µαθήµατος: 
Θεωρητικό µέρος 
• Θεµελιώδεις έννοιες στη Βιολογία Ανάπτυξης. 
• Οι βασικές τεχνικές για τη µελέτη της Ανάπτυξης. 
• Πρότυποι Οργανισµοί. 
• Ωογένεση – Σπερµατογένεση – Γονιµοποίηση. 
• Εµβρυολογία του C. elegans. 
  Σχεδιασµός του προτύπου του σώµατος των ασπονδύλων και µοριακοί  µηχανισµοί Ι: C. elegans. 
• Εµβρυολογία της D. melanogaster 
  Σχεδιασµός του προτύπου του σώµατος των ασπονδύλων και µοριακοί µηχανισµοί ΙΙ : D. 
melanogaster. (Η ενότητα αυτή διδάσκεται από το  συνάδελφο Γ. Σκάβδη.) 
• Εµβρυολογία του X. laevis 
 Σχεδιασµός του προτύπου του σώµατος των σπονδυλοζώων και µοριακοί µηχανισµοί Ι: X. laevis. 
• Eµβρυολογία της όρνιθας 
 Σχεδιασµός του προτύπου του σώµατος των σπονδυλοζώων και µοριακοί µηχανισµοί ΙΙ: Όρνιθα.  
• Εµβρυολογία του ποντικού 
 Σχεδιασµός του προτύπου του σώµατος των σπονδυλοζώων και µοριακοί µηχανισµοί ΙΙΙ: Ποντικός 
– Άνθρωπος.  
• Βασικά χαρακτηριστικά της Οργανογένεσης. 
• Ανάπτυξη των σωµιτών και των παραγώγων τους. 
• Ανάπτυξη των άκρων. 
• Ανάπτυξη της καρδιάς, των νεφρών και των γονάδων. 
•  Εξέλιξη και αναπτυξιακοί µηχανισµοί (Evo-Devo) 
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Εργαστηριακές Ασκήσεις 
• Μεταγραφή in vitro (3 ώρες). 
• Yβριδοποίηση in situ  (9 ώρες). 
• Η ανάπτυξη του ποντικού  (6 ώρες). 
Προαπαιτήσεις:  Δεν υπάρχουν προαπαιτούµενα.  Ωστόσο, θεωρείται εξαιρετικά χρήσιµη για τους φοιτητές 
προηγούµενη επιτυχής παρακολούθηση των µαθηµάτων ΜΒΓ112, ΜΒΓ116, ΜΒΓ204, ΜΒΓ205, ΜΒΓ211, 
και ΜΒΓ216. 
Διδακτικά βοηθήµατα: 
1. Βασικές Αρχές Βιολογίας Ανάπτυξης του J. Slack (“Essential Developmental Biology”, Αγγλική Έκδοση 
Blackwell Publishing 2006 – Ελληνική Έκδοση Ακαδηµαϊκές Εκδόσεις 2007).   
2. “Η Αναπτυξιακή Βιολογία της D. melanogaster”  Γ. Σκάβδης - Μ. Γρηγορίου (Αλεξανδρούπολη 2004). 
3. “Η πρώιµη ανάπτυξη του νηµατώδους C. elegans” Μ. Γρηγορίου - Γ. Σκάβδης (Αλεξανδρούπολη 2005). 
4. Παρουσιάσεις Powerpoint µε αναλυτικές επεξηγήσεις. 
5. Φυλλάδιο Εργαστηριακών Ασκήσεων Μ. Γρηγορίου (Αλεξανδρούπολη 2006). 
Διδακτικές – Μαθησιακές Μέθοδοι: 
Διαλέξεις στο αµφιθέατρο, ηλεκτρονική πλατφόρµα του µαθήµατος (e-class), πρακτική εξάσκηση στο 
πλαίσιο των εργαστηριακών ασκήσεων. Προκειµένου να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη της επιστηµονικής 
σκέψης του φοιτητή στο µάθηµα χρησιµοποιείται η συµµετοχική µέθοδος διδασκαλίας. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο  ο φοιτητής αποκτά γνώσεις, αλλά α ναπτύσσει και ικανότητες που του επιτρέπουν να σχεδιάζει 
πειράµατα ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται τόσο µε τους συναδέλφους του όσο και µε το διδάσκοντα.  
Μέθοδοι Αξιολόγησης / βαθµολόγησης: 
Οι φοιτητές αξιολογούνται µε γραπτές εξετάσεις στις εργαστηριακές ασκήσεις και στις γραπτές εξετάσεις 
του µαθήµατος στο τέλος του εξαµήνου.  
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά 
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ΜΒΓ306 
 
Τίτλος του µαθήµατος :  ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής) : Υ 
'Ετος σπουδών:  3o 
Εξάµηνο: 5o 
Αριθµός  απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 5 
Όνοµα του διδάσκοντος: Περιστέρα Πάσχου 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η εισαγωγή των βασικών εννοιών της Γενετικής Πληθυσµών. Η 
εξοικείωση των φοιτητών µε τις βασικές αρχές του καθορισµού της γενετικής ποικιλότητας. Η παρουσίαση 
και κατανόηση των δυνάµεων καθορισµού της εξέλιξης των ειδών και η εξοικείωση µε τη σχετική 
αναλυτική µεθοδολογία. 
Προαπαιτήσεις : Δεν υπάρχουν. 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus) :Η προέλευση και επίδραση της εξελικτικής σκέψης. Ποικιλότητα 
(Θεώρηµα Hardy-Weinberg, ποικιλότητα σε ποσοτικούς και ποιοτικούς χαρακτήρες, ποικιλότητα σε 
γενετικό και φαινοτυπικό επίπεδο).  Πληθυσµιακή Δοµή (oµοµιξία, γενετική παρέκλιση, δραστικό µέγεθος 
πληθυσµού, µετάλλαξη, γονιδιακή ροή, θεωρία ουδετερότητας). Φυσική Επιλογή. Ειδογένεση (τύποι 
ειδογένεσης: αλλοπάτρια, συµπάτρια, παραπάτρια, γενετικές θεωρίες γαι την ειδογένεση, η αρχή του ιδρυτή, 
απαιτούµενος χρόνος για την ειδογένεση). Προσαρµογή (αναγνώριση της προσαρµογής, επίπεδα επιλογής). 
Η µελέτη της ιστορίας της εξέλιξης (ταξινόµηση, φυλογένεση µε βάση µορφολογικά και µοριακά δεδοµένα, 
µοριακό ρολόι). Βιογεωγραφία (γεωγραφικά πρότυπα, Βικαριανισµός-Διασπορά). Εξέλιξη στο µοριακό 
επίπεδο (ρυθµός εξέλιξης αλληλουχιών, εξέλιξη διπλασιασµένων γονιδίων, µεταθετά στοιχεία, εξέλιξη 
µεγέθους γονιδιώµατος, εξέλιξη πολυγονιδιακών οικογενειών, εξέλιξη γονιδίων και πρωτεϊνων, οριζόντια 
γονιδιακή µεταφορά). 
Εργαστηριακές ασκήσεις: 
- Το γονιδίωµα και βάσεις δεδοµένων – τρεις ώρες / οµάδα φοιτητών 
- Εισαγωγή στη χρήση λογισµικού για την ανάλυση πολυµορφισµών ενός νουκλεοτιδίου και τον υπολογισµό 
της ανισορροπίας σύνδεσης – τρεις ώρες / οµάδα φοιτητών 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 
- Εξελικτική Βιολογία, του Douglas J. Futyma, από τις Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Κρήτης 
- Σηµειώσεις διδάσκοντα 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι :  Διαλέξεις, Εργαστηριακές ασκήσεις 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης: Εξετάσεις 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 
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ΜΒΓ311 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
Έτος σπουδών: 3o 
Εξάµηνο: 6o 
Αριθµός  απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS) : 5 
Όνοµα του διδάσκοντος: Ι. Κουρκουτάς 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος: 
Στόχος του µαθήµατος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών αρχών που διέπουν την επιστήµη 
της βιοτεχνολογίας, όπως αυτή έχει εξελιχθεί µέσα από αιώνες. Ως τεχνολογίας αιχµής, η βιοτεχνολογία 
σήµερα εµπλέκεται σχεδόν σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής βελτιωµένων βιοπροϊόντων και παροχής 
βελτιωµένων υπηρεσιών σε θέµατα υγείας, παραγωγής τροφίµων, προστασίας περιβάλλοντος και γεωργίας. 
Συνδυάζοντας γνώσεις παραδοσιακής και σύγχρονης ενζυµικής και µικροβιακής βιοτεχνολογίας και 
δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία στην τεχνολογία, τις προοπτικές και τις εφαρµογές των ενζύµων και των 
µικροοργανισµών, το µάθηµα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των φοιτητών για ενός 
ευρύτερου φάσµατος γνώσεων. 
Προαπαιτήσεις: Δεν υπάρχουν 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 
Εισαγωγή στην Ενζυµική και Μικροβιακή Βιοτεχνολογία. Τεχνολογία Καθαρισµού Ενζύµων: Κατιούσα 
Επεξεργασία (Down Stream Processing), Χρωµατογραφικές Τεχνικές (Χρωµατογραφία Διαπερατότητας, 
Χρωµατογραφία Ιοντοαναλλαγής, Χρωµατογραφία Συγγενίας), Κλιµάκωση Υγρής Χρωµατογραφίας 
Στήλης (Scale-up), Μορφοποίηση Προϊόντος. Ενζυµική Κινητική: Κινητικές Εξισώσεις, Αναοτολή 
Ενζυµικής Αντίδρασης, Επίδραση της Θερµοκρασίας και του pH στις Ενζυµικές Αντιδράσεις. 
Ακινητοποιηµένοι Βιοκαταλύτες: Τεχνικές Ακινητοποίησης Ενζύµων, Τεχνικές Ακινητοποίησης Κυττάρων, 
Πλεονεκτήµατα Ακινητοποίησης, Προϋποθέσεις Φορέων Ακινητοποίησης, Επίδραση της Ακινητοποίησης 
στα Μοριακά και Κινητικά Χαρακτηριστικά του Ενζύµου, Επίδραση της Ακινητοποίησης στο Κύτταρο. 
Βιοαντιδραστήρες: Τύποι Βιοαντιδραστήρων (Βιοαντιδραστήρας Διαλείποντος Έργου Πλήρους Αναµίξεως, 
Βιοαντιδραστήρας Συνεχούς Λειτουργίας Πλήρους Αναµίξεως, Βιοαντιδραστήρας Στήλης, 
Βιοαντιδραστήρας Ρευστοποιηµένης Κλίνης), Κινητική Βιοαντιδραστήρων, Συστήµατα Αερισµού, Το 
Πρόβληµα του Αφρισµού, Μέθοδοι Αποστείρωσης. Εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας στην Βιοµηχανία 
Τροφίµων: Οινοποιία, Ζυθοποιία, Αρτοποιία, Τυροκοµία, Παραγωγή Βρώσιµων Ελαίων,  Παρασκευή 
Προϊόντων Φρούτων. Αποικοδόµηση Αγροτοβιοµηχανικών Αποβλήτων για Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής 
Προστιθέµενης Αξίας: Παραγωγή Πόσιµης και Ενεργειακής Αιθανόλης από Αγροτοβιοµηχανικά Απόβλητα, 
Ενζυµική Υδρόλυση Αµύλου, Ενζυµική Υδρόλυση Κυτταρινούχων Πρώτων Υλών, Εκµετάλλευση 
Τυρογάλακτος, Παραγωγή Ζωοτροφών. Εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας στην Παραγωγή Πρωτεϊνικών 
Παρασκευασµάτων: Παραγωγή Μονοκυτταρικής Πρωτεΐνης, Π αραγωγή Αµινοξέων. Βιολογικός 
Καθαρισµός: Αερόβια και Αναερόβια Χώνευση. Εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας στην Χαρτοποιία, 
Υφαντουργία και Βυρσοδεψία. Εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας στην Σύνθεση Ολιγοσακχαριτών και 
Σακχαρο-Ενώσεων. Αναλυτικές Εφαρµογές: Βιοαισθητήρες, Ετερογενής και Οµοιογενής ELISA. 
Θεραπευτικές Εφαρµογές: Γενετικές Ανωµαλίες, Θεραπεία Νεοπλασιών, Προβλήµατα Κυκλοφοριακού 
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Συστήµατος. Φαρµακευτικές Εφαρµογές: Παραγωγή Αντιβιοτικών, Παραγωγή Ινσουλίνης. Εισαγωγή στα 
Συστήµατα Διαχείρισης Ποιότητας και στα Συστήµατα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (HAACP) στην 
Βιοµηχανία. 
Εργαστηριακές ασκήσεις: α) Παραγωγή µονοκυτταρικής πρωτεΐνης: Αερόβια παραγωγή ζυµών (2h), β) 
Ακινητοποίηση ζυµών σε φυσικά υποστρώµατα (2h), γ) Τεχνολογία ζυµώσεων µε ακινητοποιηµένες ζύµες 
(2h), δ) Επίσκεψη σε βιοµηχανική µονάδα (3h). 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη:  
i) Κλώνης Ι. Ενζυµική Βιοτεχνολογία. Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997. 
ii)  Κυριακίδης, Δ.Α. Βιοτεχνολογία. Εκδόσεις Ζήτη, 2000. 
iii) Αγγελής Γ. Μικροβιολογία και Μικροβιακή Τεχνολογία, Εκδόσεις Σταµούλης, 2007. 
iv) Εργαστηριακές Σηµειώσεις. 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι:  
v) Διάλεξη σε αµφιθέατρο. 
vi) Εργαστηριακές ασκήσεις. 
vii) Φροντιστήρια. 
viii) Διαλέξεις από προσκεκληµένους οµιλητές (επιστήµονες, στελέχη επιχειρήσεων & βιοµηχανίας, 
κλπ). 
ix) Επισκέψεις σε βιοµηχανικές µονάδες. 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης: Πρόοδοι, Εργαστηριακές αναφορές, Τελικές Εξετάσεις. 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
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ΜΒΓ312 
 
Τίτλος του µαθήµατος : ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής) : Υ 
'Ετος σπουδών : 30 
Εξάµηνο : 60 
Αριθµός  απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 5 
Όνοµα του διδάσκοντος: Αλέξης Γαλάνης 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος : 
• Γνώση και εµπέδωση από τους φοιτητές των αρχών που διέπουν τους µοριακούς µηχανισµούς 
κυτταρικής σηµατοδότησης  
• Κατανόηση του κυτταρικού κύκλου 
• Εξοικείωση των φοιτητών µε τις βασικές αρχές που διέπουν τους µοριακούς µηχανισµούς 
ογκογένεσης 
Προαπαιτήσεις :Καµµία 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus) : 
Η ύλη του µαθήµατος ‘Γονιδιακή Έκφραση και Σηµατοδότηση ΙΙ’  περιλαµβάνει α) τις  βασικές έννοιες για 
τη ροή των γενετικών πληροφοριών µέσω σηµατοδοτικών µονοπατιών, β) τον κυτταρικό κύκλο, γ) τις 
βασικές αρχές των µοριακών µηχανισµών ογκογένεσης. Το µάθηµα αποτελείται από 10 ενότητες: 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Οι πρωτεΐνες G και οι πρωτεϊνικές κινάσες στη µεταγωγή σηµάτων. 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Το µονοπάτι των ΜΑP κινασών. 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η εξειδίκευση της δράσης των ΜAP κινασών. 
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Τα µονοπάτια cAMP, JAK-STAT και SMAD. 
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Κυτταρικός κύκλος. 
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου. 
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Απόπτωση. 
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Μηχανισµός λειτουργίας ογκογονιδίων. 
ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Μηχανισµός λειτουργίας ογκοκαταστολέων. 
ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Κυτταρική γήρανση και αθανατοποίηση. 
Φροντιστηριακή Άσκηση 
Προφορική παρουσίαση ερευνητικών άρθρων (Διάρκεια παρουσίασης: 30 λεπτά. Η κάθε οµάδα απαρτίζεται 
από 4 µέλη. 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη : 
• Ρυθµιστικοί µηχανισµοί κυτταρικής λειτουργίας 
Γεώργιος Ν. Θωµόπουλος, 2006, Θεσσαλονίκη 
• GENES 8 
Lewin. Ελληνική έκδοση, Ακαδηµαϊκές Εκδόσεις 2006 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: Διαλέξεις από αµφιθεάτρου, χρήση e-class. 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης :  
Πρόοδος (ενδιάµεση εξέταση), Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαµήνου 
Γλώσσα διδασκαλίας : Ελληνικά 
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ΜΒΓ313 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
'Ετος σπουδών: 3o 
Εξάµηνο: 6ο  
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 4 
Όνοµα του διδάσκοντος: Χλίχλια Αικατερίνη 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος 
Στόχος του µαθήµατος είναι η διδασκαλία της συµβολής του ανοσοποιητικού συστήµατος και των 
δυσλειτουργιών του στην Υγεία και τη Νόσο. 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus)  
Θεωρητικό µέρος: 
Μετανάστευση Λευκοκυττάρων. Φλεγµονή και φλεγµονώδης απόκριση. Η Ανοσολογική Απόκριση στις 
Λοιµώξεις. Μνήµη Τ και Β  Λεµφοκυττάρων. Εµβόλια. Εµβόλια γενετικού υλικού. Ανοσοανεπάρκειες. 
Σύνδροµο βαριάς επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS) και ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV). 
Αυτοανοσία. Αντιδράσεις Υπερευαισθησίας. Η Ανοσολογία των Μεταµοσχεύσεων. Καρκίνος και 
Ανοσοποιητικό Σύστηµα. Ανοσοθεραπεία Καρκίνου. 
Eργαστηριακές ασκήσεις: Δεν υπάρχουν 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη 
•  ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ µεταφρασµένο των R. Goldsby, T. Kindt, B. Osborne, J Kuby, επιµέλεια: Α. Γαϊτανάκη, 
Κ. Μπαξεβάνης, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης 
•  ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ: Λειτουργίες και δυσλειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήµατος,  
µεταφρασµένο των A. K. Abbas, A. H. Lichtman, επιµέλεια: Σ. Τζάρτος, Α. Μαµαλάκη, Ιατρικές Εκδόσεις 
Π.Χ. Πασχαλίδης 
• Παρουσιάσεις Powerpoint των διαλέξεων. 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι :Παρουσιάσεις (χρήση της πλατφόρµας DUTHNET e-Class του 
Δ.Π.Θ.) 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης 
Παράδοση γραπτής εργασίας και προφορική παρουσίαση 
Γραπτές εξετάσεις στην εξεταστική περίοδο στο τέλος του εξαµήνου.  
Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά 
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ΜΒΓ314 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ  
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
'Ετος σπουδών/Εξάµηνο: 3o έτος, 6ο εξάµηνο. 
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 5 
Όνοµα του διδάσκοντος: Μαρία Κόφφα 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος 
Στόχοι του µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές µία βαθύτερη γνώση στο χώρο της Μοριακής 
Κυτταρικής Βιολογίας και τους µηχανισµούς που διέπουν τις λειτουργίες του κυττάρου, καθώς και µία 
µεγαλύτερη επαφή µε την σύγχρονη βιβλιογραφία 
Προαπαιτήσεις: δεν υπάρχουν 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus) 
Θεωρητικό µέρος: 
• Μικροσκοπικές τεχνικές φθορισµού  
• Ενδοκυττάρια Διαµερίσµατα και µεταφορά: πυρηνική-κυτταροπλασµατική µεταφορά διαλογή, 
διακίνηση και έκκριση πρωτεϊνών, ενδοκυττάρωση, εξωκυττάρωση 
• Κυτταροσκελετός: ενδιάµεσα ινίδια, µικροσωληνίσκοι, νηµάτια ακτίνης, µυϊκή συστολή 
• Κυτταρική διαίρεση, µείωση, κυτταρικός κύκλος, κυτταρική γήρανση και κυτταρικός θάνατος 
• Κυτταρική επικοινωνία και διακυτταρικοί σύνδεσµοι 
• Αρχέγονα κύτταρα και γονιδιακή θεραπεία, καρκινικό κύτταρο, ζωή και θάνατος των κυττάρων σε 
ιστούς 
Eργαστηριακές ασκήσεις:  
1. Κυτταρική Κλασµάτωση, Διαχωρισµός υποκυτταρικών οργανιδίων 
2. Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πηκτή SDS πολυακρυλαµιδίου (SDS-PAGE) 
3. Μεταφορά των πρωτεϊνών από την πηχτή σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης 
(ηλεκτροµεταφορά – electroblotting) 
4. Ανάλυση πρωτεϊνών µε ανοσοαποτύπωση – Western blotting 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη 
• Βασικές αρχές Κυτταρικής Βιολογίας (Alberts et al) Εκδόσεις Πασχαλίδη 2006 
• Molecular Biology of the Cell, Alberts et al., 4th edition. 
• Molecular Cell Biology, Lodish et al., 5th edition. 
• Παρουσιάσεις Powerpoint των διαλέξεων. 
• Φυλλάδιο Φροντιστηριακών Ασκήσεων. 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι 
Παρουσιάσεις (powerpoint, video, εκπαιδευτικές σελίδες του διαδικτύου, χρήση της πλατφόρµας 
DUTHNET e-Class του Δ.Π.Θ.  κλπ), εργαστηριακές ασκήσεις 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης 
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου µε πολλά θέµατα πολλαπλής επιλογής. Αξιολόγηση της επίδοσης 
στις εργαστηριακές ασκήσεις 
Γλώσσα διδασκαλίας : Ελληνικά 



 72 

ΜΒΓ401 
 
Τίτλος του µαθήµατος : ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής) : Υ 
'Ετος σπουδών : 40 
Εξάµηνο : 70 
Αριθµός  απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων  (ECTS): 6 
Όνοµα του διδάσκοντος: Φακής Γιαννούλης 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος:  
Στο πρόγραµµα σπουδών το µάθηµα «Γενετική Ανθρώπου» είναι χρονικά το τελευταίο από τα 4 
υποχρεωτικά µαθήµατα Γενετικής που διδάσκονται στο Τµήµα. Για την επιτυχή παρακολούθησή του 
θεωρείται αναγκαία η βαθιά κατανόηση της βασικής Γενετικής η οποία καλύπτεται στα µαθήµατα «Γενετική 
Ι» και «Γενετική ΙΙ», καθώς και των αρχών της «Γενετικής Πληθυσµών». 
Στόχος του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει τις αρχές της Γενετικής όπως εφαρµόζονται στον Άνθρωπο. 
Μεγάλο µέρος του µαθήµατος αφορά το ρόλο της Γενετικής στην ανθρώπινη υγεία και την αλληλεπίδραση 
βασικής επιστηµονικής γνώσης και κλινικής εφαρµογής. Παρουσιάζονται εκτενώς η γενετική, µοριακή και 
χρωµοσωµική βάση κληρονοµικών ασθενειών, καρκίνου, άλλων ασθενειών µε γενετική συνιστώσα, καθώς 
και άλλων παθολογικών καταστάσεων. Στη διδασκαλία γίνεται παρουσίαση των βασικών αρχών, αλλά και 
εκτενής χρήση παραδειγµάτων. Το µάθηµα αγγίζει και καλύπτει τους κλάδους της γενετικής διαγνωστικής, 
γενετικής συµβουλευτικής και τον αναδυόµενο κλάδο της «γενετικής ιατρικής» ή «µοριακής ιατρικής». 
Προαπαιτήσεις:  Δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus):  
• Εισαγωγή στη Γενετική Ανθρώπου – Ο ρόλος της Γενετικής στην υγεία 
• Μεντελική κληρονοµικότητα χαρακτήρων στον άνθρωπο και µονογονιδιακές διαταραχές 
• Αιµοσφαρινοπάθειες 
• Βιοχηµική και µοριακή βάση του γενετικού νοσήµατος 
• Φαρµακογενετική 
• Κυτταρογενετική - Διαταραχές των αυτοσωµικών χρωµοσωµάτων 
• Κυτταρογενετική - Διαταραχές των φυλετικών χρωµοσωµάτων 
• Κυτταρογενετική του καρκίνου 
• Πληθυσµιακή Γενετική 
• Διαταραχές µε πολυπαραγοντική κληρονοµικότητα 
• Κλινική γενετική και γενετική συµβουλή 
• Προγεννητικός έλεγχος 
• Χαρτογράφηση γονιδίων που εµπλέκονται σε γενετικές νόσους 
• Κλωνοποίηση βάσει θέσης 
• Πρόγραµµα ανάλυσης του ανθρώπινου γονιδιώµατος 
• Ηθικά διλήµµατα στη Γενετική Ανθρώπου 
• Γονιδιακή θεραπεία 
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 
• Φαρµακογενετική 
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• Αιµοσφαιρινοπάθειες και Μεσογειακές Αναιµίες 
• Μοριακή Διάκριση του Φύλου 
Φροντιστηριακές Ασκήσεις: 
• Γενετική Συµβουλευτική - κλινικά περιστατικά γενετικών ασθενειών και η διαχείρισή τους 
• Αναλύσεις κεφαλαίων βιβλίου (book report) ή άλλης επιστηµονικής βιβλιογραφίας 
Η παρακολούθηση των εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική. 
Οι εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις πραγµατοποιούνται συνήθως σε τρία τµήµατα. Έχουν 
τρίωρη διάρκεια. 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη:  
Προτεινόµενα συγγράµµατα: 
• Αρχές Ιατρικής Γενετικής, των Thomas D Gelehrter, Francis S Collins και David Ginsburg (Εκδόσεις Π. 
Χ. Πασχαλίδης, 2003) 
• Γενετική Ανθρώπου Β΄ έκδοση, των Θ. Α. Παταργιά και Β. Γ. Αλεπόρου (Εκδόσεις Συµµετρία, 2005) 
• Στοιχεία Εφαρµοσµένης Γενετικής του Ανθρώπου Β΄ έκδοση, του Δ. Κ. Μουρελάτου (Εκδόσεις University 
Studio Press, 2009) 
• Γενετική Ανθρώπου των Κ. Τριανταφυλλίδη και Α. Κουβάτση (Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 
2003)  
• Ιατρική Γενετική, της Κλ. Λάµνησου (Εκδόσεις Αθ. Σταµούλης, 2004) 
Στη διδασκαλία του µαθήµατος επίσης χρησιµοποιούνται τα εξής συγγράµµατα: 
• Ιατρική Γενετική (Thompson & Thompson)  —  Thompson, McInnes, Willard  —  Πανεπιστηµιακές 
Εκδόσεις Κρήτης  
• Γενετική Συµβουλευτική — Εµ. Καναβάκης, Σ. Κίτσιου-Τζέλη, Α. Καλπίνη-Μαύρου  —  εκδ. Πασχαλίδης 
• Κλασική και Μοριακή Γενετική  —  Κων. Τριανταφυλλίδης  —  εκδ. Κυριακίδη 
• Γενετική τόµος Α′  —  Μ. Γ. Λουκάς  —  εκδ. Σταµούλης 
• Εισαγωγή στη Γενετική  –  Στ. Αλαχιώτης  –  εκδ. Ελληνικά Γράµµατα 
• Ανασυνδυασµένο DNA — Watson, Myers, Caudy, Witkowski — Ακαδηµαϊκές Εκδόσεις 
• Genes VIII - Ελληνική Έκδοση  —  Benjamin Lewin  —  Ακαδηµαϊκές Εκδόσεις 
• DNA Ι – Το Ανθρώπινο Γονιδίωµα  —  Carina Dennis & Richard Gallagher  —  εκδ. Πασχαλίδης 
• DNA II – 50 Χρόνια DNA  — Julie Clayton & Carina Dennis — εκδ. Πασχαλίδης 
• Human Genetics, a problem-based approach  —  Bruce R. Korf  —  Blackwell Science, 2000 
• New Clinical Genetics — Andrew Read, Dian Donnai — εκδ. Scion, 2007 
• Prenatal diagnosis – the human side  —  Abramsky & Chapple  —  εκδ. Nelson Thornes, 2003 
• Introduction to Genetic Analysis  —  Griffiths, Wessler, Lewontin, Gelbart, Suzuki, Miller — εκδ. 
Freeman  
• Concepts of Genetics  —  7th edition (2003)  —  William S. Klug & Michael R. Cummings  —  εκδ. 
Prentice Hall (ISBN 0-13-121449-7) 
• Analysis of Genes and Genomes  —  R. J. Reece  —  εκδ. Wiley 
• Molecular Biology of the Gene  — Watson, Hopkins, Roberts, Steitz, Weiner — εκδ. 
Benjamin/Cummings  
• Principles of Genetics  —  Gardner, Simmons, Snustad  —  εκδ. Wiley 
• Recombinant DNA  —  Watson, Gilman, Witkowski, Zoller  —  εκδ. Scientific American Books 
• Genetic Mapping of Disease Genes  —  Pawlowitzki, Edwards, Thompson  —  εκδ. Academic Press 



 74 

• Genome Mapping - A Practical Approach  —  Paul Dear  —  εκδ. IRL Press 
Άλλη βιβλιογραφία: 
Επίσης, για την προετοιµασία κάποιων παραδόσεων χρησιµοποιούνται τα παρακάτω γενικότερου 
ενδιαφέροντος βιβλία: 
• Genome  —  Matt Ridley  —  εκδ. Harper Perennial 
• A Passion for DNA  —  James D. Watson  —  εκδ. Oxford 
• DNA – the secret of life  —  James D. Watson  —  εκδ. Knopf 
• The Common Thread  —  John Sulston & Georgina Ferry  —  εκδ. Bantam Press 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: 
Οι παραδόσεις γίνονται µε τρόπο που να ενθαρρύνουν την ενεργή συµµετοχή των φοιτητών στη διδακτική 
διαδικασία. Στόχος είναι µία ισορροπία ανάµεσα στο δασκαλοκεντρικό και στο µαθητοκεντρικό µοντέλο 
διδασκαλίας. 
Στο πρακτικό σκέλος του µαθήµατος, δηλαδή σε εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, 
χρησιµοποιείται η ανακαλυπτική µέθοδος. Μεγάλη σηµασία δίνεται στη δηµιουργία σκεπτόµενων 
επιστηµόνων, γι’ αυτό προβάλλεται η επιστηµονική µέθοδος διερεύνησης που περιλαµβάνει παρατήρηση, 
διαµόρφωση υπόθεσης και πειραµατικό έλεγχο της υπόθεσης. 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης: 
Η αξιολόγηση γίνεται κυρίως µε γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου και κατά τις επόµενες εξεταστικές 
περιόδους.Επιπλέον, γίνεται αξιολόγηση των αναφορών που προετοιµάζουν οι φοιτητές για κάθε 
εργαστηριακή άσκηση. 
Αξιολογούνται οι γραπτές εργασίες και οι προφορικές παρουσιάσεις αυτών. 
Τέλος, εκτιµώνται η ενεργητική συµµετοχή στις παραδόσεις, στα εργαστήρια και στις υπόλοιπες 
δραστηριότητες του µαθήµατος, καθώς και η ικανότητα συνδυαστικής σκέψης και ανεξάρτητης εργασίας 
στα εργαστήρια. 
Γλώσσα διδασκαλίας: 
Η διδασκαλία γίνεται κυρίως στα ελληνικά. Ωστόσο στα πλαίσια αναφορών, φροντιστηρίων, ή άλλων 
εργασιών, απαιτείται α πό τους φοιτητές να χρησιµοποιήσουν ξενόγλωσσες πηγές και βιβλιογραφία. 
Συνήθως αυτό περιλαµβάνει µελέτη, κατανόηση και χρήση επιστηµονικών άρθρων, κεφαλαίων βιβλίων ή 
άλλης βιβλιογραφίας στην αγγλική γλώσσα. 
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ΜΒΓ402 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
'Ετος σπουδών: 4ο 
Εξάµηνο: 7ο 
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 6 
Όνοµα του διδάσκοντος: Σωτηρία Μπουκουβάλα 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος:  
Οι στόχοι του µαθήµατος είναι οι ακόλουθοι: α) Να εισάγει τους φοιτητές στις αρχές που διέπουν την 
εφαρµοσµένη έρευνα και ανάπτυξη σε σύγχρονα πεδία της βιοϊατρικής επιστήµης. β) Να περιγράψει πώς η 
βασική έρευνα συνδέεται µε τη βιοµηχανική ή την κλινική εφαρµογή. γ) Να αναπτύξει έννοιες, όπως η 
καινοτοµία, η κατοχύρωση της πνευµατικής ιδιοκτησίας, η διαχείριση της ποιότητας στο βιοµηχανικό και 
κλινικό εργαστήριο, η διαχείριση πόρων σε οργανισµούς που προάγουν την εφαρµοσµένη έρευνα. δ) Να 
παρουσιάσει το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την ανάπτυξη νέων εφαρµογών στην υγεία. ε) Να παρέχει 
βασική γνώση σχετικά µε τις εξελίξεις και τα τεχνολογικά επιτεύγµατα της σύγχρονης εφαρµοσµένης 
βιοϊατρικής επιστήµης και να µεταδώσει στους φοιτητές το µήνυµα ότι το συγκεκριµένο πεδίο µπορεί να 
αποτελέσει τον αυριανό χώρο επαγγελµατικής σταδιοδροµίας τους. 
Προαπαιτήσεις:  
Δεν υπάρχουν προαπαιτούµενα. Ωστόσο θεωρείται χρήσιµη η επιτυχής παρακαλούθηση των µαθηµάτων: 
Εισαγωγή στην Τεχνολογία Μοριακής Βιολογίας (3ο εξάµηνο), Τεχνολογία Μοριακής Βιολογίας (5ο 
εξάµηνο), Γενετική Ι (2ο εξάµηνο), Γενετική ΙΙ (4ο εξάµηνο).  
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 
Μέρος Ι: Από τη βασική έρευνα στην εφαρµογή 
1) Ιστορική αναδροµή και τεχνολογική εξέλιξη των µοριακών βιοεπιστηµών (3 ώρες). 2) Καινοτοµία και 
κατοχύρωση της πνευµατικής ιδιοκτησίας (3 ώρες). 3) Αρχές διοίκησης, χρηµατοδότησης και διαχείρισης 
πόρων σε οργανισµούς που προάγουν την εφαρµοσµένη έρευνα στις βιοϊατρικές επιστήµες (3 ώρες). 
Μέρος ΙΙ: Ανάπτυξη εφαρµογών µοριακής γενετικής διάγνωσης 
1) Νοµοθεσία που διέπει την ανάπτυξη και χρήση των in vitro διαγνωστικών προϊόντων στις Η.Π.Α. και την 
Ε.Ε. (3 ώρες). 2) Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας στο βιοµηχανικό και κλινικό εργαστήριο – Γενικές 
αρχές ασφάλειας στο εργαστήριο (3 ώρες). 3) Σύγχρονες τεχνολογίες ανίχνευσης και χαρακτηρισµού 
νουκλεϊκών οξέων µε σκοπό τη διάγνωση (9 ώρες): α) Εφαρµογές στην κλινική µικροβιολογία, β) στον 
πληθυσµιακό γενετικό έλεγχο (πρόληψη γενετικών νοσηµάτων, γονίδια προδιάθεσης), γ) στον προγεννητικό 
και προεµφυτευτικό γενετικό έλεγχο, δ) στην ιατροδικαστική. 
Μέρος ΙΙΙ: Ανάπτυξη σύγχρονων θεραπειών 
 1) Το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την ανάπτυξη νέων φαρµάκων στις Η.Π.Α. και την Ε.Ε. (3 ώρες). 2) 
Τα στάδια ανάπτυξης ενός νέου φαρµάκου και οι κλινικές δοκιµές (3 ώρες). 3) Η συµβολή των 
βιοεπιστηµών στην ανάπτυξη και κλινική δοκιµασία ενός νέου φαρµάκου (9 ώρες): α) Ταυτοποίηση και 
επικύρωση νέων φαρµακευτικών στόχων, σχεδιασµός φαρµάκων, β) φαρµακογενετική και 
φαρµακογονιδιωµατική, γ) νέες στοχευµένες θεραπείες κατά του καρκίνου, δ) ανασυνδυασµένες πρωτεϊνες 
και µονοκλωνικά αντισώµατα ως θεραπευτικοί παράγοντες, ε) θεραπευτικές εφαρµογές των τεχνολογιών 
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των αντινοηµατικών νουκλεϊκών οξέων, των ριβοενζύµων και της RNA παρεµβολής, στ) ανασυνδυασµένα 
εµβόλια και εµβόλια DNA, ζ) γονιδιακή θεραπεία, η) καθοδήγηση φαρµάκου στον ιστό-στόχο. 
Φροντηστηριακές Ασκήσεις: 
1) Διπλώµατα ευρεσιτεχνίας (3 ώρες, 3-4 τµήµατα): Μελέτη και παρουσίαση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που 
αναφέρονται σε καινοτοµίες της σύγχρονης βιοϊατρικής επιστήµης.  
2) Φορείς που προάγουν την εφαρµοσµένη έρευνα στο πεδίο της υγείας (3 ώρες, 3-4 τµήµατα): Αναζήτηση και 
παρουσίαση πληροφορίας σχετικά µε βιοτεχνολογικές και φαρµακευτικές εταιρείες, τεχνολογικά πάρκα, 
δηµόσιους ρυθµιστικούς οργανισµούς φαρµάκων και ιατροτεχνολογικών βοηθηµάτων, οργανισµούς 
κατοχύρωσης της πνευµατικής ιδιοκτησίας κ.λ.π.  
3) Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας (3 ώρες, 3-4 τµήµατα): Υποθέτοντας ότι αποτελούν την οµάδα που 
αναλαµβάνει την ανάπτυξη µιας καινοτόµου διαγνωστικής τεχνολογίας σε ένα βιοµηχανικό εργαστήριο 
Ε&Α, οι φοιτητές εργάζονται πάνω στο σχεδιασµό και την εφαρµογή των διαδικασιών που απαιτούνται για 
την υλοποίηση ενός ερευνητικού έργου στα πλαίσια τυποποιηµένου συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας. 
Παράλληλα, εξοικειώνονται µε το βιοµηχανικό σχεδιασµό και την ανάπτυξη µιας νέας διαγνωστικής 
τεχνολογίας και στη συνέχεια συντάσσουν έκθεση σχετικά µε την περαιτέρω εφαρµογή της σε άλλα 
παρόµοια έργα. 
4) Αναζήτηση πληροφορίας σε βάσεις δεδοµένων (3 ώρες, 3-4 τµήµατα): Υποθέτοντας ότι αποτελούν µέλη 
µιας οµάδας που εργάζεται πάνω στην ταυτοποίηση και επικύρωση νέων φαρµακευτικών στόχων µε σκοπό 
την ανάπτυξη στοχευµένων θεραπειών, οι φοιτητές καθοδηγούνται στην αναζήτηση πληροφορίας σε 
εξειδικευµένες βάσεις δεδοµένων στο δ ιαδίκτυο. Στη συνέχεια, εκθέτουν σε γραπτή αναφορά τη 
µεθοδολογία που ακολούθησαν, καθώς και τους τρόπους µε τους οποίους πιστεύουν ότι αυτή εξυπηρετεί το 
σκοπό τους. 
5) Εργαστηριακή εφαρµογή καινοτόµου τεχνικής µοριακής γενετικής διάγνωσης (3 ώρες, 3-4 τµήµατα): 
Υποθέτοντας ότι αποτελούν µέλη ενός κλινικού εργαστηρίου που εξειδικεύεται στη µοριακή γενετική 
διάγνωση, οι φοιτητές εξοικειώνονται µε την εφαρµογή µιας νέας τεχνολογίας. Αφού πραγµατοποιήσουν τα 
σχετικά πειράµατα, συντάσσουν αναφορά όπου περιγράφουν τη διαδικασία και αξιολογούν τα 
αποτελέσµατά της, τις δυνατότητες προσαρµογής της σε άλλες διαγνωστικές εφαρµογές, καθώς και τα 
πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατά της. 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη:  
Σηµειώσεις της διδάσκουσας και συναφής βιβλιογραφία από τη βιβλιοθήκη του Τµήµατος. Στους φοιτητές 
παρέχεται το σύγγραµµα «Μοριακή Διαγνωστική» των Γ. Πατρινού & W. Ansorge (εκδ. Παρισιάνου). 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι:  
Διαλέξεις, φροντιστηριακές ασκήσεις, υπολογιστική άσκηση, εργαστηριακή άσκηση. Επεξεργασία 
επιστηµονικής βιβλιογραφίας, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, αναζήτηση σχετικής πληροφορίας στο διαδίκτυο 
και ιδιαίτερα σε βάσεις δεδοµένων. Συγγραφή εργασιών και εκθέσεων, καθώς και προφορικές παρουσιάσεις. 
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης:  
Γραπτές εξετάσεις εξαµήνου (80% του τελικού βαθµού), ασκήσεις του µαθήµατος (20% του τελικού 
βαθµού). 
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ΜΒΓ403 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΜΟΡΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Τύπος του Μαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Υ 
Έτος Σπουδών: 4ο 
Εξάµηνο: 7ο 
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 6 
Aριθµός απονεµόµενων διδακτικών µονάδων: 4 
Διδάσκουσα: Μαρία Ε. Γρηγορίου 
 
Αντικειµενικοί Στόχοι του Μαθήµατος 
Στόχοι του µαθήµατος είναι:  
α) Να αποκτήσουν οι φοιτητές βασικές γνώσεις της Mοριακής Bιολογίας του νευρώνα 
 β) Να µελετήσουν οι φοιτητές τους βασικούς µοριακούς µηχανισµούς που διέπουν την Ανάπτυξη και τη 
Λειτουργία του Νευρικού Συστήµατος  
γ) Να µελετήσουν οι φοιτητές τη µοριακή βάση επιλεγµένων ασθενειών του Νευρικού Συστήµατος. 
Περιεχόµενο του µαθήµατος 
Θεωρητικό µέρος 
• Η Μοριακή Βιολογία του νευρώνα. 
• Μοριακοί και κυτταρικοί µηχανισµοί που διέπουν τη συναπτική διαβίβαση. 
• Επαγωγή και Οργάνωση του Νευρικού Συστήµατος. 
• Γέννηση και επιβίωση των νευρικών κυττάρων. 
• Καθοδήγηση των νευραξόνων στους στόχους τους. 
• Σχηµατισµός συνάψεων και ρύθµιση των συναπτικών συνδέσεων. 
• Η Μοριακή Βιολογία της όσφρησης (Θηλαστικά/ Drosophila) . 
• Γονίδια και συµπεριφορά. 
• Η γλώσσα και οι αφασίες. 
• Κυτταρικοί µηχανισµοί µάθησης και µνήµης – Βιολογική βάση της ατοµικότητας. 
• Διαταραχές της σκέψης: Σχιζοφρένεια 
• Γήρανση του εγκεφάλου – Άνοια τύπου Alzheimer.  
 Η Ενοτητα Μοριακή Βιολογία της όσφρησης αναλύεται από φοιτητές οι οποίοι αναλαµβάνουν σε 
εθελοντική βάση την προφορική παρουσίαση εργασιών που καλύπτουν την ενότητα. 
Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
Στο πλαίσιο των φροντιστηριακών ασκήσεων γίνεται ανάλυση 5 πρωτότυπων ερευνητικών δηµοσιεύσεων 
του πεδίου (12 ώρες). 
Προαπαιτήσεις:  Δεν υπάρχουν προαπαιτούµενα.  Ωστόσο, θεωρείται εξαιρετικά χρήσιµη για τους φοιτητές 
προηγούµενη επιτυχής παρακολούθηση των µαθηµάτων ΜΒΓ112, ΜΒΓ115, ΜΒΓ116, ΜΒΓ201, ΜΒΓ204, 
ΜΒΓ 205, ΜΒΓ211, ΜΒΓ216, ΜΒΓ303, ΜΒΓ305 και ΜΒΓ312 και ΜΒΓ314. 
Διδακτικά βοηθήµατα 
1. «Βασικές Αρχές Νευροεπιστηµών» των Kandell, Schwartz και Jessell Εκδόσεις Πασχαλίδη, 2007.  
2. «Νευροεπιστήµη και Συµπεριφορά» των Kandell, Schwartz και Jessell Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, 2004. 
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2. Παρουσιάσεις Powerpoint µε αναλυτικές επεξηγήσεις. 
3. Φυλλάδιο Φροντηστηριακών Ασκήσεων. 
Διδακτικές – Μαθησιακές Μέθοδοι 
Διαλέξεις στο αµφιθέατρο, ηλεκτρονική πλατφόρµα του µαθήµατος (e-class) και στα φροντιστήρια 
καθοδηγούµενη µελέτη και ανάλυση επιστηµονικών εργασιών από τη σύγχρονη βιβλιογραφία. Προκειµένου 
να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη της επιστηµονικής σκέψης του φοιτητή στο µάθηµα χρησιµοποιείται η 
συµµετοχική µέθοδος διδασκαλίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο φοιτητής δεν αποκτά µόνο γνώσεις, αλλά 
αναπτύσσει και ικανότητες που του επιτρέπουν να σχεδιάζει πειράµατα ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται τόσο 
µε τους συναδέλφους του όσο και µε το διδάσκοντα. 
Μέθοδοι Αξιολόγησης / βαθµολόγησης 
Οι φοιτητές αξιολογούνται µε γραπτές εξετάσεις στις φροντηστηριακές ασκήσεις και στις γραπτές εξετάσεις 
του µαθήµατος στο τέλος του εξαµήνου. Επίσης αξιολογούνται οι εργασίες στο πλαίσιο της ενότητας 
Μοριακή Βιολογία της όσφρησης. 
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά 
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ΜΒΓ501 
 
Τίτλος του µαθήµατος:  ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Ε 
'Ετος σπουδών: 3 ο -4ο  
Εξάµηνο: 5ο, 7o 
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 3 
Όνοµα του διδάσκοντος: Χατζάκη Μαρία 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος: 
 Ο στόχος του µαθήµατος είναι η προσέγγιση ενός νέου κλάδου της οικολογίας, αυτού της µοριακής 
οικολογίας. Η µοριακή οικολογία αποσκοπεί στη µελέτη της εφαρµογής µοριακών δεικτών ικανών να 
προσεγγίσουν συγκεκριµένα οικολογικά και εξελικτικά προβλήµατα και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 
που επιδιώκουν να δώσουν νέες θεωρητικές και πρακτικές βάσεις στα θέµατα που προσεγγίζει. Η εφαρµογή 
τεχνικών µοριακής βιολογίας και γενετικής για την επίλυση οικολογικών προβληµάτων δίνει νέα διάσταση 
στο πώς αλληλεπιδρούν µεταξύ τους οι δύο κλάδοι. Η ανάδειξη του παραπάνω είναι και ο κύριος στόχος του 
µαθήµατος και δικαιολογεί την ύπαρξη και αναγκαιότητα διδασκαλίας του σε φοιτητές µοριακής βιολογίας.  
Προαπαιτήσεις: Καµία 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus):  
Η σύγχρονη θέση της οικολογίας και η σχέση της µε άλλους τοµείς της βιολογίας. Αρχές εξελικτικής 
θεωρίας - Σχολές γενετικής ποικιλότητας – Προσαρµογή – Ειδογένεση. Οικολογικός καθορισµός της 
εξέλιξης. Ορισµός της µοριακής ο ικολογίας. Μοριακοί δείκτες. Μοριακή συστηµατική και φυλογένεση. 
Πληθυσµιακή γενετική. Φυλογεωγραφία. Μοριακή εξέλιξη και προσαρµογή. Μοριακή βάση της 
συµπεριφοράς. Οικολογία της διατήρησης. Γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί. 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 
• An Introduction to Molecular Ecology. Travor J.C. Beebee & Graham Rowe. Oxford 
University Press, 2004 
• Οικολογία. Δηµήτρης Βερεσόγλου.Περιφ. Εκδόσεις «έλλα», 2004 
• Εξελικτική Βιολογία. D.J. Futuyama, Παν. Εκδ. Κρήτης, 1991 
• Molecular Markers, Natural History, and Evolution. John C. Avise, 2nd edition, 
Sinauer Associates, 2004  
• Advances in Molecular Ecology. Gary R. Carvalho, IOS Press, 1998 
• Εξελικτική οικολογία. Eric R. Pianka, Παν. Εκδ. Κρήτης, 2006 
•  
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: Διαλέξεις και σεµινάρια από επισκέπτες καθηγητές.  
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης: παρουσιάσεις φοιτητών/ σεµινάρια ή/και γραπτές εξετάσεις στο 
τέλος του εξαµήνου 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 
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ΜΒΓ502 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΙΟΛΟΓΙΑ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Ε 
'Ετος σπουδών: 4o 
Εξάµηνο: 7ο  
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 3 
Όνοµα του διδάσκοντος: 407 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος 
Δοµή και οργάνωση των ιών, Ταξινόµηση και Μελέτη των οικογενειών των ιών (ριβοϊών και 
δεοξυριβοϊων), κατανόηση της δοµής  (φύση του ιοσώµατος) και του πολλαπλασιασµού τους, ως 
αποτέλεσµα του ιικού γονιδιώµατος. Μελέτη των κλινικών εκδηλώσεων των ιικών µολύνσεων, τρόποι 
ανίχνευσης των ιών, διάγνωσης των ιικών µολύνσεων, καθώς και τρόποι πρόληψης και αντιµετώπισης 
της ιικής µόλυνσης. Η σηµασία των ιών ως φορέων γενετικού υλικού. 
Προαπαιτήσεις: δεν υπάρχουν 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus)  
Θεωρητικό µέρος: 
• Δοµή ιών, ταξινόµηση κατά Baltimore, Ιικός Πολλαπλασιασµός 
• Βακτηριοφάγοι 
• Picorna, Reoviridae, Rhabdoviridae, Coronaviridae 
• Arbo viruses, Myxoviruses, Paramyxoviruses 
• Ρετροϊοι, Ιοι Ηπατίτιδας 
• Παρβοϊοι, Αδενοϊοι, Ιοι Ευλογιάς, Prions 
• Ιοί Ερπητα, Ογκογόνοι Ιοι 
• Ιοί ως φορείς στη Γονιδιακή Θεραπεία και Ανοσοθεραπεία 
Eργαστηριακές ασκήσεις: Δεν υπάρχουν 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη 
• ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΙΟΛΟΓΙΑ των Παπαπαναγιώτου και Κυριαζοπούλου-Δαλαϊνα, 
University Studio Press 
• ΙΟΛΟΓΙΑ της Δρ. Ελένη Καλκάνη-Μπουσιάκου, εκδόσεις Ελλην 
• Παρουσιάσεις Powerpoint των διαλέξεων. 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι 
Παρουσιάσεις (χρήση της πλατφόρµας DUTHNET e-Class του Δ.Π.Θ.) 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης 
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου. Παράδοση γραπτής εργασίας και προφορική παρουσίαση 
(powerpoint). 
Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά 
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ΜΒΓ503 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Ε 
'Ετος σπουδών: 4o 
Εξάµηνο: 7ο  
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 3 
Όνοµα του διδάσκοντος: Α. Ζησιµόπουλος. 

ΑΡΧΕΣ ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Η ραδιοβιολογία είναι η επιστήµη που ασχολείται µε τις βιολογικές επιδράσεις των ακτινοβολιών και της 
ύλης σε επίπεδο µορίων, πυρήνα, κυττάρων, ιστών και οργανισµών. Οι αρχές της έχουν εφαρµογή στην 
Ιατρική -Ακτινοθεραπεία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινολογία,- στη Βιολογία, στη Ραδιοφαρµακολογία και στην 
επισήµανση διαφόρων βιοµορίων µε ραδιενεργά στοιχεία για τη διάγνωση και θεραπεία των διαφόρων 
νόσων. 
Διδάσκεται στο Γ ’ εξάµηνο ως κατ’ επιλογήν µάθηµα στους φοιτητές της Μοριακής Βιολογίας και 
Γενετικής του Δ.Π.Θ. 
Η αναλυτική ύλη διδασκαλίας περιλαµβάνει: 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
1. Άτοµο 
       1.1. Πυρήνας 
   Ατοµική Μάζα 
  Κατανοµή τροχιακών ηλεκτρονίων 
 Διέγερση – Ιονισµός ατόµου – Ισότοπα 
 Ηλεκτροµαγνητική Ακτινοβολία  
 Ραδιενέργεια 

4.1. Φυσική Ραδιενέργεια 
4.1.1. Ραδόνιο και θυγατρικά του παράγωγα: βιολογικές επιδράσεις στη δηµόσια Υγεία 
  Τεχνητή Ραδιενέργεια 

4.2.1. Ραδιενεργός αποµείωση 
4.2.2. Τρόποι ραδιενεργών διαστάσεων 
4.2.3. Μονάδες µέτρησης ραδιενεργών διαστάσεων 
4.2.4. Πυρηνικές αντιδράσεις 

 Αλληλεπίδραση Ακτινοβολίας – Ύλης 
5.1. Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο 

  Φαινόµενο Compton 
  Δίδυµη γέννεση 
  Αλληλεπίδραση µε φορτισµένα σωµατίδια 
 Ακτινοβολία Χ 

6.1. Φαινόµενο πέδησης 
  Χαρακτηριστική Χ-ακτινοβολία 
  Ενεργειακό φάσµα Χ-ακτινοβολίας 
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 Δοσιµετρία 
7.1. Θάλαµοι Ιονισµού 

  Άλλοι τρόποι µέτρησης Απορροφούµενης δόσης 
 Κατανοµή Δόσης σε Ιατρικές Εφαρµογές 

8.1. Ακτινολογία 
8.2. Πυρηνική Ιατρική – Ραδιοφάρµακα – Βιολογικές επιδράσεις 
8.3. Ακτινοθεραπεία 

 Οργανολογία 
 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
1. Απορρόφηση Ακτινοβολίας από την Ύλη 
 Σωµάτια α 
 Σωµάτια β 
 Φωτόνια (ακτινοβολία γ) 
 Νετρόνια 
 Χηµικές Μεταβολές µετά απορρόφηση Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας – Ελεύθερες Ρίζες 
 Επίδραση Ακτινοβολίας σε Μοριακό επίπεδο. Βιολογικές βλάβες 
 Πρωτεΐνες 
 Ένζυµα 
 Νουκλεϊνικά οξέα 
 Λίπη 
 Υδατάνθρακες 
 Επίδραση Ακτινοβολίας στο Κύτταρο. Βιολογικές βλάβες 
 Κυτταρική Μεµβράνη 
 Κυτταρόπλασµα 
 Λυσοσώµατα  
 Μιτοχόνδρια 
Επίδραση Ακτινοβολίας στον πολλαπλασιασµό του Κυττάρου. 
       Μεταλλάξεις 
 Επίδραση Ακτινοβολίας σε Ιστούς – Όργανα – Ανθρώπων 
Κλινικά Σύνδροµα 
 Αιµοποιητικό Σύνδροµο 
 Γαστρεντερικό Σύνδροµο 
 Σύνδροµο ΚΝΣ 
 Καµπύλες επιβίωσης Ερυθρών Αιµοσφαιρίων 
 Επίδραση σε όργανα 
 Αναπαραγωγικό Σύστηµα 
 Λεµφικό Σύστηµα 
 Δέρµα 
 Οφθαλµοί 
 Πνεύµονες 
 Καρδιά 
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 Ήπαρ 
 Νεφρά 
 Έµβρυο 
 Πρώιµα – Απώτερα Αποτελέσµατα Ακτινοβολίας 
8. Ραδιοεπισηµάνσεις - Χρωµατογραφία 

8.1. Επισήµανση πεπτιδίων 
8.2. Επισήµανση Μονοκλωνικών Αντισωµάτων 
8.3. Ραδιοφάρµακα – Απορροφούµενη Δόση – βιολογικές επιδράσεις 
8.4. Κλινικές εφαρµογές 

9. Επίδραση Ακτινοβολίας επί κακοηθών όγκων. Ακτινοθεραπεία – Κλινικές εφαρµογές 
 Μοριακή Πυρηνική Ιατρική – PET – Κλινικές εφαρµογές 
 Ακτινοπροστασία 
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ΜΒΓ504 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Ε 
'Ετος σπουδών: 4o 
Εξάµηνο: 7ο  
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 3 
Όνοµα του διδάσκοντος: Κατερίνα Κεδράκα 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος 

Το µάθηµα Διδακτική των Βιοεπιστηµών έχει σκοπό να εισάγει τους φοιτητές του Τµήµατος Μοριακής 

Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις ανηλίκων και ενηλίκων και 

να τους εφοδιάσει µε βασικές γνώσεις και δεξιότητες διδακτικής µεθοδολογίας, ώστε να γίνουν ικανοί να 

διδάσκουν είτε σε µαθητές είτε σε ενηλίκους, εφόσον εργαστούν ως εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης ή ως εξειδικευµένοι εκπαιδευτές ενηλίκων, αντίστοιχα.  

Στο πλαίσιο του µαθήµατος προσεγγίζονται, επίσης, ζητήµατα σχετικά µε την επαγγελµατική προετοιµασία 

κι ανάπτυξη των Βιοεπιστηµόνων στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, µε στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων 

αναζήτησης εργασίας (βλ σύνταξη βιογραφικού σηµειώµατος, επαγγελµατική συνέντευξη) και σχεδιασµού 

περαιτέρω σπουδών και σταδιοδροµίας, στοιχεία που διευκολύνουν την επαγγελµατική αποκατάσταση των 

φοιτητών.  

Προαπαιτήσεις Δεν υπάρχουν 

Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus) 

Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις/ Διδακτική Μεθοδολογία 

Α. Σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση και τη µάθηση.  

Β. Βασικές αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας και οργάνωσης ενός σχεδίου µαθήµατος. 

Ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις-µοντέλα διδασκαλίας. 

Γ. Εκπαίδευση Ενηλίκων.  

Διαχείριση Σταδιοδροµίας  

Α. Ζητήµατα σταδιοδροµίας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. 

Β. Ατοµικός Επαγγελµατικός Σχεδιασµός – Προσωπικά χαρακτηριστικά - Λήψη 

επαγγελµατικών αποφάσεων - Εκπόνηση προσωπικής στρατηγικής και σχεδίου δράσης για τη 

διαχείριση της σταδιοδροµίας 

Γ. Πρακτικές δεξιότητες αναζήτησης εργασίας (Βιογραφικό Σηµείωµα/ Επαγγελµατική 

Συνέντευξη)  

Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη. 

Προτεινόµενο σύγγραµµα: Κεδράκα, Αικ., (2009). Εκπαιδευτές Ενηλίκων στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη: Αφοι 

Κυριακίδη.  

Για τις ανάγκες του µαθήµατος δίνονται στους φοιτητές  επιπλέον Σηµειώσεις, σε ηλεκτρονική µορφή.  

Επίσης, προτείνεται πρόσθετη βιβλιογραφία, το περιεχόµενο της οποίας δεν αποτελεί ύλη των εξετάσεων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:  

 Bolles, N., R., (2001) (29th ed.). What Color is your parachute? Berkley -Toronto: Ten Speed Press.  
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  Courau, S., (2000). Τα Βασικά «Εργαλεία» του Εκπαιδευτή Ενηλίκων. Αθήνα: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. 

 Goleman, D., (1999). Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη στο Χώρο της Εργασίας. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράµµατα.   

 Herr. E., & Cramer, S., (1996). Career Guidance and Counseling Through the Life Span: Systematic 

Approaches  (5th ed). New York: HarperCollins. 

 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής- 

Υπόµνηµα Σχετικά µε την Εκπαίδευση σε Όλη τη Διάρκεια της Ζωής»,  SEC (2000),1832 , 30-10-2000. 

 Κεδράκα, Κ.,  (2004). «Επαγγελµατική  ανάπτυξη και  ένταξη  των νέων  στον  κόσµο της  εργασίας». 

Τα Εκπαιδευτικά, 71-72, 123-134. Αθήνα. 

 Λευκή Βίβλος για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1995. 

 Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε., (2003). Η Μέθοδος Project στη Θεωρία και στην Πράξη (β΄εκδ). 

Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη. 

Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι  

Η διδακτική προσέγγιση που χρησιµοποιείται είναι η βιωµατική µάθηση. Οι φοιτητές συµµετέχουν ενεργά 

στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, προσεγγίζοντας γνώσεις, δεξιότητες και 

στάσεις µέσα από τεχνικές όπως η εργασία σε οµάδες, το παίξιµο ρόλων, η προσοµοίωση, η συζήτηση, κτλ. 

Η εισήγηση χρησιµοποιείται επικουρικά στις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές  και συµπληρώνει τις 

γνώσεις που χρειάζεται να αποκτηθούν.   

Μέθοδοι αξιολόγησης/ βαθµολόγησης 

Η αξιολόγηση γίνεται µε γραπτές εξετάσεις  κατά τις εξεταστικές περιόδους. Καθώς το µάθηµα στηρίζεται 

σε ενεργητικές και συµµετοχικές µεθόδους µάθησης,  η παρουσία και συµµετοχή  των φοιτητών θεωρείται 

κεντρικής σηµασίας και για τον λόγο αυτό συνυπολογίζεται στην τελική αξιολόγηση των φοιτητών.  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
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ΜΒΓ505 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Ε 
'Ετος σπουδών: 4o 
Εξάµηνο:  7o 
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 3 
Όνοµα του διδάσκοντος: Φυλακτακίδου Κωνσταντίνα 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος:  
Ο σκοπός του µαθήµατος είναι η ενηµέρωση των  φοιτητών για τις χηµικές ουσίες που βρίσκουµε στον 
περιβάλλοντα χώρο και ερχόµαστε σε  επαφή στην καθηµερινή µας ζωή. Δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη 
σχέση των χηµικών αυτών ουσιών µε τη βιολογία. Επιπλέον οι φοιτητές καλούνται να αναπτύξουν ένα 
σχετικό θέµα γραπτά και στη συνέχεια να το παρουσιάσουν και στους συµφοιτητές τους. Ο στόχος είναι να 
µπορέσουν να γράψουν ένα ολοκληρωµένο κείµενο σύµφωνα µε τις επιστηµονικές επιταγές, 
χρησιµοποιώντας και επισηµαίνοντας τη βιβλιογραφία, να παρουσιάσουν σε κοινό την εργασία τους και να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις. 
Προαπαιτήσεις: ΚΑΜΜΙΑ 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 
Πολυµερή, Απορρυπαντικά, Τρόφιµα, Φάρµακα, Μέταλλα, Χρωστικές-Χρώµατα, Περιβαλλοντικοί ρύποι, 
Καύσιµα κα. 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 
 «ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ», Βάρβογλης Αναστάσιος, 2006, ISBN: 960-7778-91-Χ, (Εκδόσεις 
Κάτοπτρο) και «ΤΑ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ», Pozharskii Alexander F., 2004, 
ISBN: 960-418-038-Χ, (Εκδοτικός οίκος Τζιόλα). 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: Διαλέξεις, Σεµινάρια 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης: Γραπτή Αναφορά-Εργασία και Προφορική Παρουσίαση 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 
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ΜΒΓ506 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η.Υ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ C++) 

Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Ε 

'Ετος σπουδών: 4o 

Εξάµηνο: 7o  

Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 3 

Όνοµα του διδάσκοντος: 407 

 

Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος:  

Ο στόχος του µαθήµατος είναι η κατανόηση και εφαρµογή της γλώσσας Προγραµµατισµού C++.  

Προαπαιτήσεις: ΚΑΜΜΙΑ 

Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 

• Εισαγωγή στους Υπολογιστές 

• Εισαγωγή στη Λογική 

• Εισαγωγή στην γλώσσα C++ 

• Επαναληπτικές εντολές στη C++ 

• Πίνακες και Συναρτήσεις στη C++ 

• Δείκτες και Αρχεία στη C++ 

• Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός στη C++ 

• Υπολογιστικά Μοντέλα 

Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 

• C++, Θεωρία και Πράξη, του Κ.Ε. Λάζου, Εκδότης: Κ.Ε. Λάζος 
• Οδηγός της C++, του Herbert Schildt, Εκδοτικός Οίκος : ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ Μ. 

Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: Διαλέξεις, e-class 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης: Γραπτές εξετάσεις 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 
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ΜΒΓ507 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ 
Τύπος του µαθήµατος: (υποχρεωτικό ή επιλογής): Ε 
'Ετος σπουδών: 4o  
 Εξάµηνο: 7ο  
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 3 
Όνοµα του διδάσκοντος: 407 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος:  

Μορφολογία, ανατοµία ρίζας, βλαστού, φύλλου και άνθους. Μηχανισµοί πρόσληψης και µεταφοράς ιόντων 
και βιοµορίων. Ανόργανη θρέψη. Αύξηση. Ανάπτυξη. Φωτοσύνθεση. Φωτοαναπνοή. Μεταβολισµός 
αζώτου. Φυτόχρωµα. Κιρκαδικοί ρυθµοί. 
Προαπαιτήσεις: ΚΑΜΜΙΑ 

Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 
Μοριακή βιολογία του φωτοσυνθετικού µηχανισµού. Φωτοανάπτυξη του φωτοσυνθετικού µηχανισµού. 
Φωτοπροσαρµογή – φωτοαναστολή. Μοριακή αντίδραση του φυτού σε δυσµενή περιβάλλοντα. Η 
οξειδωτική καταπόνηση ως ρυθµιστής της αντίδρασης του φυτού στο περιβάλλον. Μοριακή µηχανισµοί 
αντοχής σε ξηρασία, αλατότητα, υψηλές και χαµηλές θερµοκρασίες. Αντοχή σε καταπονήσεις βαρέων 
µετάλλων. Μολυσµατικό πλασµίδιο Αgrobacterium και µεταφορά DNA. Οπίνες και τύπος πλασµιδίων. 
Δοµή T-DNA, έκφραση των T-DNA γονιδίων. Φορείς και διαγονιδιακά φυτά. Ιστοκαλλιέργεια – 
Κυτταροκαλλιέργεια. Τεχνολογία πρωτοπλαστών, καλλογένεση, σωµατική εµβρυογένεση, αναγέννηση 
φυτών. Ηλεκτροπόρωση. Γονιδιακή στόχευση. Επιλογή γενετικά τροποποιηµένων φυτών. Δηµιουργία 
φυτών ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα. Φυτά ανθεκτικά στα έντοµα. Φυτά ανθεκτικά στους ιούς, βακτήρια και 
µύκητες. Εδώδιµα εµβόλια. Διαχείριση των νέων καινοτοµιών-τεχνολογιών. Βιοτεχνολογία και περιβάλλον. 
Επίδραση της βιοτεχνολογίας φυτών στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Βιοασφάλεια -  Βιοηθική. 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: «Βιοτεχνολογία φυτών» Π. Χατζόπουλος 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: Διαλέξεις, Σεµινάρια 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης: Γραπτές εξετάσεις 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 
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ΜΒΓ508 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΟΓΚΟΓΕΝΕΣΗΣ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Ε 
'Ετος σπουδών: 40 
Εξάµηνο: 70 
Αριθµός  απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 3 
Όνοµα του διδάσκοντος: Αλέξης Γαλάνης 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος:  
α) οι φοιτητές να κατανοήσουν αρχικά και να εµβαθύνουν στη συνέχεια στις βασικές αρχές και έννοιες της 
ογκογένεσης, β) η παρουσίαση των νεότερων δεδοµένων που αφορούν στους πιο σηµαντικούς µοριακούς 
µηχανισµούς που συνδέονται µε τις διαταραχές του κυτταρικού κύκλου, της απόπτωσης, της αγγειογένεσης, 
και της µετάστασης, γ), η γνώση και η ενηµέρωση των φοιτητών για τις τελευταίες επιστηµονικές εξελίξεις 
στη Μοριακή Διάγνωση και Θεραπεία του Καρκίνου. 
Προαπαιτήσεις: Όχι 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 
Το µάθηµα ‘Μηχανισµοί Ογκογένεσης’  απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυµούν να εµβαθύνουν τη γνώση 
τους σε θέµατα που σχετίζονται µε τη Μοριακή Βιολογία του Καρκίνου. Το µάθηµα αποτελείται από 10 
ενότητες: 
Ενότητα 1. Εισαγωγή – Επιδηµιολογία του Καρκίνου  
Ενότητα 2. Ογκογονίδια και oγκογονικά κυτταρικά σήµατα  
Ενότητα 3. Ογκοκατασταλτικά γονίδια – p53 και απόπτωση  
Ενότητα 4. Απορρύθµιση του κυτταρικού κύκλου και Καρκίνος  
Ενότητα 5. Υποξία – Αγγειογένεση 
Ενότητα 6. Μετάσταση 
Ενότητα 7. Θεραπευτικές προσεγγίσεις στον καρκίνο  
Ενότητα 8. Μοριακή Διάγνωση 
Ενότητα 9. Μικροσυστοιχίες γονιδίων και καρκίνος 
Ενότητα 10. Στοχευµένες θεραπείες 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη:  
• Ανασυνδυασµένο DNA 
J. Watson et al. Ελληνική έκδοση, Ακαδηµαϊκές Εκδόσεις 2007   
 
• GENES 8 
Lewin. Ελληνική έκδοση, Ακαδηµαϊκές Εκδόσεις 2006  
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: Διαλέξεις από αµφιθεάτρου, χρήση e-class. 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαµήνου 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 
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ΜΒΓ509 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Ε 
'Ετος σπουδών: 4ο 
Εξάµηνο: 7ο 
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 3 
Συντονισµός: Σωτηρία Μπουκουβάλα  
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος: 
Οι τελειόφοιτοι φοιτητές του Τµήµατος εξοικειώνονται µε τις βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης των 
επιχειρήσεων, έτσι ώστε να µπορέσουν µελλοντικά να δραστηριοποιηθούν σε ε πιχειρηµατικά πεδία που 
σχετίζονται µε τις βιοεπιστήµες (φαρµακευτικές εταιρείες, βιοτεχνολογική βιοµηχανία, υπηρεσίες υγείας 
κ.λ.π.). Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις στρατηγικές µεταφοράς τεχνολογίας από την έρευνα στην παραγωγή, 
µε στόχο την ανάπτυξη εµπορικά βιώσιµων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι διαλέξεις πραγµατοποιούνται από 
επιστήµονες και επαγγελµατίες µε εµπειρία στο χώρο. Οι φοιτητές διδάσκονται τις ιδιαιτερότητες του 
συγκεκριµένου επιχειρηµατικού πεδίου, µέσα από τη µελέτη πραγµατικών περιπτώσεων (case studies) και 
επισκέψεις σε φαρµακευτικές ή βιοτεχνολογικές εταιρείες, τεχνολογικά πάρκα κ.λ.π. 
Προαπαιτήσεις: Καµία 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus):  
Μέρος Ι  (8 ώρες): Εισαγωγή στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, επιχειρησιακή πολιτική και 
στρατηγική, ανάλυση επιχειρηµατικών κινδύνων, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και οργανωσιακή 
συµπεριφορά, διαχείριση ολικής ποιότητας, διαχείριση έργου, οργάνωση και διαχείριση παραγωγής, 
διαχείριση περιβάλλοντος, επιχειρηµατική ηθική. 
Μέρος ΙΙ  (4 ώρες): Εισαγωγή στην επιχειρηµατική οικονοµική και χρηµατοοικονοµική διοίκηση, 
µικροοικονοµική επιχειρήσεων, οικονοµικός προγραµµατισµός και λήψη αποφάσεων, σύγχρονες µορφές 
χρηµατοδότησης. 
Μέρος ΙΙΙ (4 ώρες): Εισαγωγή στη διοίκηση και το στρατηγικό σχεδιασµό µάρκετινγκ, διοίκηση πωλήσεων, 
έρευνα αγοράς, επιχειρησιακή προβολή και επικοινωνία. 
Μέρος IV (10 ώρες): Επιχειρηµατικότητα, ανάπτυξη επιχειρηµατικών σχεδίων, επιχειρηµατικές προβλέψεις 
και στρατηγικές, προφίλ στελεχών επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά εργασίας. Ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, διαχείριση καινοτοµίας, επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας, φαρµακευτική 
βιοµηχανία, διοίκηση µονάδων υγείας. 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: Σηµειώσεις διδασκόντων, σχετική βιβλιογραφία. 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: Διαλέξεις από εξειδικευµένους εξωτερικούς διδάσκοντες, διαδίκτυο, 
case studies, επίσκεψη σε εταιρεία. 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης: Παρακολούθηση διαλέξεων, γραπτό τεστ στο τέλος κάθε διάλεξης, 
προαιρετική εργασία. 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική, επεξεργασία βιβλιογραφίας στην Αγγλική. 
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ΜΒΓ510 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Ε 
'Ετος σπουδών: 4o 
Εξάµηνο: 7ο  
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 3 
Όνοµα διδασκόντων:  Παύλος (Μπογός) Αγιανιάν (50%) / Αικατερίνη Κατσάνη (50%) 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος 
Οι πρωτεΐνες είναι τα κύρια λειτουργικά µόρια της ζωής και η µελέτη τους βρίσκεται στο επίκεντρο της 
Μοριακής Βιολογίας.  Στο µάθηµα αυτό συνοψίζονται οι βασικότερες τεχνολογίες ταυτοποίησης, 
παραγωγής, αποµόνωσης, και γενικότερα χαρακτηρισµού των πρωτεϊνών, µε έµφαση στις βιοφυσικές 
τεχνικές.  Σκοπός του µαθήµατος είναι η εµπέδωση από τους φοιτητές βασικών θεµάτων πρωτεϊνικής 
τεχνολογίας και η ανάδειξη του κεντρικού της ρόλου στις Μοριακές Βιοεπιστήµες.  
Προαπαιτήσεις:  Δεν υπάρχουν προαπαιτούµενα.  Ωστόσο, θεωρείται εξαιρετικά χρήσιµη για τους φοιτητές 
η προηγούµενη επιτυχής παρακολούθηση των µαθηµάτων 101, 114, 115, 201, 203, 204 και 303. 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus) 
Εισαγωγή στις σύγχρονες τεχνικές πρωτεϊνικής τεχνολογίας, υπερέκφραση σε βακτηριακά και 
ευκαρυωτικά συστήµατα, καθαρισµός-αποµόνωση πρωτεϊνών,  φασµατοσκοπική ανάλυση πρωτεϊνών, 
υδροδυναµική ανάλυση πρωτεϊνών, φασµατοσκοπία µάζας και πρωτεοµική, σύγχρονες τεχνικές 
µικροσκοπίας πρωτεϊνών, πρωτεϊνικές µικροσυστοιχίες και οπτικοί βιοανιχνευτές, ποιοτική και ποσοτική 
ανάλυση των µοριακών αλληλεπιδράσεων των πρωτεϊνών, ανάλυση µεταµεταφραστικών τροποποιήσεων 
πρωτεϊνών, σύγχρονες και εξειδικευµένες τεχνολογίες ανάλυσης πρωτεϊνών. 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη 
1.Charles R. Cantor, Paul R. Schimmel Biophysical Chemistry (Pt. 1, 2 & 3), W.H.Freeman & Co Ltd 
(1980)  
2. Nicholas Price, Jacqueline Nairn Exploring Proteins: a student's guide to experimental skills and methods, 
Oxford University Press (2009) 
3. Daniel M. Bollag, Michael D. Rozycki, Stuart J. Edelstein Protein Methods, WileyBlackwell (1996) 
4. Jay A. Glasel, Murray P. Deutscher Introduction to Biophysical Methods for Protein and Nucleic Acid 
Research, Academic Press (1995) 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι : Διδασκαλία από έδρας, ερωτοαπαντήσεις και κριτική συζήτηση 
κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.    
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης: Γραπτές εξετάσεις.  
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά  
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ΜΒΓ511 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Ε 
'Ετος σπουδών: 4o 
Εξάµηνο: 7ο  
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 3 
Όνοµα διδασκόντων:  Υψηλάντης Πέτρος 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

1.  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ...  

2.  Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  

3.  ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΕ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥΣ. 

4.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  

ΖΩΩΝ  
5.  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
7.  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ  

8.  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ  

9.  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ  

10. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ 

11. ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ 

12. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
ΤΡΩΚΤΙΚΑ : 
13. ΜΥΣ 
15. ΕΠΙΜΥΣ  

16. ΓΕΡΒΙΛΟΣ  

17. ΧΑΜΣΤΕΡ  

18. ΙΝΔΙΚΟ ΧΟΙΡΙΔΙΟ  

ΛΑΓΟΜΟΡΦΑ: 
19. ΚΟΥΝΕΛΙ  
ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ :  
20. ΣΚΥΛΟΣ  

21. ΓΑΤΑ  

ΟΠΛΗΦΟΡΑ : 
22. ΧΟΙΡΟΣ - ΝΑΝΟΜΟΡΦΟΣ ΧΟΙΡΟΣ  

23. ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ  

Το µάθηµα θα περιλαµβάνει και εργαστηριακές ασκήσεις. 
 

Προτεινόµενο σύγγραµµα: Υψηλάντη Π."Αρχές διαχείρισης ζώων εργαστηρίου" Εκδοτικός οίκος "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ" 
Ιατρικά Βιβλία-Εκδόσεις, Θεσσαλονίκη 
 
 



 94 

ΜΒΓ512 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Ε 
'Ετος σπουδών: 4o 
Εξάµηνο: 7ο  
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 3 
Όνοµα διδασκόντων:  Φυλακτακίδου Κωνσταντίνα 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος: Το 40% των φαρµάκων που χρησιµοποιούνται σήµερα 
προέρχονται ή παράγονται από φυσικά προϊόντα. Σε ορισµένα πεδία θεραπείας, όπως ο καρκίνος και οι 
βακτηριακές λοιµώξεις, τα ποσοστά συµµετοχής των φυσικών προϊόντων είναι υψηλότερα και από 75%. Τα 
φυσικά προϊόντα είναι δευτερογενείς µεταβολίτες, οι οποίοι επιτελούν σηµαντικές λειτουργίες στους 
οργανισµούς οι οποίοι τα παράγουν. Αποτελούν δε, ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο της βιολογικής χηµείας και 
της µοριακής βιολογίας µε το οποίο µπορούν να ανακαλυφθούν βιολογικά µονοπάτια και πρωτεΐνες στόχοι 
που σχετίζονται µε ασθένειες. Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι η γνώση των κυριότερων κατηγοριών των 
δευτερογενών µεταβολιτών-φυσικών προϊόντων (αλκαλοειδή, τερπενοειδή, φλαβονοειδή, λιπίδια, 
µακρολίδια, σάκχαρα κα) ο τρόπος της βιοσύνθεσής τους, οι βιολογικές τους δράσεις και οι σχέσεις δοµής 
και δράσης τους. 
Προαπαιτήσεις: ΚΑΜΜΙΑ 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 1. Προσταγλανδίνες, θροµβοξάνια, λευκοτριένια, αρωµατικά 
πολυκετίδια-βιοσύνθεση και βιολογικές δράσεις. 2. Φαινυλοπροπανοειδή, κουµαρίνες, κινόνες, 
φλαβονοειδή-βιοσύνθεση και βιολογικές δράσεις. 3. Τερπενοειδή και στεροειδή-βιοσύνθεση και βιολογικές 
δράσεις. 4. Αλκαλοειδή-βιοσύνθεση και βιολογικές δράσεις. 5. Πεπτίδια, πρωτεΐνες και άλλα παράγωγα 
αµινοξέων-βιοσύνθεση και βιολογικές δράσεις. 6. Σάκχαρα-βιοσύνθεση και βιολογικές δράσεις. 7. Φυσικά 
προϊόντα µε αντικαρκινική δράση, σχέσεις δοµής και δράσης. 8. Φυσικά προϊόντα µε αντιµικροβιακή και 
αντιβακτηριακή δράση, σχέσεις δοµής και δράσης. 9. Θαλάσσια φυσικά προϊόντα. 10. Αλλεργία και 
Αλλεργιογόνα.  
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 1. «Φαρµακευτικά προϊόντα φυσικής προέλευσης», Gunnar 
Samuelsson, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, ISBN 960-524-015-7. 2. «Medicinal Natural Products. A 
Biosynthetic Approach», P. M. Dewick, John Willey and Sons, ISBN 0-471-97477-3. 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: διαλέξεις, σεµινάρια. 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης: Γραπτές και Προφορικές Εξετάσεις, Συγγραφή και Παρουσίαση 
Εργασιών. 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 
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ΜΒΓ513 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Ε 
'Ετος σπουδών: 4o 
Εξάµηνο: 7ο  
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 3 
Όνοµα διδασκόντων:  Κουρκουτάς Ι.-Γαλάνης Α. 
 

Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος: 

Στόχος του µαθήµατος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών αρχών που διέπουν την επιστήµη 

της Μοριακής Βιοτεχνολογίας και της Διατροφής. Ως τεχνολογία αιχµή, η Βιοτεχνολογία σήµερα 

εµπλέκεται σχεδόν σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας των τροφίµων, 

ανάπτυξης της γεωργίας, παραγωγής νέων προϊόντων, βελτίωση της υγείας και προστασίας του καταναλωτή. 

Συνδυάζοντας γνώσεις Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Διατροφής, Μικροβιολογίας και Χηµείας 

και δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία στις προοπτικές και τις εφαρµογές των µοριακών τεχνικών, των ενζύµων και 

των µικροοργανισµών, το µάθηµα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των φοιτητών για ενός 

ευρύτερου φάσµατος γνώσεων. 

Προαπαιτήσεις: Καµία 

Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 

Το µάθηµα Μοριακή Βιοτεχνολογία και Διατροφή θα αποτελείται από 10 ενότητες: 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή – Περιγραφή του µαθήµατος. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Μοριακές τεχνικές µε εφαρµογή στη Βιοτεχνολογία τροφίµων – TTGE, DDGE, Multiplex 

PCR, Real-Time PCR.  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Γενετική τροποποίηση φυτών και µικροοργανισµών – Γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα – 

Βιοηθικά ζητήµατα.  

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Λειτουργικά τρόφιµα: Προβιοτικά, Πρεβιοτικά, Συµβιωτικά.  

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Τρόφιµα µε φαρµακευτική δράση (Nutraceuticals) -Εδώδιµα εµβόλια. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Μοριακές τεχνικές για την ανίχνευση νοθείας στα τρόφιµα. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Το κόκκινο κρασί, η ρεσβερατρόλη και το γαλλικό παράδοξο. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Βιοτεχνολογικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Φυτικά εκχυλίσµατα µε αντιοξειδωτική – αντικαρκινική δράση. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Μοριακές αλληλεπιδράσεις και γευσιγνωσία 

Συνιστάµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 

1. Αγγελής Γ. Μικροβιολογία και Μικροβιακή Τεχνολογία. Εκδόσεις Σταµούλης, 2007. 

2. Κυριακίδης, Δ.Α. Βιοτεχνολογία. Εκδόσεις Ζήτη, 2000. 

3. Βιοχηµεία Τροφίµων Α. Βαφοπούλου-Μαστρογιαννάκη, Εκδόσεις Ζήτη, 2003. 

Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: Διαλέξεις από αµφιθεάτρου, χρήση e-class. 
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Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης:  

 
1. Γραπτή αξιολόγηση 

2. Συγγραφή εργασιών 

3. Προφορική παρουσίαση εργασιών 

Σχετική Βιβλιογραφία (papers): 

Henegariu O, Heerema NA, Dlouhy SR, Vance GH, Vogt PH. Multiplex PCR: critical parameters and step-
by-step protocol. Biotechniques. 1997 23:504-511. 
Karapetsas A, Vavoulidis E, Galanis A, Sandaltzopoulos R, Kourkoutas Y. Rapid Detection and 
Identification of Probiotic Lactobacillus casei ATCC 393 by Multiplex PCR. 2010 J Mol Microbiol 
Biotechnol. 2010 In press. 

de Vrese M, Schrezenmeir J. Probiotics, prebiotics, and synbiotics. Adv Biochem Eng Biotechnol. 2008 
111:1-66.  

Baur JA, Sinclair DA. Therapeutic potential of resveratrol: the in vivo evidence. Nat Rev Drug Discov. 2006 
5:493-506.  

Marieschi M, Torelli A, Poli F, Sacchetti G, Bruni R RAPD-Based Method for the Quality Control of 
Mediterranean Oregano and Its Contribution to Pharmacognostic Techniques. J Agric Food Chem. 2009 
57:1835-1840.  

Haller CA. Nutraceuticals: has there been any progress? Clin Pharmacol Ther. 2010 87:137-41.  

Kalemba D, Kunicka A. Antibacterial and antifungal properties of essential oils. Curr Med Chem. 2003 
10:813-29.  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 97 

ΜΒΓ601 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Ε 
'Ετος σπουδών: 4o 
Εξάµηνο: 7ο  
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 3 
Όνοµα του διδάσκοντος: Μαρία Χ. Λαµπροπούλου 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος:  
Αντικείµενο της Ιστολογίας είναι η µελέτη της υφής του βιολογικού υλικού και των τρόπων µε τους οποίους 
τα επιµέρους στοιχεία του σχετίζονται µεταξύ τους δοµικά και λειτουργικά. Αρχικά, στην εισαγωγή του 
µαθήµατος γίνεται αναφορά στη δοµή και τη λειτουργία του κυττάρου, καθώς και στην κυτταρική διαίρεση. 
Στη συνέχεια, αναλύονται βασικά είδη ιστών όπως είναι: ο συνδετικός ιστός, ο επιθηλιακός, ο µυϊκός και ο 
νευρικός ιστός. Τέλος, το µάθηµα εστιάζεται σε συστήµατα οργάνων τα οποία είναι τα εξής: το 
κυκλοφορικό, το ανοσοποιητικό, το αναπνευστικό σύστηµα, το δέρµα, η γαστρεντερική οδός, οι ενδοκρινείς 
αδένες, το κεντρικό νευρικό σύστηµα, το αναπαραγωγικό σύστηµα του άρρενος και το αναπαραγωγικό 
σύστηµα του θήλεος.  
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus)  
• Μακροσκοπική ανατοµία και ειδικές τεχνικές στην Ιστολογία (Ιστοχηµεία, Κυτταροχηµεία, 
 Ανοσοιστοχηµεία και άλλες Μοριακές τεχνικές). 
• Κύτταρο. 
• Επιθηλιακός Ιστός. 
• Συνδετικός Ιστός. 
• Νευρικό Σύστηµα.  
• Μυϊκό Σύστηµα. 
• Κυκλοφορικό Σύστηµα. 
• Πεπτικό Σύστηµα. 
• Αναπνευστικό Σύστηµα. 
• Δέρµα. 
• Γεννητικό Σύστηµα του Άρρενος και θήλεος . 
• Πλακούντας. 
• Συγγενείς ανωµαλίες. 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη:  
Βασική Ιστολογία I & ΙΙ , 5η Ελληνική Έκδοση, Luiz Carlos Junqueira, Josi Carneiro, Ιατρικές Εκδόσεις 
Π.Χ. Πασχαλίδης 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: Διαλέξεις και οµαδικές συζητήσεις. 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης: Τελικές προφορικές εξετάσεις.  
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 
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ΜΒΓ602 
 
Τίτλος του Μαθήµατος: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 
Τύπος του Μαθήµατος  (υποχρεωτικό ή επιλογής): Ε 
Έτος Σπουδών: 3o 
Εξάµηνο: 6o 
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 3  
Όνοµα του διδάσκοντος: Αγλαΐα Παππά 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος: 
Εισαγωγικό µάθηµα στη Φαρµακολογία µε στόχο τη κατανόηση των βασικών αρχών της φαρµακολογίας µε 
έµφαση στους µοριακούς µηχανισµούς δράσης φαρµάκων. 
Προαπαιτήσεις: Καµµία 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 
Βασικές αρχές Φαρµακολογίας – Φαρµακοκινητική – Φαρµακοδυναµική – Απορρόφηση, µεταβολισµός, 
κατανοµή και απέκκριση φαρµάκων – Φαρµακογενετική– Μοριακοί στόχοι φαρµάκων – Κυτταρικοί στόχοι 
φαρµάκων – Μελέτη µηχανισµών δράσης φαρµάκων µέσα από παραδείγµατα φαρµάκων που επιδρούν σε 
διάφορα συστήµατα π.χ.  Αυτόνοµο Νευρικό Σύστηµα, Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα,  Καρδιαγγειακό 
Σύστηµα – Αρχές Χηµειοθεραπείας και Χηµειοθεραπευτικά φάρµακα - Στάδια ανάπτυξης φαρµάκων 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη:  
1.        Μοριακή και Κλινική Φαρµακολογία. Βασικές Αρχές της Δράσης Φαρµάκων (Τόµοι Α & Β),  
Αστέριος Τσιφτσόγλου, Εκδόσεις University Studio Press, Χρονολογία Έκδοσης 2010. 
2.        "Φαρµακολογία" των συγγραφέων Harvey & Champe, 2η έκδοση, Επιστηµονικές Εκδόσεις  
Παρισιάνου. 
3.        "Φαρµακολογία"  των συγγραφέων  Page et al., Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη. 
 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: Παρακαλούθηση διαλέξεων, καθοδήγηση µελέτης επιστηµονικών 
άρθρων και παρουσίαση εργασιών 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης: H αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται συναρτήσει των επιδόσεων 
τους στις γραπτές/προφορικές παρουσιάσεις εργασιών και στις τελικές γραπτές εξετάσεις του µαθήµατος.  
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 
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ΜΒΓ603 
 
Τίτλος του µαθήµατος :  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Ε 
 Ετος σπουδών:  3ο 
 Εξάµηνο :  6ο 
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 3 
 Όνοµα του διδάσκοντος:  Νικόλαος Μ. Γλυκός 
  
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος :  Βιοπληροφορικής ενδότερα: Perl 
 Προαπαιτήσεις :  ΟΥΔΕΜΙΑ 
 Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus) : 
 Perl: η κυρίαρχη γλώσσα για µικρές (και µερικές φορές όχι και τόσο µικρές) εφαρµογές Βιοπληροφορικής. 
Γενικά χαρακτηριστικά γλώσσας, Συγγραφή και εκτέλεση προγραµµάτων, Δοµή προγραµµάτων: το πρώτο 
πρόγραµµα σε Perl, Τύποι µεταβλητών : scalars, Οι δύο πρώτες εντολές : for, while, Πρακτική άσκηση 1η, 
Τύποι µεταβλητών : arrays, Εντολές: foreach, sort, Πολυδιάστατοι πίνακες (2D & 3D), Καθιερωµένη 
είσοδος: <STDIN>, Εντολή split, Πρακτική άσκηση 2η, Καθιερωµένη είσοδος: αλλαγή του τρόπου 
ανάγνωσης, Είσοδος/έξοδος από αρχεία, Τύποι µεταβλητών : hash arrays, Πρακτική άσκηση 3η, 
Συναρτήσεις και παράµετροι, Επανάληψη της µέχρι τώρα ύλης, Πρακτική άσκηση 4η, Regular expressions, 
Πρακτική άσκηση 5η, Εφαρµογή: ένα πρόγραµµα σε perl το οποίο θα βρίσκει και θα τυπώνει την 
µεγαλυτέρου µήκους κοινή υπακολουθία µίας οµάδας αλληλουχιών, Πρακτική άσκηση 6η. 

• ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1η, 1 ΩΡΑ 
• Ανάλυση της συνάρτησης ρ = f(x,y) = [ 10.0 - sqrt(x²+y²) ]  
• cos[ sqrt(x²+y²) ] µε τη βοήθεια ενός προγράµµατος σε perl. 
• ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2η, 1 ΩΡΑ 
• Συγγραφή ενός προγράµµατος που υλοποιεί τη µέθοδο Bradford για τον προσδιορισµό της 

πρωτεϊνικής συγκέντρωσης.  
• ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3η, 1 ΩΡΑΥπολογισµός µοριακού βάρους πρωτεΐνης από την 

πρωτοταγή της δοµή (αλληλουχία).  
• ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4η, 1 ΩΡΑ 
• Συγγραφή ενός προγράµµατος σε perl το οποίο θα διαβάζει ένα PDB αρχείο και θα βρίσκει τις 

διαστάσεις (στο ορθοκανονικό σύστηµα αξόνων και σε Angstrom) του µορίου που περιέχει το PDB 
αρχείο. 
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5η, 1 ΩΡΑ Συγγραφή ενός προγράµµατος σε perl το οποίο θα 
διαβάζει ένα αρχείο µε όλες τις αλληλουχίες της swissprot, και θα βρίσκει το µήκος σε κατάλοιπα 
και τον κωδικό της µεγαλύτερης σε µήκος αλληλουχίας.  

• ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6η, 1 ΩΡΑΣυγγραφή ενός προγράµµατος σε perl το οποίο θα βρίσκει 
όλες τις κοινές υπακολουθίες µίας οµάδας αλληλουχιών.  

 
 Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη:  
* Το βιβλίο µε τίτλο ``Μάθετε την Perl'' των Randal L. Schwartz και Tomas Christiansen, Μετάφραση: 
Τάσος Πανόπουλος, Εκδόσεις Κλειδάριθµος.  
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* Το βιβλίο µε τίτλο ``Οδηγός της Perl'', του C. Pierce, Εκδόσεις M. Γκιούρδας.  
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι : ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΕΞΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης  : ΑΣΚΗΣΕΙΣ, 30% ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, 70%  
Γλώσσα διδασκαλίας :  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
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ΜΒΓ604 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Ε 
'Ετος σπουδών: 3o 
Εξάµηνο: 6ο  
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 3 
Όνοµα του διδάσκοντος: Μαρία Κόφφα 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος 
Εµβάθυνση σε σύγχρονες τεχνικές Μοριακής Κυτταρικής Βιολογίας και κυρίως µικροσκοπίας, καθώς 
και µελέτη και παρουσίαση από τους φοιτητές της σχετικής βιβλιογραφίας µε στόχο την σε βάθος 
κατανόηση των τεχνικών και των εφαρµογών τους 
 
Προαπαιτήσεις: δεν υπάρχουν 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus) 
Περιγραφή σύγχρονων τεχνικών της Μοριακής  Κυτταρικής Βιολογίας όπως: Confocal microscopy, Live 
cell microscopy, και προχωρηµένες µικροσκοπικές τεχνικές µε χρήση φθορίζουσων µορίων όπως FRAP 
(Fluorescence Recovery After Photobleaching), FRET (fluorescence resonance energy transfer), FLIM 
(Fluorescence lifetime imaging microscopy systems), κλπ. 
Αναφέρεται επίσης στην εφαρµογή αυτών των τεχνικών για την κατανόηση των µηχανισµών της κυτταρικής 
διαίρεσης, όπως: 
• της δυναµικής αστάθειας των µικροσωληνίσκων κατά την µίτωση 
• την δοµή και λειτουργία της µιτωτικής ατράκτου 
• του ρόλο των πρωτεϊνών που προσδένουν µικροσωληνίσκους (MAPs και motors) και συµµετέχουν στον 
σωστό διαχωρισµό των χρωµοσωµάτων, 
• της δοµής και λειτουργίας των κεντροµεριδίων και των κινητοχώρων, 
• στην ρύθµιση του ευκαρυωτικού κυτταρικού κύκλου, µε έµφαση την µίτωση και κυτταροδιαίρεση 
(spindle assembly checkpoint),  
• σε µηχανισµούς ρύθµισης άλλων µιτωτικών γεγονότων, όπως η δυναµική συµπεριφορά της πυρηνικής 
µεµβράνης. 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη 
• Molecular Biology of the Cell, Alberts et al., 4th edition. 
• Molecular Cell Biology, Lodish et al., 5th edition. 
• Παρουσιάσεις Powerpoint των διαλέξεων. 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι 
Παρουσιάσεις από τη διδάσκουσα (powerpoint, video, εκπαιδευτικές σελίδες του διαδικτύου, χρήση της 
πλατφόρµας DUTHNET e-Class του Δ.Π.Θ.  κλπ). Οι φοιτητές αναλαµβάνουν την επεξεργασία ενός 
επιστηµονικού θέµατος, συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο και τη διδακτέα ύλη, και την παρουσίασή του 
σε µορφή διάλεξης. Κάθε παρουσίαση ακολουθείται από συζήτηση που συντονίζει η διδάσκουσα 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης 
Οι φοιτητές καλούνται να επεξεργαστούν ένα επιστηµονικό θέµα και να αναζητήσουν µόνοι τους σχετικά 
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άρθρα. Οι απορίες και ερωτήσεις τους επιλύονται σε συναντήσεις µε την διδάσκουσα σε συγκεκριµένες 
ώρες για κάθε οµάδα, οπότε γίνεται και αξιολόγηση της προσπάθειας την οποία έχει καταβάλει η κάθε 
οµάδα. Η γενική αυτή εικόνα προσµετράται στην παρουσίαση της εργασίας σε εικοσάλεπτη οµιλία και τον 
τρόπο µε τον οποίο η οµάδα διαχειρίζεται τις ερωτήσεις των άλλων φοιτητών. 
Γλώσσα διδασκαλίας : Ελληνικά 
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ΜΒΓ605 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 
Τύπος του Μαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής) : Ε 
Έτος Σπουδών: 3o 
Εξάµηνο: 6o 
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 3 
Aριθµός απονεµόµενων διδακτικών µονάδων: 2 
Όνοµα του διδάσκοντος: Μαρία Ε. Γρηγορίου 
 

Αντικειµενικοί Στόχοι του Μαθήµατος 
Στόχοι του µαθήµατος είναι:  
α) Να αποκτήσουν οι φοιτητές βασικές γνώσεις Μοριακής Βιολογίας της Αναγέννησης  
β) Να µελετήσουν οι φοιτητές τους βασικούς µοριακούς µηχανισµούς που διέπουν την βιολογία των 
βλαστοκυττάρων και  
γ) Να αντιληφθούν οι φοιτητές τις δυνατότητες ανάπτυξης καινοτόµων κυτταρικών  θεραπειών που 
βασίζονται στα βλαστοκύτταρα. 
Περιεχόµενο του µαθήµατος 
• Βιολογία Αναγέννησης – Μοριακοί µηχανισµοί. 
• Εισαγωγή στη Βιολογία των βλαστοκυττάρων. 
• Αποµόνωση – καλλιέργεια – διαφοροποίηση βλαστοκυττάρων. 
• Η Μοριακή βάση της πολυδυναµίας. 
• Αποµόνωση, καλλιέργεια και διαφοροποίηση των εµβρυϊκών βλαστοκυττάρων και των κυττάρων iPS. 
• Εφαρµογές των εµβρυϊκών βλαστοκυττάρων. 
• Γονιδιακή θεραπεία και εµβρυϊκά βλαστοκύτταρα. 
• Τα βλαστοκύτταρα ενηλίκου και οι εφαρµογές τους. 
• Έρευνα και ηθική – το παράδειγµα των βλαστοκυττάρων. 
• Νοµικό πλαίσιο που διέπει την έρευνα και την ανάπτυξη κυτταρικών θεραπειών  που βασίζονται στα 
βλαστοκύτταρα. 
• Μηχανική ιστών. 
Διδακτικά βοηθήµατα 
1.Παρουσιάσεις Powerpoint µε αναλυτικές επεξηγήσεις. 
2.«Τα βλαστικά κύτταρα» Γεωργάτος, Κουκλής, Λαζαρίδης και Μελιδώνη Εκδόσεις ΕΦΥΡΑ 2008 
3. Πρωτότυπες δηµοσιεύσεις και δηµοσιεύσεις ανασκόπησης. 
Διδακτικές – Μαθησιακές Μέθοδοι 
Διαλέξεις στο αµφιθέατρο, ηλεκτρονική πλατφόρµα του µαθήµατος (e-class), και καθοδηγούµενη µελέτη 
και ανάλυση επιστηµονικών εργασιών από τη σύγχρονη βιβλιογραφία. 
Προκειµένου να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη της επιστηµονικής σκέψης του φοιτητή στο µάθηµα 
χρησιµοποιείται η συµµετοχική µέθοδος διδασκαλίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο  ο φοιτητής δεν αποκτά µόνο 
γνώσεις, αλλά αναπτύσσει και ικανότητες που του επιτρέπουν να σχεδιάζει πειράµατα ενώ ταυτόχρονα 
συνεργάζεται τόσο µε τους συναδέλφους του όσο και µε το διδάσκοντα. 
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Μέθοδοι Αξιολόγησης / βαθµολόγησης 
Οι φοιτητές αξιολογούνται είτε µε γραπτές εξετάσεις του µαθήµατος στο τέλος του εξαµήνου ή/και µέσω  
προφορικών εργασιών σε συγκεκριµένες ενότητες. Η προετοιµασία των εργασιών πραγµατοποιείται σε 
συνεργασία τών φοιτητών (ένας ή το πολύ δύο άτοµα ανά εργασία) µε τη διδάσκουσα προκειµένου να 
επιλυθουν οι τυχόν απορίες που αφορούν είτε το επιστηµονικό µέρος είτε το τεχνικό µέρος της προφορικής 
παρουσίασης. Η αξιολόγηση βασίζεται στην προφορική παρουσίαση, σε γραπτή περίληψη της εργασίας. 
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά 
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ΜΒΓ606 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
Τύπος του Μαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής) : Ε 
Έτος Σπουδών: 3o 
Εξάµηνο: 6o 
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 3 
Aριθµός απονεµόµενων διδακτικών µονάδων: 2 
Διδάσκων: Γεώργιος Σκάβδης 
 
Αντικειµενικοί Στόχοι του Μαθήµατος: 
Στόχος του µαθήµατος είναι να έρθουν οι φοιτητές σε επαφή µε βασικά ερωτήµατα της Βιολογίας της 
Συµπεριφοράς. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στο σχεδιασµό και στη λογική των πειραµάτων που περιγράφονται 
προκειµένου να καλλιεργηθεί η κριτική-επιστηµονική σκέψη. 
Περιεχόµενο του µαθήµατος 
Ι. Εισαγωγικά στοιχεία. 
ΙΙ. Αλτρουιστική Συµπεριφορά. 
ΙΙI. Ηθολογία – Ο ρόλος της φύσης και της ανατροφής (Nature or Nurture Controversy). 
IV. Θεωρία παιγνίων (Game Theory). 
V. H σεξουαλική συµπεριφορά της Drosophila melanogaster. 
VI. Επιθετική συµπεριφορά (Η Ενότητα αυτή διαδάσκεται από τη συνάδελφο Μ. Γρηγορίου). 
Διδακτικά βοηθήµατα 
1. Παρουσιάσεις Power point µε αναλυτικές επεξηγήσεις. 
2. Ηλεκτρονικές πηγές. 
Διδακτικές – Μαθησιακές Μέθοδοι 
Διαλέξεις στο αµφιθέατρο, ηλεκτρονική πλατφόρµα του µαθήµατος (e-class), καθοδηγούµενη µελέτη και 
ανάλυση επιστηµονικών εργασιών από τη σύγχρονη βιβλιογραφία. Προκειµένου να υποβοηθηθεί η 
ανάπτυξη της επιστηµονικής σκέψης του φοιτητή στο µάθηµα χρησιµοποιείται η συµµετοχική µέθοδος 
διδασκαλίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο  ο φοιτητής δεν αποκτά µόνο γνώσεις, αλλά αναπτύσσει και ικανότητες 
που του επιτρέπουν να σχεδιάζει πειράµατα ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται τόσο µε τους συναδέλφους του 
όσο και µε το διδάσκοντα. 
Μέθοδοι Αξιολόγησης / βαθµολόγησης 
Οι φοιτητές αξιολογούνται είτε µε γραπτές εξετάσεις του µαθήµατος στο τέλος του εξαµήνου ή/και µέσω 
εργασιών. 
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά 
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ΜΒΓ607 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΒΙΟΗΘΙΚΗ 
Τύπος του Μαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Ε 
Έτος Σπουδών: 3o 
Εξάµηνο: 6o 
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 3 
Aριθµός απονεµόµενων διδακτικών µονάδων: 2 
Όνοµα του διδάσκοντος: 407 
 
Στόχοι του Μαθήµατος: 
 Ως στόχοι του µαθήµατος µπορούν να τεθούν: Μέσα από το εννοιολογικό πλαίσιο βιολογικής και 
εξελικτικής προσέγγισης, επιδιώκεται να εισαχθούν ο ι φοιτητές στην κατανόηση και περιγραφή των 
βασικών Φιλοσοφικών και Ηθικών ρευµάτων µε αναφορές ειδικά στην Δυτική παράδοση σκέψης και στα 
υπό διαµόρφωση σύγχρονα Φιλοσοφικά ρεύµατα Βιοηθικής. Καλούνται οι φοιτητές να κατανοήσουν τα 
βασικά στοιχεία της επιστηµονικής αναζήτησης της σχέσης του ανθρώπου µε τη Φύση και στη συνέχεια να 
µπορούν να τα συσχετίσουν µε τα µεγάλα προβλήµατα που προκύπτουν από βασικές πλευρές της 
ανθρώπινης συµπεριφοράς στην αυγή της 3ης χιλιετίας. Τέλος, καλούνται να γνωρίζουν και να περιγράφουν 
τα κυριότερα προβλήµατα κρίσης/κριτικής σχετικά µε τους σύγχρονους Βιολογικούς - Ιατρικούς 
πειραµατισµούς/χειρισµούς στον τοµέα της υγείας, της πρόληψης, της έρευνας και της κοινωνικής ωφέλειας. 
Ο γενικός στόχος του µαθήµατος είναι να µπορούν οι φοιτητές να χρησιµοποιούν κριτικά και δηµιουργικά 
τις βιολογικές τους γνώσεις, σε πεδία που η βιολογική επιστήµη έχει επηρεάσει και επηρεάζει, ώστε να 
µπορούν να διαµορφώνουν «αυτό-καθοριζόµενες» συµπεριφορές και στάσεις σχετικά µε την επίδραση του 
ανθρώπου στο Φυσικό αλλά και το Κοινωνικό Περιβάλλον. 
Προαπαιτήσεις: Καµµία 
Περιεχόµενο µαθήµατος:   
Ι) Εννοιολογικό πλαίσιο: Ζωή, Ηθική, Βιοηθική (βιολογικές και εξελικτικές προσεγγίσεις). Θεωρητικές 
προσεγγίσεις περί ηθικής και βασικά Φιλοσοφικά/Ηθικά ρεύµατα. ΙΙ) Επιστηµονική αναζήτηση της σχέσης 
Ανθρώπου/Φύσης. Βιολογικές προϋποθέσεις της Κοινωνικότητας (Θηλαστικά/Πρωτεύοντα/Άνθρωπος). Το 
Βιοµηχανοποιηµένο µοντέλο της ζωής: Αλαζονεία, Επεκτατικότητα, Αποξένωση, Τεχνητή Ζωή. Η ανάγκη 
µια νέας ηθικής απέναντι στη Φύση και τον Άνθρωπο. Τα µεγάλα προβλήµατα της 3ης Χιλιετηρίδας. 
Υπερπληθυσµός. Κατασπατάληση και εξάντληση Φυσικών Πόρων (Αέρας, Γη, Νερό). Τροποποίηση και 
υποβάθµιση της ατµόσφαιρας, Κλιµατική αλλαγή. Γενετική τροποποίηση και Αγροτική δραστηριότητα. 
Ανθρωποποίηση της Φύσης (Αστικός επεκτατισµός και αναίρεση της «Άγρια Ζωής». Βιοποικιλότητα και 
Οικοσυστήµατα - Βιοποικιλότητα και Βιοηθική. Ρατσισµός – Ξενοφοβία. Πολιτισµός (Culture) και Φύση 
(Nature). ΙΙΙ) Ανθρώπινα υποκείµενα σε Ιατρικές έρευνες και δοκιµές µε φάρµακα. Χρήση βλαστοκυττάρων. 
Βιοτράπεζες. Παραγωγή οργάνων. Γονιδιακή θεραπεία. Γενετικός έλεγχος. Ευγονική. Μεταµοσχεύσεις. 
Υποβοηθούµενη αναπαραγωγή, αναπαραγωγική Κλωνοποίηση. Προγενετικός και προεµφυτευτικός έλεγχος. 
Τεχνητή παράταση ζωής. Ά µβλωση. Ευθανασία. Πειραµατόζωα. Δικαιώµατα Ζώων. Νοµοθετικό πλαίσιο 
(Διεθνές, Ευρωπαϊκό, Εθνικό). Η αποκωδικοποίηση του γονιδιώµατος. Γενετική τροποποίηση (ΓΤΟ). 
Τεχνητή τροφή (Γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα). Πατέντες. Νοµοθεσία 
Συνιστώµενα συγγράµµατα: 
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1. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ο νέος πολιτισµός που αναδύεται, επιµέλεια Α. Δ. Γεωργόπουλος, εκδόσεις 
Gutenberg, Αθήνα 2005 
2. Βιοηθική (Υπότιτλος: Αναφορά στους γενετικούς και τεχνολογικούς νεωτερισµούς): Αλαχιώτης 
Σταµάτης. Ελληνικά Γράµµατα, 2004 (238 σελίδες) 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: 
 Διαλέξεις, εργασίες, οργάνωση δια-θεµατικών συζητήσεων λόγου και αντίλογου, προβολές σχετικών µε την 
ύλη ντοκιµαντέρ και εστιασµένος διάλογος. 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης: γραπτές εξετάσεις (πολλαπλών επιλογών και ερωτήσεων ανάπτυξης 
σε ποσοστσό 50%) στο τέλος του εξαµήνου 
 Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 
 



 108 

ΜΒΓ608 
 
Τίτλος του µαθήµατος : ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής) : Ε 
'Έτος σπουδών : 3ο 
Εξάµηνο 6ο 
Αριθµός  απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 3 
Συντονιστής : Κατσάνη Αικατερίνη 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος :  
1. Καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελµατικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι 
φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 
2. Η δηµιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστηµονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και 
της επαγγελµατικής επινοητικότητας των ασκουµένων. 
3. Η απόκτηση εµπειριών ώστε να βοηθήσει στο σωστό επαγγελµατικό προσανατολισµό του φοιτητή ο 
οποίος, σε πολλές περιπτώσεις, δεν έχει ορίσει τους επαγγελµατικούς του στόχους  ή ακόµη η απόκτηση 
µιας πρώτης εµπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής µε το επάγγελµα ή/και η επαγγελµατική ένταξη στο χώρο 
που πραγµατοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση 
4. Η δηµιουργία ενός δίαυλου αµφίδροµης µετάδοσης των πληροφοριών µεταξύ των εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων και των παραγωγικών φορέων. 
5. Η ενσωµάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριµένες 
ειδικότητες και δεξιότητες των αποφοίτων στα προγράµµατα σπουδών που προσφέρονται από τα Ιδρύµατα 
Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας. 
Προαπαιτήσεις :Καµµία 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus)  : 
πρακτική άσκηση σε καποιο ερευνητικό ή κλινικό εργαστήριο, µονάδα παραγωγής, φαρµακευτική εταιρία, ή 
άλλο  επαγγελµατικό χώρο που συνδέται άµεσα µε την αγορά εργασίας και το επίπεδο των γνώσεων και τις 
δεξιότητες των τελειοφοίτων του τµήµατος  
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη : -  
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι : - 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης  : γραπτή αναφορά µε τη λήξη της άσκησης.  
Γλώσσα διδασκαλίας : Ελληνικά  
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ΜΒΓ609 
 
Τίτλος του µαθήµατος: ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ 
Τύπος του µαθήµατος (υποχρεωτικό ή επιλογής): Ε 
'Ετος σπουδών: 3ο 
Εξάµηνο: 6ο 
Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (ECTS): 3 
Όνοµα του διδάσκοντος: Σωτηρία Μπουκουβάλα 
 
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος:  
Το µάθηµα αποσκοπεί να εισάγει τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο κλάδο των βιοεπιστηµών, ο οποίος έχει 
σηµαντικές εφαρµογές σε πεδία σχετικά προς την ανθρώπινη υγεία, τη βιοτεχνολογία, τη διαχείριση των 
οικοσυστηµάτων και την εξέλιξη των οργανισµών. Παράλληλα, επιδιώκει την εξοικείωση των φοιτητών µε 
βάσεις δεδοµένων, καθώς και τον προβληµατισµό τους πάνω στις βιοηθικές προεκτάσεις της γονιδιωµατικής 
επιστήµης. 
Προαπαιτήσεις: Καµµία 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 
1) Η εξέλιξη της γονιδιωµατικής (1 ώρα). 2) Πειραµατικά και υπολογιστικά εργαλεία της γονιδιωµατικής (3 
ώρες). 3) Στρατηγικές χαρτογράφησης και αλληλούχησης γονιδιωµάτων (4 ώρες). 4) Το πρόγραµµα του 
ανθρώπινου γονιδιώµατος (4 ώρες): Χαρτογράφηση, αλληλούχηση, τρανσκριπτοµική, µονονουκλεοτιδικοί 
πολυµορφισµοί και άλλοι πολυµορφικοί δείκτες, το πρόγραµµα HapMap, γονιδιωµατική κυτταρογενετική. 
Βάσεις δεδοµένων και αναζήτηση πληροφορίας σε αυτές. 5) Προγράµµατα γονιδιωµατικής οργανισµών-
µοντέλων και άλλων ευκαρυωτών: Συγκριτική γονιδιωµατική και σχετικές βάσεις δεδοµένων (2 ώρες). 6) 
Προγράµµατα γονιδιωµατικής προκαρυωτών και παθογονιδιωµατική (2 ώρες). 7) Ογκογονιδιωµατική (2 
ώρες). 8) Φαρµακογονιδιωµατική, τοξικογονιδιωµατική, οικογονιδιωµατική, διατροφική γονιδιωµατική και 
άλλα συναφή πεδία (3 ώρες). 9) Οι κοινωνικές επιπτώσεις της γονιδιωµατικής – Βιοηθικά ζητήµατα (1 ώρα). 
Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: Σηµειώσεις της διδάσκουσας και συναφής βιβλιογραφία από τη 
βιβλιοθήκη του Τµήµατος. Επίσης, παρέχονται τ α βιβλία Ανασυνδυασµένο DNA των Watson et al. 
(Ακαδηµαϊκές Εκδόσεις) και Φαρµακογονιδιωµατική & Πρωτεϊνωµατική των Wong et al. (εκδ. Παρισιάνου). 
Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: Διαλέξεις, επιστηµονική βιβλιογραφία, βάσεις δεδοµένων.  
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης: Παρακολούθηση διαλέξεων (µέχρι 3/10 µονάδες), γραπτές 
εξετάσεις εξαµήνου (µέχρι 7/10 µονάδες). 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική, επεξεργασία βιβλιογραφίας στην Αγγλική 
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 

1. Διδακτικά Βιβλία  
Ένα σύγγραµµα για κάθε µάθηµα χορηγείται δωρεάν στους φοιτητές µετά από επιλογή τους στην αρχή κάθε 
εξαµήνου στο οποίο διδάσκεται το µάθηµα. Η επιλογή πραγµατοποιείται από κατάλογο προτεινόµενων 
συγγραµµάτων, τον οποίο εισηγείται ο διδάσκων του µαθήµατος και τον οποίο επικυρώνει η Γενική 
Συνέλευση του Τµήµατος. Από το Ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 η διανοµή συγγραµµάτων θα γίνεται µέσω 
του συστήµατος «Εύδοξος». 

 

2. Ηλεκτρονικά Μαθήµατα 

Το Δ.Π.Θ. παρέχει υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων στα πλαίσια της  Πλατφόρµας Ασύγχρονης 

Τηλεκπαίδευσης e-Class:  

http://eclass.duth.gr/eclass  

Στο e-class αναρτώνται πληροφορίες, ανακοινώσεις και ότι άλλο κρίνουν οι διδάσκοντες, καθώς και 

οι ανακοινώσεις που αφορούν στις εργαστηριακές ασκήσεις. 

3. Σίτιση  

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Παιδαγωγικών Τµηµάτων λειτουργεί Φοιτητική Λέσχη για τη σίτιση των 
φοιτητών των Παιδαγωγικών Τµηµάτων και των Τµηµάτων Ιατρικής και Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής. 
Δικαίωµα δωρεάν σίτισης έχουν οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόµο 
(αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραµµατεία). Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
χορηγείται κάρτα σίτισης στους φοιτητές που δικαιούνται δωρεάν σίτιση. Οι φοιτητές που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις για δωρεάν σίτιση έχουν δικαίωµα σίτισης αλλά καταβάλουν το αντίτιµο του σιτηρεσίου. 
 

4. Στέγαση 
Φοιτητική Εστία δεν υπάρχει προς το παρόν για τη στέγαση των φοιτητών του Δ.Π.Θ στην 
Αλεξανδρούπολη. Ωστόσο για κάθε ακαδηµαϊκό έτος εξασφαλίζονται µισθωµένα δωµάτια στην πόλη της 
Αλεξανδρούπολης για τη στέγαση των φοιτητών. Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών που θα στεγαστούν σε 
ξενοδοχεία, όπως επίσης και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των στεγαζόµενων φοιτητών εφαρµόζονται 
σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει ο «Γενικός Κανονισµός Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Δ.Π.Θ.». 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος. 
 

5. Δικαιολογητικά Σίτισης και Στέγασης 
1) Αίτηση η οποία χορηγείται από την Γραµµατεία 
2) Εκκαθαριστικό σηµείωµα της Εφορίας για την οικονοµική περίοδο του τρέχοντος έτους (των γονέων ή 
του φοιτητή εάν υποβάλλει ο ίδιος φορολογική δήλωση) 
3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από τον Δήµο ή την Κοινότητα  
4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνεται η µόνιµη κατοικία των γονέων 
5) Οι υποψήφιοι που επικαλούνται λόγους υγείας οφείλουν να προσκοµίσουν βεβαίωση αρµόδιας 
πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής όπου θα  τεκµηριώνονται οι λόγοι αυτοί 
6) Οι υποψήφιοι που έχουν αδελφό φοιτητή ή αδελφό που υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία οφείλουν να 
προσκοµίσουν την ανάλογη βεβαίωση από την αρµόδια υπηρεσία 
7) Οι φοιτητές που είναι τέκνα πολύτεκνης οικογένειας οφείλουν να υποβάλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας 
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Επίσης δικαίωµα επιδότησης ενοικίου έχουν µόνο οι φοιτητές από το Β' Έτος και αργότερα    
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος. 
 
6. Υγειονοµική Περίθαλψη 
Οι φοιτητές δικαιούνται πλήρους ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης. Για το σκοπό αυτό, 
σε όσους το επιθυµούν, χορηγείται µε την εγγραφή από τη Γραµµατεία του Τµήµατος βιβλιάριο υγείας, το 
οποίο ανανεώνεται κάθε χρόνο. 
 

Υγειονοµική περίθαλψη δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές των Α.Ε.Ι, ηµεδαποί, 
οµογενείς και αλλοδαποί για διάστηµα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπονται ως ελάχιστη διάρκεια 
των προπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος προσαυξηµένο κατά το ήµισυ. Προκειµένου για το τελευταίο 
έτος σπουδών η περίθαλψη παρατείνεται και µετά τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους µέχρι 31 Δεκεµβρίου για 
όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους µέχρι τότε. Αναλυτικότερες πληροφορίες περιέχονται στον 
«Κανονισµό Υγειονοµικής Περίθαλψης Φοιτητών». 
 

7. Διευκολύνσεις κατά τις Μετακινήσεις 
Οι φοιτητές δικαιούνται έκπτωση επί του εισιτηρίου στις µετακινήσεις τους στο εσωτερικό της χώρας που 
διαµορφώνονται ως εξής: 
 Στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης όπου εδρεύει το Τµήµα που φοιτά είναι δωρεάν. 
 Στις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες κατά 25% και στις σιδηροδροµικές συγκοινωνίες κατά 50%. 
 Κατά τις µετακινήσεις τους οι φοιτητές είναι υποχρεωµένοι να επιδεικνύουν το δελτίο του ειδικού 
εισιτηρίου τους (πάσο) που χορηγείται από την Γραµµατεία. 
 

8. Βραβεία-Υποτροφίες  
Για τους προπτυχιακούς φοιτητές ισχύει το σύστηµα κρατικής µέριµνας που περιλαµβάνει δύο κατηγορίες: 
υποτροφίες επίδοσης και υποτροφίες και δ άνεια ενίσχυσης. Οι υποτροφίες επίδοσης χορηγούνται µε 
αποκλειστικό κριτήριο την ακαδηµαϊκή επίδοση του φοιτητή. Οι υποτροφίες και τα δάνεια ενίσχυσης 
χορηγούνται µε πρώτο κριτήριο την οικονοµική κατάσταση του φοιτητή και µε δεύτερο κριτήριο την 
επίδοση του. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος. 
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9. Εκπαιδευτικά Προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

9.1 SOCRATES 
Το πρόγραµµα SOCRATES αποτελεί το πρόγραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνεργασία 
στον τοµέα της Εκπαίδευσης. Είναι ένα πρόγραµµα-οµπρέλα που καλύπτει και συνεχίζει τις δραστηριότητες 
παλαιότερων προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως τα ERASMUS, LINGUA, EURIDICE, 
ARION, COMENIUS. Οι χώρες που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Socrates, είναι τα 27 κράτη-µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία (στα πλαίσια της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό χώρο), καθώς και η Τουρκία. 
 

Το τµήµα του SOCRATES για την τριτοβάθµια εκπαίδευση ονοµάζεται ERASMUS και αποτελεί συνέχεια, 
σε αναθεωρηµένη και ανεπτυγµένη µορφή, του προγράµµατος Ευρωπαϊκής δράσης για την κινητικότητα 
σπουδαστών Πανεπιστηµίων. Το πρόγραµµα χορηγεί υποτροφίες κινητικότητας σε πολλές χιλιάδες 
σπουδαστών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα ενδιαφέρεται για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής 
διάστασης των σπουδών για σπουδαστές που δεν συµµετέχουν άµεσα σε ανταλλαγές. 
 

9.2 ERASMUS 
Το τµήµα του SOCRATES για την τριτοβάθµια εκπαίδευση ονοµάζεται ERASMUS και αποτελεί συνέχεια, 
σε αναθεωρηµένη και ανεπτυγµένη µορφή, του προγράµµατος Ευρωπαϊκής δράσης για την κινητικότητα 
σπουδαστών Πανεπιστηµίων. Το πρόγραµµα χορηγεί υποτροφίες κινητικότητας σε πολλές χιλιάδες 
σπουδαστών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα ενδιαφέρεται για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής 
διάστασης των σπουδών για σπουδαστές που δεν συµµετέχουν άµεσα σε ανταλλαγές. 
Η δηµιουργία διαπανεπιστηµιακών προγραµµάτων συνεργασίας για την κινητικότητα των φοιτητών 
(διάρκειας από τρεις µήνες έως ένα έτος) και για διδάσκοντες (από µία έως οκτώ εβδοµάδες), η οργάνωση 
εντατικών προγραµµάτων σύντοµης διάρκειας για εκπαιδευτικούς και σπουδαστές, η από κοινού ανάπτυξη 
προγραµµάτων σπουδών, είναι µερικές από τις δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο του 
ERASMUS. 
 

Τι προσφέρει το ERASMUS στους φοιτητές: 
To πρόγραµµα ERASMUS δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές, µέσω των υποτροφιών, να 
πραγµατοποιήσουν µέρος των σπουδών τους (από τρεις µήνες έως ένα έτος) σε πανεπιστήµιο άλλου 
κράτους-µέλους. Το µέρος αυτό των σπουδών αναγνωρίζεται πλήρως µέσα από το ECTS, δηλαδή µέσα από 
το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς Ακαδηµαϊκών Μονάδων (European Credit Transfer System). 
 

Το ERASMUS είναι ανοιχτό σε όλα τα είδη ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους 
τους κλάδους και βαθµίδες σπουδών, συµπεριλαµβανοµένης και της διδακτορικής διατριβής. 
 

Οι φοιτητές που σκέφτονται να ζήσουν και να σπουδάσουν στο εξωτερικό, να γνωρίσουν διαφορετικούς 
πολιτισµούς και κουλτούρες και ένα διαφορετικό ακαδηµαϊκό περιβάλλον, να κάνουν νέους φίλους, να 
µάθουν καλύτερα µια ξένη γλώσσα, και εκτός από όλα αυτά µαζί να έχουν πλήρη αναγνώριση των σπουδών 
τους όταν επιστρέψουν στο Δ.Π.Θ., έχουν µέσω του Erasmus την καλύτερη ευκαιρία να πραγµατοποιήσουν 
αυτό το όνειρο τους - και µάλιστα, εκτός από την υποτροφία, απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
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καταβολής διδάκτρων! 
Προϋποθέσεις συµµετοχής των φοιτητών στο πρόγραµµα 
Οι φοιτητές που ενδιαφερονται να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα πρέπει: 
 να είναι φοιτητές κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή άλλου κράτους που συµµετέχει στο πρόγραµµα 
SOCRATES. 
 να έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος των σπουδών τους. 
 να γνωρίζουν καλά τη γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστηµίου υποδοχής 
 να προτίθενται να µετακινηθούν προκειµένου να διανύσουν µια ολοκληρωµένη περίοδο των 
σπουδών τους στο εξωτερικό (η οποία θα περιλαµβάνει και διαδικασία αξιολόγησης της ακαδηµαϊκής τους 
επίδοσης) 
 να παρακολουθήσουν στο εξωτερικό µαθήµατα που είναι αντίστοιχα ή ισοδύναµα µε µαθήµατα που 
περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα σπουδών τους στο Δ.Π.Θ., ώστε να είναι δυνατή η αναγνώρισή τους 
Το Δ.Π.Θ. εγγυάται ρητά και εκ των προτέρων ότι η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό θα αναγνωριστεί και 
θα προσµετρηθεί για την απονοµή του πτυχίου/διπλώµατος/µεταπτυχιακού τίτλου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα SOCRATES/ERASMUS µπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 
 http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 
 

Το ERASMUS στο Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 
Α. Διπλωµατικές Εργασίες 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus το Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Τ.Μ.Β.Γ.), παρέχει, 
από το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005, τη δυνατότητα σε τεταρτοετείς φοιτητές του να εκπονήσουν τη 
διπλωµατική τους εργασία σε ένα από τα συνεργαζόµενα µε το Τ.Μ.Β.Γ Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. 
Συγκεκριµένα για το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 τα συνεργαζόµενα µε το Τ.Μ.Β.Γ. Πανεπιστήµια είναι: 
 

1. University of Liverpool, Cancer Research Centre. 
Εργαστήριο Dr. T. Liloglou 
Eργαστήριο Dr. G. Xinarianos 
www.liv.ac.uk/cancerstudies/research/research.htm 
 

2. University of Tuebingen, Dept. of Medical Genetics. 
Εργαστήριο Prof O. Riess 
www.uni-tuebingen.de/ Klinische_Genetik 
 

3. Erasmus MC University, Medical Center, Department of Biochemistry 
Εργαστήριο Prof. C.P.Verrijzer 
www.erasmusmc.nl/biochemie/research/397758/ 
 

4. Universitat de Barcelona, Lombarte Departament de Biologia Animal. 
Εργαστήριο Prof. Miquel Arnedo. 
www.marnedo.net/home.php 
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5. University of Montpelier II, Laboratory of Genome, Populations, Interactions and adaptations. 
Eργαστήριο Prof. François Βonhomme. 
www.univ-montp2.fr/~genetix/labo.htm 
 

6. University of Peruggia, Faculty of Pharmacy, Dpt. of Internal Medicine, Section of Applied Biochemistry 
and Nutritional Sciences. 
Eργαστήριο Prof. F. Galli. 
www.unipd.it 
 

Β. Τριτοετείς φοιτητές 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus το Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Τ.Μ.Β.Γ.), παρέχει, 
από το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011, τη δυνατότητα σε τριτοετείς φοιτητές του να εκπονήσουν ένα εξάµηνο 
των σπουδών τους στο: 
Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστηµίου Κύπρου 
http://www.ucy.ac.cy/ 
 

Γ. Μεταπτυχιακοί φοιτητές 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus το Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Τ.Μ.Β.Γ.), παρέχει, 
από το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011, τη δυνατότητα σε µεταπτυχιακούς φοιτητές του να εκπονήσουν ένα 
εξάµηνο των σπουδών τους στο: 
University of Oxford, Department of Pharmacology 
http://www.pharm.ox.ac.uk/ 
 
Διαδικασία επιλογής φοιτητών για συµµετοχή στο πρόγραµµα ERASMUS: 
Οι προπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα ERASMUS υποβάλλουν 
κατά το εαρινό εξαµηνο και µετά από πρόσκληση της  Συντονίστριας του προγράµµατος αίτηση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος προς το Τµήµα. 
 

Η αίτηση συνοδεύεται από: 
i) Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα 
ii) Αναλυτική Βαθµολογία 
iii) Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας 
 

Αξιολόγηση 
H επιλογή των φοιτητών πραγµατοποιείται µε βάση τη βαθµολογία τους σύµφωνα µε τα κριτήρια που έχει 
θέσει η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. 
Α. Ανταλλαγές διπλωµατικών φοιτητών 
Η βαθµολογία των υποψηφίων βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: 
1) µέσο όρο της βαθµολογίας όπως προκύπτει από την αναλυτική βαθµολογία του υποψηφίου (συντελεστής 
0.5). 
2) τη συνέντευξη του υποψηφίου στην Επιτροπή Διπλωµατικών Σπουδών – η συνέντευξη πραγµατοποιείται 
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παρουσία όσων µελών ΔΕΠ του ΤΜΒΓ επιθυµούν να παραστούν (συντελεστής 0.2). 
3) την πιστοποιηµένη γνώση της Αγγλικής (συντελεστής 0.2). 
4) την πιστοποιηµένη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής (συντελεστής 0.1). 
5) τον αριθµό των µαθηµάτων που οφείλει ο υποψήφιος. (αφαίρεση για κάθε µάθηµα που οφείλει 0.2 
µονάδας από την τελική βαθµολογία που προκύπτει από τα 1-4). 
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων τ ων οποίων ο µέσος όρος είναι µικρότερος από 7 ή οφείλουν 
παραπάνω από 5 µαθήµατα. 
 
Β. Ανταλλαγές φοιτητών 
Η βαθµολογία - αξιολόγηση των υποψηφίων βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: 
1) µέσο όρο της βαθµολογίας όπως προκύπτει από την αναλυτική βαθµολογία του υποψηφίου (συντελεστής 
0.5). 
2) τη συνέντευξη του υποψηφίου στην Επιτροπή Διπλωµατικών Σπουδών – η συνέντευξη πραγµατοποιείται 
παρουσία όσων µελών ΔΕΠ του ΤΜΒΓ επιθυµούν να παραστούν (συντελεστής 0.2). 
3) την πιστοποιηµένη γνώση της Αγγλικής (συντελεστής 0.2). 
4) την πιστοποιηµένη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής (συντελεστής 0.1). 
5) τον αριθµό των µαθηµάτων που οφείλει ο υποψήφιος. (αφαίρεση για κάθε µάθηµα που οφείλει 0.2 
µονάδας από την τελική βαθµολογία που προκύπτει από τα 1-4). 
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων των οποίων ο µέσος όρος είναι µικρότερος από 7 ή οφείλουν 
παραπάνω από 4 µαθήµατα. 
 

9.3 Επικοινωνία-Πληροφορίες για τα Προγράµµατα: 
 Στη συντονίστρια Erasmus του Τµήµατος, Επ. Καθ. Μαρία Γρηγορίου, Τµήµα Μοριακής Βιολογίας 
και Γενετικής, Κτίριο 10, Πανεπιστηµιούπολη, Δραγάνα, τηλ: 25510-30657, email: mgrigor@mbg.duth.gr 
 Στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων/Socrates του Πανεπιστηµίου (Κτίριο Διοίκησης, Κοµοτηνή, τηλ. 
25310 39084, e-mail: intrela@duth.gr) 
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ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
 

1. Βιβλιοθήκη 
Η Βιβλιοθήκη του Τµήµατος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δ.Π.Θ, συστεγάζεται µε τη Βιβλιοθήκη 
του Τµήµατος Ιατρικής σε κτίριο 1400m2 της Πανεπιστηµιούπολης στη Δραγάνα. Το κτίριο διαθέτει 
αναγνωστήριο, όπου οι αναγνώστες µπορούν να χρησιµοποιούν το υλικό της συλλογής που δεν δανείζεται. 
Το υλικό αυτό ονοµάζεται πληροφοριακό και περιλαµβάνει τα λεξικά, τους άτλαντες, τα ABSTRACTS, το 
ΙΝDΕΧ ΜΕDICUS και τα περιοδικά. Διατίθενται επίσης ηλεκτρονικοί υπολογιστές συνδεδεµένοι στο 
Διαδίκτυο για αναζήτηση βιβλιογραφίας.  
Δικαιώµατα δανεισµού βιβλίων έχουν όλα τα µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας αλλά και µη 
πανεπιστηµιακοί γιατροί, φαρµακοποιοί, νοσηλευτές και λοιποί υγειονοµικοί. Ο δανεισµός βιβλίων µπορεί 
να γίνει για χρονικό διάστηµα δυο εβδοµάδων. Επίσης, στη Βιβλιοθήκη υπάρχει φωτοαντιγραφικό 
µηχάνηµα και οι φωτοτυπίες παρέχονται δωρεάν για περιορισµένο αριθµό σελίδων υλικού της βιβλιοθήκης. 
Συνολικά, η Βιβλιοθήκη διαθέτει 18000 τόµους βιβλίων, καθώς επίσης συνδροµές σε 230 τίτλους 
περιοδικών. 
Υπεύθυνος – Βιβλιοθηκονόµος: Κυρκούδης Θεόδωρος.  
 

Το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και του αναγνωστηρίου είναι 7:00 π.µ. µε 7:00 µ.µ. Δευτέρα έως 
Παρασκευή. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν στα ακόλουθα 
τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 
Τηλέφωνο - Fax:  25510-30902 
Κεντρική Βιβλιοθήκη: www.lib.duth.gr 
Βιβλιοθήκη Ιατρικής; www.lib.duth.gr/med 
E-mail: Medical@lib.duth.gr 
  

2. Γραφείο Διασύνδεσης 
Το Γραφείο Διασύνδεσης ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1997 µε έδρα την Ξάνθη, ενώ λειτουργούν δύο 
παραρτήµατα στην Κοµοτηνή και στην Αλεξανδρούπολη. Η ίδρυση και λειτουργία του έχουν ως στόχο να 
βοηθήσουν τους φοιτητές και απόφοιτους κάθε Τµήµατος να προσεγγίσουν οµαλά τη µελλοντική τους 
σταδιοδροµία, παρέχοντας πληροφόρηση σχετικά µε τις δυνατότητες που τους προσφέρονται τόσο κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους όσο και µετά τη λήψη του πτυχίου τους. 
Συγκεκριµένα, το Γραφείο Διασύνδεσης: 
 Παρέχει πληροφορίες για προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα ελληνικών και ξένων 
Ιδρυµάτων και για υποτροφίες από διάφορους φορείς . 
 Διοργανώνει διάφορα σεµινάρια ενηµέρωσης από πανεπιστηµιακούς φορείς και στελέχη του 
παραγωγικού τοµέα ενηµερώνει τους απόφοιτους για διαθέσιµες θέσεις εργασίας και τους παρέχει 
συµβουλευτική υποστήριξη σχετικά µε την επαγγελµατική τους αποκατάσταση. 
Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 25510 - 39235, το οποίο λειτουργεί και ως FAX. 
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3. Γραµµατειακή Υποστήριξη 
Η Γραµµατεία του Τ.Μ.Β.Γ. είναι υπεύθυνη για την παροχή στους φοιτητές των ακόλουθων υπηρεσιών: 
- έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. 
- έκδοση δελτίου ειδικού εισιτηρίου στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους  
- χορήγηση φοιτητικής ταυτότητας. Πρόκειται για το κύριο ενδεικτικό στοιχείο που βεβαιώνει την φοιτητική 
ιδιότητα και είναι απαραίτητη στις εξετάσεις και για την έκδοση κάθε είδους πιστοποιητικού.  
- χορήγηση βιβλιαρίου υγειονοµικής περίθαλψης µετά από αίτηση του φοιτητή. 
 

Η Γραµµατεία του Τ.Μ.Β.Γ. λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των φοιτητών καθηµερινά από τις 11.00 π.µ 
έως τις 13.00 µ.µ.  
Τηλ.  25510 – 30612, 25510 – 30614, 25510 – 30610. 
Fax:25510- 30613 
email:secr@mbg.duth.gr  
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
1. Η Πόλη της Αλεξανδρούπολης 
Η Αλεξανδρούπολη είναι µια παραλιακή πόλη µε µοντέρνα κτίρια και αποτελεί καλοκαιρινό θέρετρο της 
περιοχής. Είναι µια πόλη που µαγεύει τον επισκέπτη µε την οµορφιά της, τους παραδοσιακά ανοιχτόκαρδους 
και φιλικούς κατοίκους της, τις υπέροχες και καθαρές παραλίες της, τις κατασκηνώσεις και τις γραφικές 
ταβέρνες της µε το φρέσκο ψάρι. Η πόλη παρουσιάζει δραστηριότητα στον εµπορικό, βιοτεχνικό, αγροτικό 
και πολιτιστικό τοµέα, µια λόγω της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί κόµβο διεθνούς εµπορίου. Επίσης, η 
γύρω περιοχή παρουσιάζει αξιοθέατα τόσο από οικολογικής όσο και από αρχαιολογικής πλευράς (Δέλτα του 
Έβρου, Δάσος της Δαδιάς, Αρχαιολογικός χώρος της Μάκρης-Μεσηµβρίας, Δορίσκος, Κοσµοσώτηρα 
Φερών).  
Δείτε και στον σύνδεσµο:  www.anatolikimakedoniathraki.gov.gr/ 
 

2. Συγκοινωνίες 
Η Αλεξανδρούπολη συνδέεται αεροπορικά µε την Αθήνα σε καθηµερινή βάση, ενώ υπάρχουν δροµολόγια 
του Ο.Σ.Ε. (και Intercity) για τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και προς την Τουρκία. Συχνά δροµολόγια του 
Κ.Τ.Ε.Λ. Έβρου συνδέουν την πόλη µε την Θεσσαλονίκη και δύο φορές την ηµέρα µε την Αθήνα. Επίσης, 
τακτικά δροµολόγια των λεωφορείων γίνονται µεταξύ της πρωτεύουσας του Νοµού Έβρου και άλλων 
σηµαντικών πόλεων της περιοχής. Από το λιµάνι υπάρχει καθηµερινά ακτοπλοϊκή σύνδεση µε τη 
Σαµοθράκη και µια φορά την εβδοµάδα µε την Λήµνο. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δροµολογούνται 
και Ιπτάµενα Δελφίνια. 
 

3. Διαµονή 
Εκτός από το οργανωµένο Δηµοτικό Camping υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία Α' ως Δ' κατηγορίας, δύο 
Motels ή καθώς και ενοικιαζόµενα δωµάτια στην παραλία της Νέας Χιλής και της Μάκρης. Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες από το Δηµοτικό Τουριστικό Γραφείο στο 
τηλέφωνο 25510-28735/26055. 
 

4. Αξιοθέατα 
Ο Φάρος που χτίστηκε το 1880 µαζί µε τη Μητρόπολη του Αγίου Νικολάου, πολιούχου της 
Αλεξανδρούπολης, είναι τα πιο χαρακτηριστικά αξιοθέατα της πόλης. Σηµαντικά αξιοθέατα αποτελούν 
επίσης η αρχαιολογική συλλογή που βρίσκεται στο κτήριο του παλιού Δηµαρχείου, το Εκκλησιαστικό 
Μουσείο που λειτουργεί στη Μητρόπολη, το Εθνογραφικό Μουσείο, το Δηµοτικό Κέντρο Περιβάλλοντος, 
όπου εκτίθενται στοιχεία της χλωρίδας και πανίδας από τον υγροβιότοπο του Δέλτα του ποταµού  Έβρου, ο 
αρχαιολογικός χώρος της Μεσηµβρίας (10 χλµ. Δυτικά της πόλης), η αρχαία σπηλιά του Κύκλωπα στη 
Μάκρη (10 χλµ. Δυτικά της πόλης), και οι Ιαµατικές Πηγές στα Λουτρά Τραϊανούπολης (11 χλµ. 
Ανατολικά), το Δέλτα του Έβρου, το Δάσος της Δαδιάς και η απαράµιλλης οµορφιάς Βυζαντινή εκκλησία 
της Παναγίας Κοσµοσώτηρας που ιδρύθηκε το 1151 από τον Ισαάκιο Κοµνηνό στις Φέρες. 
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5. Χρήσιµα Τηλέφωνα  (Κωδικός κλήσης 25510) 
 

Αερολιµένας ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 45198 

Δηµαρχία    26410, 38409 

Δηµοτική Επιχείρηση Τουρισµού 28735, 26055 

Κ.Τ.Ε.Λ 26479 

Λιµεναρχείο   26468 

Νοµαρχία 36823 

Νοσοκοµείο    25772 

Ο.Σ.Ε. 26398 

Ταξί      27700, 27200, 27770 

Τουριστική Αστυνοµία    37411 
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TMΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΑΚΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 


	Odigos Spoudon 10-11 a
	Odigos Spoudon 10-11 b

