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Tο Tµήµα Bιολογίας της Σχολής Θετικών & Τεχνολογικών Eπιστηµών, Πανεπιστηµίου Kρήτης 

λειτουργεί από το 1983 µε Πρόγραµµα Mεταπτυχιακών Σπουδών και από το 1987 µε Πρόγραµµα 
Προπτυχιακών Σπουδών. 

 
  ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΣΣ  

 Το Τµήµα Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης ιδρύθηκε το 1981, και σήµερα αποτελεί ένα 
διεθνώς αναγνωρισµένο κέντρο σύγχρονης πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της 
Βιολογίας. Σκοπός του είναι  ο συνδυασµός της έγκυρης πανεπιστηµιακής διδασκαλίας µε την 
υψηλού επιπέδου ερευνητική δραστηριότητα και η συµµετοχή του στην εκρηκτική εξέλιξη της 
σύγχρονης Βιολογίας σε διεθνές επίπεδο.  

Οι φοιτητές του Τµήµατος Βιολογίας έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαρκείς θεωρητικές 
βάσεις και πρακτική εµπειρία σε προηγµένες τεχνολογίες µιας σειράς επιστηµονικών πεδίων της 
επιστήµης της Βιολογίας, όπως η Μοριακή Βιολογία και η Γενετική, η Κυτταρική και Αναπτυξιακή 
Βιολογία, η Οικολογία, η Θαλάσσια Βιολογία, η Εφαρµοσµένη Βιολογία και η Βιοτεχνολογία.  

Μέσω της διπλωµατικής εργασίας και των µεταπτυχιακών σπουδών, παρέχεται στους φοιτητές, 
η δυνατότητα συµµετοχής σε πληθώρα ερευνητικών προγραµµάτων που θέτουν το Τµήµα στο 
επίκεντρο συνεργασιών βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, µε πολλά εργαστήρια από την Ευρώπη 
και την Αµερική.  

Ένα µεγάλο συγκριτικό πλεονέκτηµα του Τµήµατος είναι η άµεση συνεργασία των ερευνητικών 
του οµάδων µε δύο συνεργαζόµενα Ερευνητικά Ινστιτούτα διεθνούς εµβέλειας, που εποπτεύονται από 
την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και 
Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ/ΙΤΕ) και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) καθώς και το 
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικών Ερευνών) και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης που παρέχει πολύτιµες επιστηµονικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε θέµατα περιβάλλοντος 
της Ανατολικής Μεσογείου. Με αυτή την υποδοµή το Τµήµα Βιολογίας έχει καταρτίσει τον ακόλουθο 
Οδηγό Σπουδών ώστε να εξασφαλίζει όχι µόνο την πληρότητα των γνώσεων ενός βιολόγου, αλλά να 
συνδέει την θεωρητική βάση µε την πρακτική εφαρµογή, να καλλιεργεί την επιστηµονική σκέψη και 
να παρέχει στον Ελληνικό και ∆ιεθνή χώρο άτοµα άρτια εκπαιδευµένα να θεραπεύσουν την επιστήµη 
της Βιολογίας. 

 
  ∆∆ΟΟΜΜΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

Με στόχο τον καλύτερο συντονισµό της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του λειτουργίας το 
Τµήµα είναι οργανωµένο σε Τοµείς, στους οποίους κατανέµεται το διδακτικό προσωπικό και οι 
εργαστηριακές µονάδες. Ο Τοµέας συντονίζει τη διδασκαλία µέρους του γνωστικού αντικειµένου του 
Τµήµατος που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο πεδίο της επιστήµης. Σύµφωνα µε το Π.∆. 103/83, ΦΕΚ 
48, για την οργάνωση του Τµήµατος Βιολογίας της Σ.Θ.Τ.Ε. του Πανεπιστηµίου Κρήτης οι Τοµείς του 
Τµήµατος είναι σήµερα τρεις (3): 
 

  ((11))  ΤΤοοµµέέααςς  ΒΒιιοοχχηηµµεείίααςς,,  ΜΜοορριιαακκήήςς  ΒΒιιοολλοογγίίααςς  κκααιι  ΒΒιιοολλοογγίίααςς  ΚΚυυττττάάρροουυ  κκααιι  
ΑΑννάάππττυυξξηηςς    

Ο Τοµέας αυτός καλύπτει τα γνωστικά αντικείµενα Βιοχηµείας, Μοριακής Βιολογίας, Βιολογίας 
του Κυττάρου, Αναπτυξιακής Βιολογίας, Γενετικής και Ανοσολογίας και ασχολείται κυρίως µε την 
µελέτη και λειτουργία του κυττάρου σαν µονάδα ζωής και τη σχέση αυτού µε τον περιβάλλοντα χώρο. 

Tα µέλη του ∆ιδακτικού Eρευνητικού Προσωπικού και άλλοι διδάσκοντες του Τοµέα καθώς και 
οι περιοχές ερευνητικής τους δραστηριότητας είναι: 



 
Aθανασάκη-Bασιλειάδη Eιρήνη, Aναπληρώτρια Kαθηγήτρια, ∆ιδακτορικό 1988, 

Πανεπιστήµιο  Alberta. 
  -Aνοσολογία. 
Aλεξανδράκη ∆έσποινα, Aναπληρώτρια  Kαθηγήτρια, ∆ιδακτορικό 1982, Πανεπιστήµιο 

Harvard. 
  -Mοριακή γενετική, γονιδιακή δοµή και ρύθµιση στις ζύµες. 
Γαλανόπουλος Bασίλειος, Eπίκουρος Kαθηγητής,   ∆ιδακτορικό 1983, Πανεπιστήµιο 

Aθηνών. 
-Mελέτη δοµής και λειτουργίας κυττάρων, ιστών, οργάνων και οργανισµών µε χρήση 

ηλεκτρονικής µικροσκοπίας διέλευσης και σάρωσης. Eπίσης, µελέτη  της κατανοµής και 
κίνησης ιχνοστοιχείων στα κύτταρα µε µεθόδους µικροανάλυσης ακτίνων -X. 

∆ελιδάκης Xρήστος, Αναπληρωτής Kαθηγητής,  ∆ιδακτορικό 1988, Πανεπιστήµιο Harvard. 
  -Moριακή Bιολογία ∆ροσόφιλας - Nευρογενετική. 
Kαφάτος Φώτης, Kαθηγητής, ∆ιδακτορικό 1965, Πανεπιστήµιο Harvard. 
  -Mοριακή και Αναπτυξιακή Bιολογία. Mηχανισµοί που ελέγχουν την έκφραση των 

γονιδίων κατά την ανάπτυξη. Mοριακή εξέλιξη. Γενετική µηχανική εντόµων οικονοµικής 
σηµασίας. 

Kοκκινίδης Mιχαήλ, Kαθηγητής, ∆ιδακτορικό 1981, Max Planck Institut fur Biochemie.  
  -Kρυσταλλογραφία µακροµορίων, δοµές µακροµορίων, µηχανική πρωτεϊνών, 

biocomputing, µοριακά graphics, εφαρµογές H/Y στη βιολογία. 
Λούης Xρήστος,  Kαθηγητής, ∆ιδακτορικό 1977, Πανεπιστήµιο Heidelberg. 
  -Mοριακή γενετική ∆ροσόφιλας, ανωφελούς κώνωπα και µύγας Mεσογείου. Mεταθετά 

στοιχεία. ∆υσγενεσία υβριδίου. Γονιδιακή έκφραση. 
Mοσχονάς Nικόλαος, Kαθηγητής , ∆ιδακτορικό 1982, Πανεπιστήµιο Aθηνών. 
  -Γονιδιακή δοµή και ρύθµιση σε ανώτερα θηλαστικά µε έµφαση στον άνθρωπο. Mοριακή 

βάση γενετικών ασθενειών, προγενετική διάγνωση. 
Παπαµατθαιάκης Iωσήφ, Kαθηγητής, ∆ιδακτορικό 1975, Iατρική Σχολή Πανεπιστηµίου 

Aθηνών. 
  -Γονιδιακή έκφραση και ρύθµισή της στα θηλαστικά και τον άνθρωπο. Mοριακοί 

µηχανισµοί γενετικών και  ιολογικών ασθενειών του ανθρώπου.  
Στρατάκης Eµµανουήλ, Kαθηγητής, ∆ιδακτορικό 1974, Πανεπιστήµιο Ulm. 
  -∆οµή και λειτουργία πρωτεϊνών. Aνεύρεση νέων βιολογικών εντοµοκτόνων από τις 

ενδοτοξίνες Bacillus thuringiensis. 
Tσαγρή Eυθυµία, Eπίκουρος Kαθηγήτρια, ∆ιδακτορικό 1987, Πανεπιστήµιο Giessen. 
  -Mοριακή Bιολογία Φυτών. 
Xαλεπάκης Γεώργιος, Aναπληρωτής Kαθηγητής, ∆ιδακτορικό1988, Πανεπιστήµιο Marburg.  
  -Bιολογία Kυττάρου. 
 
((22))  ΤΤοοµµέέααςς  ΒΒιιοολλοογγίίααςς  ΟΟρργγααννιισσµµώώνν,,  ΠΠλληηθθυυσσµµώώνν  κκααιι  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  κκααιι  ΘΘααλλάάσσσσιιααςς  

ΒΒιιοολλοογγίίααςς    
Ο Τοµέας αυτός καλύπτει τα γνωστικά αντικείµενα της Ζωολογίας, Βοτανικής, Οικολογίας, 

Φυσιολογίας, Θαλάσσιας Βιολογίας και ασχολείται κυρίως µε την Βιολογία Οργανισµών, Πληθυσµών 
και Περιβάλλοντος. 

Tα µέλη του ∆ιδακτικού Eρευνητικού Προσωπικού και άλλοι διδάσκοντες του Τοµέα καθώς και 
οι περιοχές ερευνητικής τους δραστηριότητας είναι: 

 
∆ερµών Aικατερίνη, Eπίκουρος Kαθηγήτρια,  ∆ιδακτορικό  1987, Πανεπιστήµιο Πατρών. 
  -Zωολογία - Φυσιολογία Eγκεφάλου. 



Zούρος Eλευθέριος, Kαθηγητής, ∆ιδακτορικό  AΓΣA 1968 και Πανεπιστήµιο Σικάγου 1972. 
  -Γενετική πληθυσµών και εξέλιξη. Έρευνα πάνω στην βελτίωση και την πληθυσµιακή 

γενετική θαλασσίων οργανισµών και στους µηχανισµούς ειδογένεσης στην ∆ροσόφιλα. 
Kοτζαµπάσης Kυριάκος, Aναπληρωτής Kαθηγητής,  ∆ιδακτορικό 1987, Πανεπιστήµιο 

Marburg. 
  -Φυσιολογία, Φωτοβιολογία, Φωτοσύνθεση. 
Λύκα Kωνσταντία, Λέκτορας, ∆ιδακτορικό 1996, Πανεπιστήµιο Tennessee. 
   -Bιοµαθηµατικά. 
Mυλωνάς Mωϋσής, Aναπληρωτής Kαθηγητής,  ∆ιδακτορικό   1983, Πανεπιστήµιο Aθηνών.  
  -Oικολογία, Nησιωτικά Oικοσυστήµατα, Zωογεωγραφία και Zωολογία. 
Παυλίδης Μιχαήλ, Λέκτορας, ∆ιδακτορικό 1990, Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
  -Βιολογία- Οικολογία Θαλάσσιων Οργανισµών. 
Πυρίντσος Στέργιος, Επίκουρος Καθηγητής, ∆ιδακτορικό 1993, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 

-Οικολογία Φυτών και ∆ιαχείριση Χερσαίων Οικοσυστηµάτων, Οικολογία και διαχείριση 
σπάνιων και ενδηµικών ειδών, Βιοπαρακολούθηση περιβαλλοντικών αλλαγών, Εκτίµηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων. 

Pουµπελάκη-Aγγελάκη Kαλλιόπη, Kαθηγήτρια, ∆ιδακτορικό 1977, Πανεπιστήµιο California,  
Davis. 

-Φυσιολογία και Bιοτεχνολογία Φυτών. Eνζυµολογία µεταβολισµού αζώτου. Kαλλιέργεια 
φυτικών ιστών, Oργανογένεση, Tεχνολογία πρωτοπλαστών, Kρυοσυντήρηση. Παραγωγή 
απαλλαγµένου από ιώσεις φυτικού υλικού. 

 
((33))  ΤΤοοµµέέααςς  ΒΒιιοοττεεχχννοολλοογγίίααςς  κκααιι  ΕΕφφααρρµµοοσσµµέέννηηςς  ΒΒιιοολλοογγίίααςς  
Ο Τοµέας αυτός ασχολείται µε εφαρµογές της Βιολογίας στην ανάπτυξη της Τεχνολογίας, όπως 

αυτά προκύπτουν, τόσο από το κυτταρικό όσο και το οργανισµικό επίπεδο. 
Tα µέλη του ∆ιδακτικού Eρευνητικού Προσωπικού και άλλοι διδάσκοντες του Τοµέα καθώς και 

οι περιοχές ερευνητικής τους δραστηριότητας είναι: 
 

Kεντούρη Mαρουδιώ,  Kαθηγήτρια,  ∆ιδακτορικό 1978, Universite des Sciences et 
Techniques du Languedoc, Montpellier. 

  -Iχθυοκαλλιέργειες. Συµπεριφορά ψαριών υπό ελεγχόµενες συνθήκες. 
Mπουριώτης Bασίλειος,  Kαθηγητής,  ∆ιδακτορικό 1980, Πανεπιστήµιο  Liverpool.  
  -Bιοτεχνολογία, Περιοριστικά Eνζυµα, Kαθαρισµός Πρωτεϊνών. 
Oικονοµόπουλος  Aριστείδης, Kαθηγητής, , ∆ιδακτορικό 1970, Πανεπιστήµιο Berkeley. 
  -Eφαρµοσµένη Eντοµολογία. Kαταπολέµηση επιβλαβών εντόµων. 
Oικονόµου Aναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, ∆ιδακτορικό 1990,  Πανεπιστήµιο East 

Anglia  
  -Mικροβιολογία.  
Πανόπουλος Nικόλαος, Kαθηγητής, ∆ιδακτορικό 1971, Πανεπιστήµιο California, Berkeley. 
  -Φυτοπαθολογία, Γενετική Mηχανική Φυτών. 
Γκιζελή Ηλέκτρα (υπό διορισµό), Επίκουρος Καθηγήτρια, ∆ιδακτορικό 1992, Πανεπιστήµιο 

Cambridge. 
  -Βιοτεχνολογία. Αλληλεπίδραση βιολογικών µορίων µε χρήση βιοαισθητήρων µε 

ακουστικά κύµατα. 
 
 
 
 



  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΣΣΠΠΟΟΥΥ∆∆ΩΩΝΝ  
 
AAππόόκκττηησσηη  ΠΠττυυχχίίοουυ  
Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου είναι η φοίτηση 8 διδακτικών εξαµήνων, η επιτυχής 

παρακολούθηση 25 υποχρεωτικών, 5 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων, και 3 ή 4 εξαµηνιαίων 
µαθηµάτων ξένης γλώσσας, η συµπλήρωση τουλάχιστον 140  διδακτικών µονάδων και η ολοκλήρωση 
πτυχιακής εργασίας για τους φοιτητές που έχουν επιλέξει κατεύθυνση. ∆εδοµένου ότι η πτυχιακή 
εργασία είναι ισοδύναµος µε 12 ∆.M., σε περίπτωση µη επιλογής κατεύθυνσης ο φοιτητής 
υποχρεούται να συµπληρώσει τις διδακτικές µονάδες µέχρι του αριθµού 140  µε λήψη κατ' επιλογή  
µαθηµάτων. 
 

MMααθθήήµµαατταα  ααννάά  εεξξάάµµηηννοο    
Στην αρχή του ακαδηµαϊκού έτους προσδιορίζονται  επακριβώς τα προσφερόµενα ανά εξάµηνο 

(χειµερινό και εαρινό) µαθήµατα.  
Κατά τη διάρκεια των 4 πρώτων εξαµήνων σπουδών, οι φοιτητές εγγράφονται σε 25 

υποχρεωτικά µαθήµατα και σε 3 ή 4 µαθήµατα ξένης γλώσσας.  
Οι φοιτητές του 5ου και 6ου εξαµήνου εγγράφονται σε 5 τουλάχιστον κατ’ επιλογή υποχρεωτικά 

µαθήµατα, δηλώνουν στο 7ο ή µεγαλύτερα εξάµηνα την  πτυχιακή τους εργασία και συµπληρώνουν 
τον κατώτερο υποχρεωτικό αριθµό των 140 ∆Μ µε µαθήµατα επιλογής.  

Για τους φοιτητές που εγγράφονται σε µαθήµατα επιλογής, ο µέγιστος αριθµός δηλουµένων 
µαθηµάτων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από επτά (7) ανά εξάµηνο. 

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο Β1/54/24-1-1995 του ΥΠΕΠΘ και το έγγραφο της ∆ιοίκησης του 
Π.Κ. (17-12-1997), µετά από πρόταση της ΕΠΣ το Τµήµα Βιολογίας παρέχει σε επί πτυχίο φοιτητές 
του 8ου ή µεγαλύτερων εξαµήνων τη δυνατότητα να εξετασθούν στα µαθήµατα που είχαν εγγραφεί 
κατά το τελευταίο εαρινό εξάµηνο της φοίτησής τους, εντός τεσσάρων εβδοµάδων από την λήξη της 
εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου.  

 
MMααθθήήµµαατταα  EERRAASSMMUUSS//  SSOOCCRRAATTEESS  EEυυρρωωππααϊϊκκώώνν  ΠΠααννεεππιισσττηηµµίίωωνν    
Tο Tµήµα συµµετέχει σε προγράµµατα της Eυρωπαϊκής Kοινότητας που προωθούν την 

ελεύθερη διακίνηση φοιτητών και αναγνωρίζει µαθήµατα που έχουν µε επιτυχία ολοκληρωθεί σε 
άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια στo πλαίσιo αυτών των Kοινοτικών προγραµµάτων. ∆ικαίωµα 
συµµετοχής έχουν για µεν τα προπτυχιακά προγράµµατα οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 
πρώτο έτος σπουδών στο Tµήµα. 

Οι φοιτητές που συµµετέχουν στο πρόγραµµα αυτό, αφού επιλέξουν ένα από τα Πανεπιστήµια 
του δικτύου, µπορούν να παρακολουθήσουν µαθήµατα της επιλογής τους και να λάβουν την 
αντίστοιχη κατοχύρωση τους, εφόσον υπάρξει θετική εισήγηση από την Επιτροπή Προπτυχιακών 
Σπουδών και έγκριση από τη Γ.Σ. του Τµήµατος. 

 
ΞΞέέννηη  ΓΓλλώώσσσσαα  
Tο Tµήµα προσφέρει το µάθηµα "Aγγλικά". Oι φοιτητές ως  το τέλος των σπουδών τους, πρέπει 

να έχουν µάθει την αγγλική γλώσσα σε βαθµό που να µπορούν να κατανοούν κείµενα Βιολογικού 
περιεχοµένου.  

Tο µάθηµα της Ξένης Γλώσσας διδάσκεται τρεις (3) ώρες την εβδοµάδα σε προοδευτική σειρά 
τεσσάρων εξαµήνων που αντιστοιχούν στις βαθµίδες Ι, II, III, IV.  

Tα επίπεδα Aγγλικών I και III προσφέρονται  στα χειµερινά εξάµηνα ενώ τα επίπεδα II και IV  
στα εαρινά εξάµηνα.  Οι φοιτητές που είναι κάτοχοι διπλώµατος επιπέδου «First Certificate» ή 
«Proficiency», µπορούν µετά από εξετάσεις στην αρχή του 1ου εξαµήνου σπουδών, να απαλλαγούν από 
τα Αγγλικά Ι, τα οποία κατοχυρώνουν χωρίς βαθµολογία. 

 



  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΣΣΠΠΟΟΥΥ∆∆ΩΩΝΝ  
 
Tο πρόγραµµα σπουδών καταρτίστηκε από την Eπιτροπή Προγράµµατος Σπουδών του 

Tµήµατος Bιολογίας µε βάση την αρχή ότι ο βιολόγος, πριν από κάθε εξειδίκευση, πρέπει να γνωρίζει 
την δοµή, λειτουργία και εξέλιξη της ζωής στα πέντε επίπεδα οργάνωσης: µόρια, κύτταρα, 
οργανισµούς, πληθυσµούς και οικοσυστήµατα και ακόµη ότι πρέπει να έχει επαρκή γνώση βασικών 
εννοιών, Φυσικής, Xηµείας και Mαθηµατικών των θετικών επιστηµών.  
 

ΣΣύύµµββοουυλλοοιι  ΚΚααθθηηγγηηττέέςς  
Κάθε φοιτητής µπορεί για θέµατα σχετικά µε το πρόγραµµα σπουδών του, να απευθύνεται στον 

Σύµβουλο Καθηγητή, που για το ακαδηµαϊκό έτος 2003-04 είναι οι κ.κ. Ε. Αθανασάκη, Μ. Κεντούρη 
και Κ.Α. Ρουµπελάκη- Αγγελάκη. 

 
ΗΗ  ∆∆οοµµήή    ττοουυ  ΠΠρροογγρράάµµµµααττοοςς  
Tο πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνει ένα αριθµό µαθηµάτων που καλύπτουν το ευρύτερο 

γνωστικό αντικείµενο της Βιολογίας και δίδουν στους φοιτητές, υψηλού επιπέδου γνώσεις σε 
σύγχρονα θέµατα της Μοριακής, Κυτταρικής, Πληθυσµιακής και Οργανισµικής Βιολογίας. 

Οι φοιτητές, αφού λάβουν τις απαραίτητες γενικές γνώσεις (µαθήµατα κορµού), καλούνται να 
κτίσουν πάνω σε αυτές το δικό τους ατοµικό πρόγραµµα σπουδών που θα τους προσφέρει την 
εξειδίκευση στο αντικείµενο της επιλογής τους (µαθήµατα κατεύθυνσης). 

Οι κατευθύνσεις συγκροτούν θεµατικές περιοχές επιµέρους γνωστικών αντικειµένων Βιολογίας 
και κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες: 

Α. Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 
Β. Οργανισµικής, Θαλάσσιας Βιολογίας και Οικολογίας  
Γ. Βιολογίας Φυτών 
Mετά την περάτωση του ∆' εξαµήνου ο φοιτητής έχει δικαίωµα να επιλέξει µια εκ των τριών (3) 

κατευθύνσεων του προγράµµατος. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να παρακολουθήσει το 
ελάχιστον 8 και το µέγιστο 10 µαθήµατα από την επιλεγµένη κατεύθυνση.  Για τους  φοιτητές µε 
γενική κατεύθυνση, για την λήψη πτυχίου, και αν ακόµα συµπληρώνονται οι διδακτικές µονάδες από 
τα υποχρεωτικά για το πτυχίο µαθήµατα, απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 6 τουλάχιστον κατ' 
επιλογή µαθηµάτων. 

H συµπλήρωση των σπουδών που οδηγούν στο πτυχίο επιτυγχάνεται µε µια σειρά µαθηµάτων 
επιλογής, από τα οποία οι φοιτητές, σε συνεργασία µε τον σύµβουλο Kαθηγητή, επιλέγουν µαθήµατα 
ανάλογα µε την κατεύθυνση που επιθυµούν ν’ ακολουθήσουν. Όσοι φοιτητές δεν επιθυµούν 
κατεύθυνση, έχουν την δυνατότητα οποιασδήποτε επιλογής µέσα στα πλαίσια των προσφεροµένων 
µαθηµάτων.  

Σηµειώνεται ότι η επιλεγµένη κατεύθυνση δεν αναφέρεται στο πτυχίο του φοιτητή.  
 

  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  
 
ΜΜααθθήήµµαατταα  κκοορρµµοούύ  
Υπάρχουν 25 µαθήµατα κορµού τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές 

ανεξαρτήτου µελλοντικής κατεύθυνσης. Προσφέρονται στα 4 πρώτα εξάµηνα σπουδών. 
 
TTαα  µµααθθήήµµαατταα  ττωωνν  κκααττεευυθθύύννσσεεωωνν  
Τα µαθήµατα κατευθύνσεων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) τα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή 

µαθήµατα και β) τα µαθήµατα κατ’ επιλογή 
 



αα))  ΥΥπποοχχρρεεωωττιικκάά  κκααττ’’  εεππιιλλοογγήή  µµααθθήήµµαατταα  
Τα µαθήµατα αυτά θεωρούνται βασικά και προαπαιτούµενα για οµάδες ειδικότερων µαθηµάτων  

που συγκροτούν τις κατευθύνσεις. 
 Το Τµήµα Βιολογίας προσφέρει 10 κατ’ επιλογή υποχρεωτικά µαθήµατα, από τα οποία είναι 
δυνατή η επιλογή οποιουδήποτε συνδυασµού τουλάχιστον πέντε µαθηµάτων, τόσο για όσους 
επιθυµούν να ακολουθήσουν κατεύθυνση όσο και γι’ αυτούς που δεν επιθυµούν κατεύθυνση. 
 

ββ))  ΚΚααττ’’  εεππιιλλοογγήή  µµααθθήήµµαατταα  
Τα µαθήµατα αυτά επιλέγονται µε τη βοήθεια του συµβούλου καθηγητή ώστε ο φοιτητής να 

αποκτήσει τις καλύτερες δυνατές γνώσεις στην κατεύθυνση που έχει επιλέξει.  
Για την εγγραφή σε µαθήµατα επιλογής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής 

παρακολούθηση των µαθηµάτων κύκλου που είναι: Εισαγωγή στη Ζωολογία, Συστηµατική Φυτών, 
Oργανική Xηµεία I ή ΙΙ, Bιοµαθηµατικά, Kλασσική Γενετική και δύο εκ των µαθηµάτων: Bιοχηµεία I, 
Mικροβιολογία, Kυτταρική Bιολογία και Mοριακή Bιολογία. 

 
ΠΠττυυχχιιαακκήή  εερργγαασσίίαα  
H εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, τουλάχιστον εξαµηνιαίας διάρκειας,   διενεργείται στο 7ο 

εξάµηνο, αλλά µπορεί να αρχίσει µε την λήξη των µαθηµάτων του 6ου εξαµήνου  και είναι 
υποχρεωτική µόνο για τους φοιτητές που έχουν επιλέξει κατεύθυνση. H εκπόνηση πτυχιακής 
εργασίας µπορεί να αρχίζει κατ’ εξαίρεση από το 6ο εξάµηνο, µόνο σε αυστηρά δικαιολογηµένες 
περιπτώσεις και µετά από συνεννόηση µε τον διδάσκοντα που την επιβλέπει. Φοιτητές του Τµήµατος 
µπορούν να εκπονήσουν διπλωµατική εργασία σ’ άλλο Τµήµα ή σε άλλο ΑΕΙ υπό την προϋπόθεση ότι 
υπάρχει στο Τµήµα  Βιολογίας µέλος ∆ΕΠ το οποίο, από την αρχή του εξαµήνου, αναλαµβάνει να 
αξιολογήσει και βαθµολογήσει την εργασία κατόπιν εγκρίσεως της Γ.Σ. του Τµήµατος. 

Για την εγγραφή στο µάθηµα της πτυχιακής εργασίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής 
παρακολούθηση όλων των µαθηµάτων των  τεσσάρων πρώτων εξαµήνων (µαθήµατα κορµού) και πέντε 
από τα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή. 

 
ΠΠρραακκττιικκήή  ΆΆσσκκηησσηη  
Ο όρος «πρακτική άσκηση», υποδηλώνει την δυνατότητα που έχουν οι φοιτητές µετά το δεύτερο 

έτος σπουδών, να απασχοληθούν σε εξωπανεπιστηµιακούς τεχνολογικούς φορείς µε σκοπό να 
συνδέσουν την γνώση και την πρακτική εφαρµογή σε επιχειρήσεις, τεχνολογικά ιδρύµατα, 
διαγνωστικά κέντρα κλπ. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης καθορίζεται από τον φοιτητή και τον 
φορέα υποδοχής.  

Το Τµήµα, στηρίζοντας αυτές τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αναγνωρίζει την παρατεταµένου 
χρόνου πρακτική άσκηση, σαν µάθηµα επιλογής. Έτσι, για κάθε 3µηνη πρακτική  άσκηση εκτός του 
Τµήµατος Βιολογίας, όπως αυτό καθορίζεται από το πρόγραµµα «Πρακτική άσκηση φοιτητών 
Βιολογίας»,  οι φοιτητές µπορούν να αναγνωρίζουν 1 ∆.Μ., ενώ για κάθε 6µηνη  άσκηση 2 ∆.Μ. Η 
αναγνώριση γίνεται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου στην ΕΠΣ µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) ο φοιτητής έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του µε τα µαθήµατα κορµού και έχει παραδώσει 
τελική έκθεση της εξάσκησης, β) ο επιβλέπων στον φορέα εξάσκησης  έχει αποστείλει το 
ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης/ βεβαίωση συµµετοχής, γ) ο επιβλέπων καθηγητής  έχει ελέγξει  την 
τελική έκθεση και έχει δώσει βαθµολογία, η οποία αποτελεί και την βαθµολογία του κατ’ επιλογήν 
µαθήµατος. Αναγνώριση µονάδων δεν µπορεί να γίνεται σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση 
αποτελεί µέρος διπλωµατικής εργασίας. Στην αναλυτική βαθµολογία του  φοιτητή  το µάθηµα αυτό 
θα αναφέρεται ως «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών». 

 



∆∆ιιααττµµηηµµααττιικκήή  ΣΣυυννεερργγαασσίίαα  
Οι φοιτητές που έχουν επιτυχώς συµπληρώσει τον κύκλο σπουδών τους και µπορούν να 

εγγραφούν σε µαθήµατα επιλογής, έχουν την δυνατότητα να πάρουν µαθήµατα και από άλλα 
Τµήµατα τα οποία όµως δεν υπερβαίνουν το σύνολο των 9 ∆.Μ. 

 
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκέέςς  ΕΕκκδδρροοµµέέςς  
Εκπαιδευτικές εκδροµές πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά στα πλαίσια των µαθηµάτων κορµού 

«Βιολογία και Συστηµατική Ζώων»», «Συστηµατική Φυτών», «Οικολογία» και των µαθηµάτων επιλογής 
«∆ιαχείριση Οικοσυστηµάτων», «Πανίδα της Ελλάδας», «Νησιώτικη Οικολογία», «Χλωρίδα και 
Βλάστηση της Κρήτης» και «Μαθήµατα Φυσικής Γεωγραφίας και Γεωµορφολογίας» 
 

  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  
 
Tο Πρόγραµµα που ακολουθεί ισχύει για το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004. Σε παρένθεση 

αναγράφεται ο/η διδάσκων/ουσα του κάθε µαθήµατος. 
 

  MMAAΘΘHHMMAATTAA    KKOOPPMMOOYY  
 

A’ Eξάµηνο B’ Eξάµηνο 
Εισαγωγή στη Ζωολογία (M. Mυλωνάς) Kυτταρική Bιολογία                              (Γ.Xαλεπάκης)  
Σεµινάριο στους Η/Υ  (Μ. Κοκκινίδης)    Συστηµατική Φυτών                              (Σ. Πυρίντσος) 
Φυσική                     (Φυσικό Tµήµα) Oργανική Xηµεία II                                (Π∆ 407/80) 
Γενική Xηµεία           (Xηµικό Tµήµα) Bιοµαθηµατικά                                           (K. Λύκα) 
Oργανική Xηµεία I  (Π∆ 407/80) Βιολογία και Συστηµατική Ζώων (Oικ/λος-Eλευθ.-Mυλων.) 
Aγγλικά I                      (B. Κρικλάνη) Aγγλικά II                                             (Β. Κρικλάνη) 
  

     
Γ’  Eξάµηνο  ∆΄ Eξάµηνο 
Mικροβιολογία                             (A. Oικονόµου)  Oικολογία                                     (Σ. Πυρίντσος) 
∆οµή Φυτικών Οργανισµών       (K. Kοτζαµπάσης)   Mοριακή Bιολογία               (I. Παπαµατθαιάκης) 
Kλασσική Γενετική                           (Xρ. Λούης )  Mοριακή Γενετική                         (X. ∆ελιδάκης) 
Bιοχηµεία I                                  (E. Στρατάκης)  Bιοχηµεία II                                    (Π∆ 407/80) 
Aγγλικά III                                     (Β. Κρικλάνη) Aγγλικά IV                                    (Β. Κρικλάνη) 
Μέθοδοι Μικροβιολογίας & Βιοχηµείας                 
                                        (Υπευθ. Α. Οικονόµου)   

Μέθοδοι Μοριακής & Κυτταρικής Βιολογίας          
                               (Υπευθ. Ι. Παπαµατθαιάκης) 

 Μέθοδοι Γενετικής & Ανοσολογίας   
                                        ( Υπευθ. Χ. ∆ελιδάκης) 

 
  YYΠΠOOXXPPEEΩΩTTIIKKAA  KKAATT’’  EEΠΠIIΛΛOOΓΓHH  MMAAΘΘHHMMAATTAA    

 
E' Eξάµηνο     ΣT’ Eξάµηνο 
Ενζυµική Βιοτεχνολογία           (Β. Mπουριώτης) Φυσιολογία Φυτών                    (K. Pουµπελάκη) 
Γενετική Aνθρώπου                     (N. Mοσχονάς) Φυσιολογία Ζώων                            (K. ∆ερµών) 
Eξέλιξη                                           (E. Zούρος) Bιοτεχνολογία II  (N.Πανόπουλος-Μ. Kοκκινίδης) 
Θαλάσσια Bιολογία (M. Kεντούρη-Μ. Παυλίδης) Bιογεωγραφία                               (M. Mυλωνάς) 
Aνοσοβιολογία                          (E. Aθανασάκη) Aναπτυξιακή Bιολογία              (∆. Aλεξανδράκη)  

 
 



EEξξααιιρρέέσσεειιςς  ττοουυ  ππρροογγρράάµµµµααττοοςς  σσπποουυδδώώνν  γγιιαα  ττοουυςς  φφοοιιττηηττέέςς  πποουυ  εειισσήήχχθθηησσαανν  ππρριινν  ααππόό  
ττοο  ΠΠαανν..  έέττοοςς  11999933//9944  

1) Oι φοιτητές αυτής της κατηγορίας, αντί των κατ’ επιλογή  υποχρεωτικών µαθηµάτων 
οφείλουν  να παρακολουθήσουν τα   µαθήµατα:  Oικολογία, Eισαγωγή στη Bιοτεχνολογία ή 
Bιοτεχνολογία I,  Eξέλιξη, Aναπτυξιακή Bιολογία  και Θαλάσσια Bιολογία, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά.  

2) Για την εγγραφή των παραπάνω φοιτητών σε κατ’ επιλογή µαθήµατα απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η επιτυχής παρακολούθηση των µαθηµάτων Εισαγωγή στη Ζωολογία (Zωολογίας I), 
Συστηµατική Φυτών (Bοτανική I), Oργανικής Xηµείας ή Oργανικής Xηµείας I,  Bιοµαθηµατικών, 
Kλασσικής Γενετικής και ενός των µαθηµάτων Bιοχηµείας ή Bιοχηµείας Ι,   Mικροβιολογίας και  
Kυτταρικής Bιολογίας.  

3) Oι φοιτητές που εµπίπτουν σ’ αυτή την κατηγορία, δηλαδή έχουν περατώσει επιτυχώς τις 
υποχρεώσεις των µαθηµάτων της ανωτέρω παραγράφου,  µπορούν να εγγραφούν, εκτός των τριών (3) 
υποχρεωτικών µαθηµάτων που προσφέρονται στο χειµερινό εξάµηνο, και σε τέσσερα (4) το πολύ κατ’ 
επιλογή µαθήµατα.  

Oι τίτλοι των µαθηµάτων που αναφέρονται στις ανωτέρω  (1) και (2)  παραγράφους και δεν 
περιλαµβάνονται στον παρόντα Oδηγό Σπουδών  αφορούν τους φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη 
παρακολουθήσει επιτυχώς τα µαθήµατα αυτά. 

 
KKAATT''  EEΠΠIIΛΛOOΓΓHH    MMAAΘΘHHMMAATTAA  
Στη συνέχεια αναφέρονται τα µαθήµατα, που θα προσφερθούν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2003-

2004 ως κατ' επιλογή   προκειµένου οι φοιτητές  να συµπληρώσουν το πρόγραµµα σπουδών τους. Tο 
είδος και ο αριθµός των προσφεροµένων κατ’ έτος κατ’ επιλογή µαθηµάτων είναι δυνατόν να 
µεταβάλλεται από χρόνο σε χρόνο.  

 
XXEEIIMMEEPPIINNOO  EEΞΞAAMMHHNNOO  
304 Eισαγωγή στην Iατρική  Eντοµολογία           X. Λούης                          2    
307 Pύθµιση Γονιδιακής Eκφρασης  N. Mοσχονάς  2    
310 Kρυσταλλογρ. Aνάλ. Bιολογ. Mακροµορίων M. Kοκκινίδης   2    
311 Mοριακή Oγκογένεση I. Παπαµατθαιάκης  2    
315 Eιδικά θέµατα Kυτταρικής διαφοροποίησης ∆. Aλεξανδράκη 2    
316 Mοριακή Φυσιολογία  E. Στρατάκης  3    
319 Mοριακή  Bιολογία  Φυτών  E. Tσαγρή  2    
344 Φωτοβιολογία  K. Kοτζαµπάσης  2  
386 Στατιστική σε Yπολογιστές K. Λύκα  4   
391 ∆ιαχείριση Oικοσυστηµάτων  Σ. Πυρίντσος  3   
393 Βιολογία Ανάπτυξης της ∆ροσόφιλας X. ∆ελιδάκης 2    
(Aπαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του παραπάνω  µαθήµατος είναι η επιτυχής παρακολούθηση  

των υποχρεωτικών µαθηµάτων «Κλασσική Γενετική» και “Mοριακή Γενετική”) 
395 Σύγχρονη Mικροσκοπία B. Γαλανόπουλος 3    
399 Μαθήµατα Φυσικής Γεωγραφίας και  
Γεωµορφολογίας Χ. Φασουλάς 3  
 
EEAAPPIINNOO  EEΞΞAAMMHHNNOO  
301 Πρωτεϊνική Mηχανική  M. Kοκκινίδης  2    
309 Θέµατα Ενζυµικής Βιοτεχνολογίας B. Mπουριώτης  2   
(Aπαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του παραπάνω  µαθήµατος είναι η επιτυχής παρακολούθηση 

του κατ’ επιλογήν υποχρεωτικού µαθήµατος Ενζυµική Βιοτεχνολογία)   
313 Eιδικά Θέµατα Kυτταρικής Bιολογίας B. Γαλανόπουλος 3  



(Aπαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του παραπάνω  µαθήµατος είναι η επιτυχής παρακολούθηση 
του υποχρεωτικού µαθήµατος Κυτταρική Βιολογία) 

314 Mοριακή Ιολογία Φυτών M. Tσαγρή  2    
317 Eιδικά Θέµατα  Aνοσολογίας E. Aθανασάκη 3    
318 Oικονοµική Eντοµολογία A. Oικονοµόπουλος 3    
333 Iχθυοκαλλιέργειες  M. Kεντούρη  3    
334 Θαλάσσια Oικολογία  *  2    
337 Iχθυολογία Μ. Παυλίδης 3    
340 Μοριακή Φυσιολογία Καταπονήσεων Φυτών K. Pουµπελάκη 3  
(Το µάθηµα θα δίνεται κάθε µονό ακαδηµαϊκό έτος) 
343 Φωτοσύνθεση                                             K. Kοτζαµπάσης                  3   
345 Bιοτεχνολογία Φυτών  K. Pουµπελάκη 3  
(Το µάθηµα θα δίνεται κάθε ζυγό ακαδηµαϊκό έτος.) 
346  Nευροβιολογία A. ∆ερµών  2    
(Aπαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του παραπάνω  µαθήµατος είναι η επιτυχής παρακολούθηση  

του υποχρεωτικού κατ’ επιλογή µαθήµατος “Φυσιολογία Ζώων”) 
373 Xλωρίδα και Bλάστηση της Kρήτης             Σ. Πυρίντσος   3   
392 Εφαρµοσµένη Βιολογία                              Ε. Στρατάκης               3  
394 Πανίδα της Ελλάδας               Μ. Μυλωνάς     4  
396 Ειδικά Θέµατα Θαλάσσιας Βιολογίας *        1 
397 Λειτουργική Μορφολογία Σπονδυλωτών Μ. Παυλίδης      3 
398 Εφαρµογές Η/Υ στη Βιολογία  Κ. Λύκα                                 2 

  

YΠOXPEΩTIKΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 

BIO 1       ΓENIKH XHMEIA    

(3+1)  E. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ 
 Χηµεία και πειραµατικές µετρήσεις. Χαρακτηριστικά της ύλης. Αέρια κατάσταση ∆οµή του 
ατόµου. Περιοδικός πίνακας και ιδιότητες των στοιχείων. Κλασσική περιγραφή του χηµικού δεσµού. 
Κβαντοµηχανική περιγραφή του χηµικού δεσµού. Μοριακές και ιοντικές αλληλεπιδράσεις. Χηµική 
Θερµοδυναµική-Χηµική Ισορροπία. Χηµική Κινητική. 
 
BIO 2 OPΓANIKH XHMEIA I  

(3+1) Ε. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ 
 Ατοµικά τροχιακά, ηλεκτρονικές διατάξεις ατόµων, φύση χηµικού δεσµού, ιοντικοί και 
οµοιοπολικοί δεσµοί, θεωρία σθένους και θεωρία µοριακών τροχιακών, υβριδισµός και δοµή 
οργανικών µορίων, υβριδισµός ετεροατόµων. ∆εσµοί και µοριακές ιδιότητες, ηλεκτραρνητικότητα, 
∆ιπολική ροπή, συντονισµός και σταθερότητα, δοµές συντονισµού, οξέα και βάσεις, σχεδίαση 
χηµικών δεσµών. Φύση οργανικών ενώσεων, λειτουργικές οµάδες, αλκάνια, ισοµέρεια, ονοµατολογία, 
αντιδράσεις αλκανίων, κυκλοαλκάνια και Cis-trans ισοµέρεια. Στερεοχηµεία αλκανίων, 
διαµορφώσεις αλκανίων και σταθερότητα, τάση κυκλοαλκανίων, διαµορφώσεις κυκλοεξανίων, 
διαµορφωµερή και 1,3 αλληλεπιδράσεις. Μηχανισµοί οργανικών αντιδράσεων, αντιδράσεις ριζών, 
πολικές αντιδράσεις, ταχύτητα αντίδρασης, ισορροπία, ενεργειακά διαγράµµατα, µεταβατικές 
καταστάσεις. Αλκένια, ηλεκτρική δοµή και γεωµετρία, Cis-trans ισοµέρεια, σταθερότητα αλκενίων, 
ηλεκτρονιόφιλες προσθήκες σε αλκένια, κανόνας Μαρκόβνικοβ, δοµή και σταθερότητα 
καρβοκατιόντων, κανόνας του Hammont. Αλκένια, παρασκευές αλκενίων, αντιδράσεις προσθήκης στα 
αλκένια. Αλκύνια, δοµή-δραστικότητα, παρασκευές αλκινίων, αντιδράσεις προσθήκης στον τριπλό 



δεσµό, οξύτητα ακραίων αλκινίων και αλκυλίωση. Στερεοχηµεία, εναντιοµέρεια- χειροµορφία, οπτική 
ενεργότητα και ειδική στροφή, απόλυτη στερεοδοµή και κανόνες προτεραιότητας, διαστερεοµερή, 
µέσο ενώσεις, προβολές Fisher και στερεοδοµή, στερεοχηµεία αντιδράσεων προσθήκης σε αλκένια. 
Αλκυλαλογονίδια, δοµή αλκυλαλογονιδίων, στερεοχηµεία πυρηνόφιλης υποκατάστασης, αντιδράσεις 
SN1 και SN2, αντιδράσεις απόσπασης Ε1 και Ε2. Φασµατοµετρία µάζας, φασµατοσκοπία IR, αρχές 
λειτουργίας, ερµηνεία φασµάτων µάζας και φασµάτων ΙR. Φασµατοσκοπία NMR,, αρχές λειτουργίας, 
συντονισµός, ισοδυναµία πυρήνων, χηµική µετατόπιση, spin-spin σύζευξη, ερµηνεία φασµάτων 1H 
NMR. Συζυγιακά διένια, δοµή- δραστικότητα, ηλεκρονιόφιλες 1,2 και 1,4 προσθήκες, αντίδραση 
Diels-Alder, φασµατοσκοπία UV-Vis, χρωµοφόρες οµάδες. Αρωµατικοί υδρογονάνθρακες, δοµές 
βενζολίου, κανόνες Huckel, αρωµατικότητα- αντιαρωµατικότητα, πολυκυκλικοί αρωµατικοί 
υδρογονάνθρακες. Χηµεία βενζολίου, αντιδράσεις ηλεκτρονιόφιλης υποκατάστασης, επιδράσεις 
υποκαταστατών στις ηλεκτρονιόφιλες αντιδράσεις υποκατάστασης, οξειδώσεις πλευρικών οµάδων, 
αναγωγή αρωµατικών δακτυλίων. 

 
BIO 3  BIOMAΘHMATIKA 

(4)  K. ΛΥΚΑ  
Συναρτήσεις, Παράγωγοι και Oλοκληρώµατα, Λογαριθµικές και Eκθετικές συναρτήσεις, 

Στοιχεία Aλγεβρας Πινάκων, Περιγραφική Στατιστική, Θεωρία Πιθανοτήτων, Kατανοµές, Eλεγχοι 
Yποθέσεων για έναν ή δύο πληθυσµούς, Παλινδρόµηση και Συσχέτιση, χ2 – Eλεγχοι.  
                                 
BIO 4  ΦYΣIKH  

(3+1) M. KΟΚΚΙΝΙ∆ΗΣ 
Κινηµατική- Νόµοι του Νεύτωνα, ∆υναµική- Ενέργεια- Έργο- Ορµή- Κρούσεις-  
∆υναµική στερεού σώµατος- Στροφορµή- Θερµοδυναµική- Κυµατική- Οπτική 

 
BIO 5  OPΓANIKH XHMEIA II     

(3+1) Ε. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ 
 Αλκοόλες, δοµή-δραστικότητα, δεσµός υδρογόνου, οξύτητα- βασικόητα ΟΗ διαλυτότητα, 
παρασκευές αλκοολών, αντιδράσεις αλκοολών. Αιθέρες εποξείδια, παρασκευές, ιδιότητες. Αλδεΰδες 
και  κετόνες, φύση και δραστικότητα της καρβονυλικής οµάδας, παρασκευές αλδεϋδών- κετονών, 
αντιδράσεις πυρηνόφιλης προσθήκες, ηµιακετάλες και κετάλες, αντίδραση cannizaro, προσθήκες σε 
α,β ακόρεστες καρβονυλικές ενώσεις, φασµατοσκοπία καρβονυλικών ενώσεων, ταυτοµέρεια ενόλης, 
κετόνης, οξύτητα α-υδρογόνων, δραστικότητα ενολικών ανιόντων, αλδολικές συµπυκνώσεις. 
Καρβοξυλικά οξέα, διάσταση οργανικών οξέων και επίδραση υποκαταστατών, παρασκευές οξέων, 
αντιδράσεις οξέων (αναγωγής, α- υποκατάστασης, εστεροποίησης). Παράγωγα οξέων, (εστέρες, 
ανυδρίτες, αµίδια, νιτρίλια, θειοεστέρες), αντιδράσεις πυρηνόφιλης ακυλο υποκατάστασης και 
σχετική δραστικότητα, υδρόλυση παραγώγων οξέων. Αντιδράσεις παραγώγων. Αντιδράσεις α- 
υποκατάστασης καρβονυλίου. Αντιδράσεις καρβονυλικής συµπύκνωσης. Αµίνες, φύση και δοµή 
δεσµού C-N, βασικότητα, παρασκευές αµινών, αντιδράσεις αµινών. Φαινόλες, οξύτητα ΟΗ, 
παρασκευές φαινολών, ιδιότητες φαινολών, αντιδράσεις οξείδωσης σε κινόνες, µετάθεση Claisen. 
Υδατάνθρακες, δοµή και στερεοχηµεία υδατανθράκων, προβολές Fischer, επιµέρεις, κυκλικές δοµές 
µονοσακχαριτών- διαµόρφωση, ανωµέρεια, πολυστροφισµός, χηµικές ιδιότητες, ολιγοσακχαρίτες, 
πολυσακχαρίτες, γλυκοζιτικός δεσµός, δεόξυ- σάκχαρα, αµινο σάκχαρα. Αµινοξέα, πεπτίδια, 
πρωτεΐνες, δοµή και στερεοχηµεία αµινοξέων, διπολική ροπή, αµφοτερίζοντα ιόντα και ισοηλεκτρικά 
σηµεία, παρασκευές α-αµινοξέων, διαχωρισµών εναντιοµερών, πεπτίδια- πεπτιδικός δεσµός και 
σύνθεση πεπτιδίων. ∆οµή και φύση λιπιδίων. Σαπούνια- µικύλια, φωσφολιπίδια- κυτταρικές 
µεµβράνες, προσταγλανδίνες, τερπένια και στεροειδή. Νουκλεϊκά οξέα, δοµή και φύση νουκλεϊκών 
οξέων, δεσµοί υδρογόνου και ζευγάρωµα βάσεων, νουκλεοτίδια, πολυµερισµός νουκλοτιδίων, δοµή 



DNA. 
                          
BIO 7  AΓΓΛIKA I 

(3) X. ΛΟΥΗΣ 
Eπίπεδο Cambridge Lower. Eξάσκηση σε κατανόηση αγγλικών κειµένων. ∆οµή γλώσσας. 

 
BIO 8  AΓΓΛIKA II 

(3) X. ΛΟΥΗΣ 
 Oρολογία. Παρακολούθηση βιντεοκασετών επιστηµονικού περιεχοµένου.  Eξάσκηση σε  
βιβλιογραφική καταγραφή επιστηµονικής πληροφορίας. 

 
 BIO 9  AΓΓΛIKA III 

(3) X. ΛΟΥΗΣ 
Προφορικές παρουσιάσεις, ακροάσεις, προχωρηµένη γραµµατική, γραφή κειµένων. 

 
BIO 10  AΓΓΛIKA IV 

(3) X. ΛΟΥΗΣ 
Aνάλυση επιστηµονικών κειµένων. Συγγραφή επιστηµονικών δηµοσιεύσεων. 

 
BIO 11  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟΥΣ Η/Υ 

(1) Μ. ΚΟΚΚΙΝΙ∆ΗΣ 
Κατηγορίες υπολογιστών. Μέρη του υπολογιστή. Λογισµικό: λειτουργικό σύστηµα (γενικά, 

εισαγωγή στα Windows), λογισµικό  ανάπτυξης. ∆ίκτυο υπολογιστών: µεταφορά δεδοµένων µέσω 
δικτύου, είδη δικτύων, το διαδίκτυο (δοµή, λειτουργία, τρόποι αναζήτησης  πληροφοριών, κλπ) 
 
BIO 101     ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΤΩΝ 

(3+1) Σ. ΠΥΡΙΝΤΣΟΣ    
Γενικά. Φυλογένεση. Aναπαραγωγή. Bιολογικοί κύκλοι. H έννοια του είδους. Tαξινοµικά 

συστήµατα. Tαξινόµηση. Oνοµατολογία. Προσδιορισµός. Kύριες οµάδες φυτικού βασιλείου (γενικά). 
Σχιζόφυτα (Bακτήρια, Kυανοφύκη). Γενικά περί µυκήτων. Mυξοµύκητες. Φυκοµύκητες. 
Aσκοµύκητες. Bασιδιοµύκητες. ∆ευτεροµύκητες. Λειχήνες. Bρυόφυτα. Πτεριδόφυτα. Γενικά περί 
σπερµατοφύτων. Aναπαραγωγικά όργανα. Γυµνόσπερµα. ∆ικότυλα. Mονοκότυλα. 
 
BIO 102      ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ 

 (3+1) M. MYΛΩNAΣ   
Eισαγωγή στην βιολογική ποικιλότητα, χαρακτηριστικά ζωής, κυτταρο-πρωτόζωα µετάβαση 

στους πολυκύτταρους οργανισµούς, ο οργανισµός  ως δοµική και λειτουργική µονάδα, εµβρυϊκή 
ανάπτυξη-κοίλωµα, βλαστικά δέρµατα, ιστοί, όργανα-συστήµατα οργάνων, άλµατα στην εξέλιξη των 
ζώων, οργάνωση πληθυσµών-βιοκοινοτήτων, αρχές ταξινόµησης. 
 
BIO 103      ΒIOXHMEIA I 

 (3) E. ΣTPATAKHΣ   
Στατική και ∆υναµική Bιοχηµεία: Στοιχεία Φυσικοχηµείας (ιοντικές διαλύσεις, PH, 

ρυθµιστικά διαλύµατα).Aµινοξέα (είδη και φορτίο αµινοξέων, ιδιότητες, προσδιορισµός αµινοξέων, 
πεπτιδικός δεσµός). Eνζυµα (είδη και κινητική των ενζύµων, αναστολείς και παράγοντες που 
επηρεάζουν την κινητική των ενζύµων). Nουκλεοτίδια (είδη νουκλεοτιδίων και ρόλος τους). Συνένζυµα 
και προσθετικές οµάδες. Yδατάνθρακες (δοµή απλών σακχάρων και πολυσακχαριτών, µεταβολισµός 



γλυκόζης και άλλων απλών σακχάρων, γλυκόλυση, γλυκονεογένεση, γλυκογόνο και άµυλο, ρύθµιση). 
Kύκλος του κιτρικού οξέος και σύνδεσή του µε άλλους µεταβολικούς δρόµους, ρύθµιση. Λιποειδή 
(είδη, δοµή και µεταβολισµός λιπαρών οξέων και λιποειδών). Oξειδωτική φωσφορυλίωση - 
Eξοικονόµιση ενέργειας. 
 
BIO 104      MOPIAKH BIOΛOΓIA 

 (3) I. ΠAΠAMATΘAIAKHΣ   
Mοριακά συστατικά οργανισµών. Γενώµατα και γονίδια. Πολυπλοκότητα. DNA, RNA  και 

πρωτεΐνες. ∆οµικοί, µοριακοί και φυσικοί νόµοι-µετάδοση της γενετικής πληροφορίας. DNA και RNA 
γενώµατα: κύτταρα ιοί. Σύνθεση DNA, κυτταρική  αναπαραγωγή και έλεγχος. Mέθοδοι Mοριακής 
Bιολογίας. Pύθµιση γονιδιακής έκφρασης. ∆οµή και λειτουργία γονιδίου. Mεταγραφή και ρύθµιση 
της µεταγραφικής διαδικασίας. Mετάφραση και έλεγχος της µεταµεταφραστικής τροποποίησης. 
 
BIO 105     KΛAΣΣIKH ΓENETIKH  

(3) X. ΛOYHΣ   
Eισαγωγή. Mεντελική ανάλυση. Xρωµοσωµική θεωρία της κληρονοµικότητας. Eπέκταση της 

Μεντελικής ανάλυσης. Σύνδεση. Xρωµοσωµικές ανωµαλίες: διαφορές της δοµής. Xρωµοσωµικές 
ανωµαλίες: διαφορές του αριθµού. ∆οµή του DNA. H φύση του γονιδίου. Λειτουργία του DNA. 
Γονιδιακές µεταλλαγές.   
 
BIO 106     MOPIAKH ΓENETIKH  

(3) X. ∆EΛI∆AKHΣ 
Γενετική βακτηρίων και φάγων: σύζευξη, γενικευµένη και εξειδικευµένη µεταγωγή, 

µετασχηµατισµός µε DNA. Tεχνολογία ανασυνδυασµένου DNA: ανασκόπηση δοµής και 
φυσικοχηµείας νουκλεϊκών οξέων, ένζυµα περιορισµού, κλωνοποίηση DNA, φορείς κλωνοποίησης, 
βιβλιοθήκες, προσδιορισµός αλληλουχίας DNA. Eφαρµογές τεχνολογίας ανασυνδιασµένου DNA: 
τρανσγονιδιακοί οργανισµοί, γονίδια υβρίδια, γονίδια ρεπόρτερ, PCR παραγωγή ανασυνδιασµένων 
πρωτεϊνών, γενωµικά southern  blots γενετική χαρτογράφηση µε RFLPs, διάγνωση κληρονοµικών 
ασθενειών. Pύθµιση γονιδιακής έκφρασης. Προκαρυωτικά: θετική και αρνητική ρύθµιση, 
καταστολείς, χειριστές, επαγωγείς, ενεργοποιητές, οπερόνια, ρύθµιση του οπερονίου lac-ρύθµιση του 
οπερονίου trp, εξασθένηση, ρύθµιση λύσης λυσιγονίας του φάγου λ. Eυκαρυωτικά γονιδιώµατα: δοµή 
χρωµατίνης, χρωµοσώµατα, κεντροµερές, τελοµερή, ευχρωµατίνη ετεροχρωµατίνη, οργάνωση 
γονιδιωµάτων σε επίπεδο αλληλουχίας, επαναληπτικό DNA,  εξόνια, ιντρόνια, γονιδιακές οικογένειες. 
Pύθµιση γονιδιακής έκφρασης. Eυκαρυωτικές RNA πολυµεράσες, µεταγραφικοί παράγοντες, 
ανατοµία του µεταγραφικού παράγοντα GAL4 του σακχαροµύκητα. Mοριακοί µηχανισµοί 
ανασυνδυασµού: γενικός ανασυνδυασµός, µοντέλο Holliday, γονιδιακή µετατροπή, ένζυµα 
ανασυνδυασµού, ειδικός ανασυνδυασµός. Mεταθετά στοιχεία:προκαρυωτικά IS, Tn, αντιγραφική και 
συντηρητική µετάθεση, µεταθετά στοιχεία σακχαροµύκητα, δροσόφιλας, καλαµποκιού και 
θηλαστικών. 
 
BIO 107     ∆ΟΜΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

(3+1) Κ. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ    
Λεπτή δοµή µακροµορίων. ∆οµή βιοµεµβρανών. Πλασµαλήµµα και τονοπλάστης. Κυτόπλασµα. 

Κυτταρικός σκελετός. Χυµοτόπια και περιεχόµενες ουσίες. Ενδοπλασµατικό δίκτυο και 
δικτυοσώµατα. ∆οµή του µιτοχονδρίου. Πλαστίδια. Λεπτή δοµή χλωροπλαστών. Φωτοανάπτυξη του 
ωχροπλάστη σε χλωροπλάστη. Φωτοσυνθετικά σύµπλοκα. Χηµειωσµωτική θεωρία. Ενδοσυµβιωτική 
υπόθεση. Χρωµοπλάστες. Λευκοπλάστες. Αµυλοπλάστες και αµυλόκοκκοι. Πυρήνας και µίτωση. 
κυτοκίνηση. Λεπτή δοµή και σύνθεση του πρωτογενούς και δευτερογενούς κυτταρικού τοιχώµατος. 



Βοθρία και πλασµοδέσµες. Κατηγορίες φυτικών κυττάρων. Φυτικοί ιστοί. Μεριστωµατικός ιστός. 
Παρεγχυµατικός ιστός. Επιδερµικός ιστός (τυπικά επιδερµικά κύτταρα, στόµατα και ρυθµιστικοί 
µηχανισµοί λειτουργίας τους, εξαρτήµατα επιδερµίδας). Στηρικτικός ιστός (κολλέγχυµα και 
σκληρέγχυµα). Περίδερµα (φελλογόνο κάµβιο, φελλός, φελλόδερµα και σχηµατισµός φακιδίων). 
Αγωγός ιστός (φλοίωµα, ξύλωµα και τύποι ηθµαγγειωδών δεσµίδων). Εκκριτικός ιστός. Πρωτογενής 
και δευτερογενής ανάπτυξη βλαστού. Πρωτογενής και δευτερογενής ανάπτυξη ρίζας. Ανατοµική 
διάπλαση φύλλου. Ανατοµική διάπλαση άνθους. 

Εργαστηριακές ασκήσεις: 1. Οπτικό µικροσκόπιο: Λειτουργία και Χρήση – Τεχνικές 
παρατήρησης φυτικών δοµών 2. ∆οµή και λειτουργία του φυτικού κυττάρου: Κατηγορίες φυτικών 
κυττάρων - Κυτταρικό τοίχωµα (πρωτογενές και δευτερογενές), βοθρία και πλασµοδέσµες - 
Κυτόπλασµα και κυτοπλασµατικές κινήσεις – Πυρήνας, µίτωση και κυτοκίνηση. 3. Πλαστίδια 
(χλωροπλάστες, χρωµοπλάστες, αµυλοπλάστες, λευκοπλάστες) - Φωτοανάπτυξη του ωχροπλάστη σε 
χλωροπλάστη. 4. Νεκρά έγκλειστα: Χυµοτόπιο και πλασµόλυση – Κρύσταλλοι – Πρωτεϊνόκοκκοι –
Αµυλόκοκκοι. 5. Κατηγορίες φυτικών ιστών1): Μεριστωµατικός ιστός – Παρεγχυµατικός ιστός – 
Επιδερµικός ιστός (τυπικά επιδερµικά κύτταρα, στόµατα, εξαρτήµατα επιδερµίδας) 6. Κατηγορίες 
φυτικών ιστών2): Στηρικτικός ιστός (κολλέγχυµα και σκληρέγχυµα) – Περίδερµα (φελλογόνο κάµβιο, 
φελλός, φελλόδερµα και σχηµατισµός φακιδίων) – Αγωγός ιστός (φλοίωµα, ξύλωµα και τύποι 
ηθµαγγειωδών δεσµίδων) – Εκκριτικός ιστός 7. ∆οµή και οργάνωση πρωτογενούς και δευτερογενούς 
βλαστού. 8. ∆οµή και οργάνωση πρωτογενούς και δευτερογενούς ρίζας. 9. Ανατοµική διάπλαση 
φύλλων προσαρµοσµένων σε διαφορετικές εντάσεις φωτισµού. 10.  Ανατοµική διάπλαση άνθους. 
 
BIO 109     ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΖΩΩΝ  

(3+1) A. OIKONOMOΠOYΛOΣ - M. MYΛΩNAΣ   
Zωολογία ασπονδύλων (πρωτόζωα, ποροφόρα, κνιδόζωα, πλατυέλµινθες, δακτυλιοσκώληκες, 

µαλάκια, καρκινοειδή, χηληκέρατα, εχινόδερµα, έντοµα). Zωολογία σπονδυλωτών (προχορδωτά, 
ψάρια, αµφίβια, ερπετά, πτηνά, θηλαστικά) 
 
BIO 110     OIKOΛOΓIA  

(4+1)  Σ. ΠYPINTΣOΣ     
Οργανισµοί: Οι οργανισµοί και το αβιοτικό περιβάλλον. Νερό. Φως. Θερµοκρασία. Κλίµα. 

Θρεπτικά. Έδαφος. Γεωµορφολογία. Μητρικό πέτρωµα. Πληθυσµοί: Πληθυσµιακό µέγεθος. 
Πληθυσµιακά χαρακτηριστικά. ∆ηµογραφία. Ενδοειδικές σχέσεις. ∆ιαειδικές σχέσεις. Στρατηγικές 
ζωής. Υποδείγµατα δυναµικής πληθυσµών. Μεταπληθυσµοί: Η µεταπληθυσµιακή προσέγγιση. 
Μεταπληθυσµιακά πρότυπα και διεργασίες. Υποδείγµατα Levins και Hanski. Υπόθεση πυρηνικών 
δορυφορικών ειδών. Μεταπληθυσµιακή Γενετική και Εξέλιξη. Βιοκοινότητες: Η βιοκοινοτική 
θεώρηση. ∆οµή και οργάνωση βιοκοινοτήτων. Θεωρήσεις Clements, Gleason και Σχολή Zurich-
Montpellier. Υπόθεση Gaia. Η Μοντέρνα σύνθεση. Οι έννοιες της βιοποικιλότητας και της 
σταθερότητας των βιοκοινοτήτων. ∆ιαταραχές. ∆ιαδοχή. Αλληλοπάθεια. Αυξητικές µορφές. 
∆ιαµερισµός πόρων. RCS-στρατηγικές. Λειτουργικές οµάδες. Χωρικά και χρονικά πρότυπα. Τεχνικές 
ταξιθέτησης και ταξινόµησης. Οικοσυστήµατα: ∆οµή, δυναµική και διαχείριση οικοσυστηµάτων. 
Μεγαδιαπλάσιες. Χερσαία οικοσυστήµατα της Ελλάδος. Μεσογειακά οικοσυστήµατα. Η ερηµοποίηση 
στις Μεσογειακές χώρες. Παγκόσµια περιβαλλοντικά θέµατα: Βιοποικιλότητα. Κλιµατική Αλλαγή. 
Ρύπανση. 
 
BIO 111     MIKPOBIOΛOΓIA 

(3)   A. OIKONOMOY   
Eισαγωγή στη Bιολογία των Mονοκύτταρων Oργανισµών. Bακτήρια, Aρχαία, Eυκάρυα: Oι τρεις 

“χώροι” της ζωής. Bακτήρια: H ελάχιστη µονάδα ζωής. Tο βακτηριακό κύτταρο σαν πολύπλοκη 



χηµική µηχανή. Mεµβράνες/κυτταρικό τοίχωµα, πολυσακχαρίτες, µαστίγια, ινίδια, νηµάτια. 
Περίπλασµα. Kυτόπλασµα (πυρηνοειδές, ριβοσώµατα, κενοτόπια, ενδοσπόρια). DNA: οργάνωση 
(Γονίδιο- OπερόXρωµόσωµα) /έκφραση. Mεταβολισµός, ενέργεια (∆ύναµη Kίνησης Πρωτονίων-ATP), 
ανάπτυξη, ρύθµιση (χηµειοτακτισµός, συστήµατα δύο στοιχείων, θερµικό πλήγµα). Aύξηση/ 
διαίρεση. Aλλαγές στο DNA, η αντίδραση SOS. H συνταγή της ζωής: πλήρη γενώµατα 
µικροοργανισµών. Aρχαία: Kυτταρικό τοίχωµα, µεταβολισµός. Eυκαρυωτικοί µικροοργανισµοί. Iοί: 
∆οµή, γένωµα, διαδικασία µόλυνσης. Oι φάγοι σ MS2, φX174, M13,T7 και Mu. Eξέλιξη/ 
συστηµατική, µοριακά χρονόµετρα Oικολογία: Bιοφίλµ, όρια ανάπτυξης. Eφαρµογές: Iατρική, 
Γεωργία, Bιοτεχνολογία.  
 
BIO 112     KYTTAPIKH BIOΛOΓIA 

(3+1) Γ. XAΛEΠAKHΣ   
H κυτταροπλασµατική µεµβράνη. Eνδοκυτταρική διαµερισµατοποίηση και η κυκλοφορία των 

βιολογικών µακροµορίων. O πυρήνας του κυττάρου. Kυτταρικός σκελετός. Kυτταρική διαίρεση. 
∆ιακυτταρική σύνδεση- Eξωκυτταρική ουσία. ∆ιακυτταρική χηµική σήµανση. 
      
BIO 114  BIOXHMEIA  II 

(3) E. ΣTPATAKHΣ  
∆οµική Bιοχηµεία: Πρωτεΐνες (δοµή και λειτουργία των πρωτεινών-τρόπος αποµόνωσης 

πρωτεϊνών, είδη και περιγραφή ορισµένων πρωτεϊνών-εξέλιξη πρωτεϊνών). Nουκλεονικά οξέα.(δοµή 
νουκλεοτιδίων-µεταβολισµός και σύνθεση νουκλεοτιδίων-νουκλεονικά οξέα και ο ρόλος τους). 
Σύνθεση πρωτεϊνών (σχέση δοµής νουκλεονικών οξέων και πρωτεϊνών-σύνθεση πρωτεϊνών). Pύθµιση 
(βιταµίνες -ορµόνες). Mεµβράνες (δοµή και µεταφορά ουσιών δια των µεµβρανών). 
  
ΒΙΟ 116    ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ) 

(2) Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Ασηπτικές συνθήκες στη Μικροβιολογία-Παρασκευή και αποστείρωση θρεπτικών µέσων. 

Μικροσκόπια-Μικροσκοπική παρατήρηση µικροοργανισµών και κυττάρων αίµατος-Χρώσεις. 
Ποσοτική µέτρηση βακτηριακών κυττάρων µε τη µέθοδο των διαδοχικών αραιώσεων-Αύξηση 
βακτηρίων σε υγρή καλλιέργεια-Καµπύλες αύξησης. Αντιβιοτικά/Μηχανισµοί αντίστασης. Επίδραση 
εξωγενών παραγόντων στη βακτηριακή αύξηση. Χηµικά συστατικά του αίµατος-Τιτλοδότηση του 
αίµατος και του πλάσµατος. Χρήση φωτοµέτρου-Ποσοτικός προσδιορισµός πρωτεϊνών-Κινητική 
ενζύµων. Ηλεκτροφόρηση: Παρασκευή πηκτωµάτων πολυακρυλαµίδης και αγαρόζης. 
Ηλεκτροφόρηση: Χρώση και προσδιορισµός µοριακού βάρους. TLC (αµινοξέα ή λιπίδια) 
Φροντιστήρια Κλασσικής Γενετικής (5) 
 
ΒΙΟ 118   ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ) 

(2) Ι. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ 
Κυτταρική κλασµατοποίηση (cell fractionation): υπέρηχοι, φυγοκέντρηση, ενζυµική µέτρηση. 

Σύζευξη. Αποµόνωση πρωτεϊνών, απλή χρωµατογραφία (π.χ. Dowex ή Sephadex σε σύριγγα). 
Αποµόνωση πλασµιδίων-Αποµόνωση DNA. Αποµόνωση RNA. Τροποποίηση DNA (περιορισµός, 
ligation, κτλ). Μετασχηµατισµός E. coli. PCR-µεταφορά Southern (Nothern). Υβριδοποίηση σε 
φίλτρα. Μεταλλαξιγέννεση (βακτήρια). 
         Φροντιστήρια Μοριακής Γενετικής (4) 
 
ΒΙΟ 120   ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ) 

(2) Χ. ∆ΕΛΙ∆ΑΚΗΣ 
Μικροβιακή βιοτεχνολογία: Από τα βακτήρια στα ένζυµα στην παραγωγή-Επίσκεψη στη 



MINOTECH. ∆οκιµασίες Μοριακής Γενετικής στον σακχαροµύκητα: µετασχηµατισµός µε 
πλασµιδιακό DNA και λειτουργική συµπλήρωση αυξοτροφιών, σύζευξη απλοειδών κυττάρων και 
δοκιµασία δύο υβριδίων. ∆ιασταυρώσεις ∆ροσόφιλας. Χρώσεις εµβρύων ∆ροσόφιλας. Ανοσολογικές 
τεχνικές. Προσδιορισµός αλληλουχιών-Επίσκεψη στο εργαστήριο γονιδιωµατικών ερευνών. 
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  KAT’ EΠIΛOΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 
 
BIO 108     ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ 

(3+1) K.A. POYMΠEΛAKH-AΓΓEΛAKH   
Yδατικές σχέσεις. Mηχανισµοί πρόσληψης και µεταφοράς ιόντων και βιοµορίων. Aνόργανη 

θρέψη. Aύξηση. Aνάπτυξη. Φωτοσύνθεση. Φωτοαναπνοή. Mεταβολισµός αζώτου. Φωτοφυσιολογία. 
Φυτόχρωµα. Kιρκαδικοί ρυθµοί κλπ φαινόµενα. 
 
BIO 113    ΕΝΖΥΜΙΚΗ BIOTEXNOΛOΓIA  

(3+1)  B. MΠOYPIΩTHΣ  
Eισαγωγή στη βιοτεχνολογία. Bιοτεχνολογικές εφαρµογές µικροοργανισµών. Eνζυµική 

κινητική. Aποµόνωση ενζύµων (πηγές ενζύµων, διαχωρισµός στερεών/ υγρών, διάρρηξη κυττάρων, 
αρχικά στάδια αποµόνωσης, τελικά στάδια αποµόνωσης, χρωµατογραφία διαπερατότητας, 
χρωµατογραφία ιοντοανταλλαγής, χρωµατογραφία συγγένειας, διφασικά συστήµατα). 
Aκινητοποιηµένα ένζυµα, κύτταρα, ιδιότητες ακινητοποιηµένων ενζύµων. Aναγέννηση συνενζύµων.  
Eνζυµικοί βιοαντιδραστήρες. Tροποποίηση ενζύµων (αντικατάσταση δεσµευµένου µετάλλου, χηµική 
τροποποίηση, ενζυµική τροποποίηση, εκλεκτική µεταλλαξογένεση, τεχνητά ένζυµα). Eνζυµική 
κατάλυση σε οργανικούς διαλύτες (ενζυµική πεπτιδική σύνθεση, εστέρες λιπαρών οξέων, 
µετεστεροποίηση τριγλυκεριδίων). Eφαρµογές ενζύµων. Αποµόνωση ενός επιλεγµένου ενζύµου, όπως 
επίσης και δύο (2) επσκέψεις φοιτητών στο χώρο ζυµώσεων και στο εργαστήριο Ενζυµικής 
Βιοτεχνολογίας (επίδειξη οργάνων χρωµατογραφίας F.P.L.C. κ.λ.π.) 
 
BIO 115     ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ 

(3+1)  A. ∆EPMΩN      
∆υναµικά µεµβράνης. ∆υναµικά ενέργειας. ∆ιέγερση και ρυθµιστικότητα. Mυϊκό σύστηµα. 

Γραµµωτός µύς. Λείος µύς. Nευροµυϊκή σύναψη. Συστολή γραµµωτού µυός. Aίµα. Pόλος, κυτταρικά 
στοιχεία. Λειτουργία. Πήξη. Oµάδες αίµατος. Kυκλοφοριακό σύστηµα. Kαρδιά. HKΓ αγγειακό 
σύστηµα. Συγκριτική ανατοµία και φυσιολογία κυκλοφορικού σπονδυλωτών και ασπόνδυλων. 
Aναπνευστικό σύστηµα. Nευρικό σύστηµα. Nωτιαία αντανακλαστικά. Aισθήσεις αφής-πόνου. Kινητικό 
σύστηµα. Aνώτερες λειτουργίες µνήµης-µάθησης. Eνδοκρινείς αδένες. Aναπαραγωγική λειτουργία. 
 
BIO 117     EΞEΛIΞH 

(3+1)  E. ZOYPOΣ    
Θεωρίες προέλευσης της ζωής, µαρτυρίες και ερµηνείες του φαινοµένου της εξέλιξης της ζωής, 

φύση-προέλευση και ροή της ποικιλοµορφίας στους φυσικούς οργανισµούς, η θεωρία των τυχαίων 
γενετικών αποκλίσεων, η θεωρία της φυσικής επιλογής, µοριακή εξέλιξη, η γένεση των ειδών, 
οργάνωση και εξέλιξη των βιοκοινωνιών και αρχές κοινωνιοβιολογίας. 
 
ΒIO 119     ANAΠTYΞIAKH BIOΛOΓIA 

(3)  ∆. AΛEΞAN∆PAKH    
Eισαγωγική στην Αναπτυξιακή Βιολογία: [Συστήµατα µοντέλα-Bασικές αρχές που διέπουν την 



ανάπτυξη. Καθορισµός, διαφοροποίηση, επαγωγή, µορφογόνα. Ρυθµιστικάσ και µωσαϊκά έµβρυα. 
Αναπτυξιακά µεταλλάγµατα. Ανάπτυξη και Εξέλιξη.] Πρόδροµα γαµετικά κύτταρα, Σπερµατογένεση, 
Ωογένεση. Kυτταροπλασµατική τοποθέτηση και πολικότητα κυττάρων: φαινόµενο και µοριακοί 
µηχανισµοί. Γονιµοποίηση. Χαρακτηριστικά των αυλακώσεων, βλαστιδίου και γαστριδίωσης, σε 
ασπόνδυλα και σπονδυλωτά. Αναπτυξιακός σχεδιασµός του σώµατος της ∆ροσόφιλας: [Γενετική και 
µοριακή ανάλυση καθορισµού των αξόνων Α/P, D/V. Μεταγραφικοί παράγοντες. Μοριακή 
σηµατοδότηση και µορφογόνα.] Χαρακτηριστικά εµβρυογένεσης του Καινοραβδίτη: [Κυτταρική 
γενεαλογία. Μηχανισµοί ασύµµετρης διαίρεσης. Επαγωγή και κυτταρική αυτονοµία. Ετεροχρονικές 
µεταλλαγές. Σχηµατισµός vulva.] Αναπτυξιακός σχεδιασµός του σώµατος των σπονδυλωτών 
(βάτραχος, κοτόπουλο, ποντικός): [Σχηµατισµός αξόνων A/P, D/V, και βλαστικών στιβάδων. 
∆εξιά/αριστερή ασυµµετρία εσωτερικών οργάνων. Επαγωγή και σχεδιασµός µεσοδέρµατος. 
Σχηµατισµός Νωτοχορδής και Σωµιτογένεση: Μοριακή σηµατοδότηση και µορφογόνα. 
Nευριδιοποίηση (νευρικός σωλήνας, κύτταρα νευρικής ακρολοφίας, ροµβεγκέφαλος. Επαγωγή και 
σχεδιασµός. Μοριακή σηµατοδότηση και µορφογόνα.] Οργανογένεση: [Ανάπτυξη και διαφοροποίηση 
των άκρων στα σπονδυλωτά/ Εξελικτική συντήρηση ρυθµιστικών µορίων συντήρηση και αποκλίσεις 
δοµών. 
 
 BIO 121    ΘAΛAΣΣIA BIOΛOΓIA 

(3+1) M. KENTOYPH- Μ. ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ     
H θάλασσα ως φυσικό περιβάλλον.  Φυσικά  και χηµικά χαρακτηριστικά των θαλασσίων 

υδάτων. H ζωή στο θαλάσσιο περιβάλλον. Πλαγκτόν. Nηκτόν. Bενθικοί οργανισµοί. H θάλασσα και ο 
Άνθρωπος. 
 
BIO 200     BIOTEXNOΛOΓIA II 

(4)  N. ΠANOΠOYΛOΣ - M. KOKKINI∆HΣ     
Aρχές γενετικής µηχανικής. Bασικές έννοιες κλωνοποίησης, µεταφοράς και εγκατάστασης 

γενετικών µορίων σε κύτταρα. Γονιδιακοί φορείς και τράπεζες για γενικές και εξειδικευµένες χρήσεις.  
Γονίδια, οργανισµοί και εφαρµογές βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος στους τοµείς πρωτογενούς και 
δευτερογενούς παραγωγής, υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών βελτίωσης και προστασίας του 
περιβάλλοντος. Kοινωνικές διαστάσεις της Bιοτεχνολογίας. (Bιοηθική, βιοασφάλεια, περιβάλλον).  
Eφαρµογή της δοµικής Bιολογίας στη Bιοτεχνολογία. Eισαγωγή στην πρωτεϊνική µηχανική και 
σχεδιασµό πρωτεϊνών. Xαρακτηριστικά πρωτεϊνικών δοµών. Mέθοδοι προσδιορισµού πρωτεϊνοδών. 
Protein folding, δοµική σταθερότητα πρωτεϊνών. Aρχές σχεδιασµού σταθερών βιοµορίων.  Eφαρµογές 
H/Y στον σχεδιασµό πρωτεϊνών. 
 
BIO 303      ΓENETIKH ANΘPΩΠOY 

 (3+1) N. MOΣXONAΣ      
Xρωµοσωµική βάση και κληρονοµικότητα. Aπλά πρότυπα κληρονοµικότητας-κληρονοµικές 

ασθένειες. Γενετική ποικιλότητα και πολυµορφισµός. O χάρτης του ανθρώπινου γονιδιώµατος. 
Γενετική και φυσική χαρτογράφηση. Eναλλακτικές µέθοδοι και παραδείγµατα. Στοιχεία 
κυτταρογενετικής- Kλινική κυτταρογενετική. Πρότυπα συστήµατα µελέτης  της ευριακής βάσης των 
ασθενειών. Γενετική του Kαρκίνου. H Γενετική άποψη της ανάπτυξης.  Γενετικές συµβουλές-
προγεννητική διάγνωση. 
 
BIO 308  ANOΣOBIOΛOΓIA 

(3+1)   E. AΘANAΣAKH    
Kύτταρα του ανοσοποιητικού συστήµατος. Oργανα του Aνοσοποιητικού συστήµατος. 

∆ιαφοροποίηση λεµφοκυττάρων. Bιοχηµεία και Γενετική ανοσοσφαιρινών. Aνοσολογία µοσχεύµατος/ 



Σύµπλεγµα κύριας ιστοσυµβατότητας (ΣKI). Kυτταροµεσολαβητική ανοσία. Aλλεργίες. Yποδοχέας T 
Λεµφοκυττάρων. Aνοσολογική παρεµπόδιση. Iδιότυπα. Aνοσολογική ανοχή. Aυτοανοσία- 
ανοσοελλείψεις. Aνοσολογία του Kαρκίνου. 
 
BIO 370     BIOΓEΩΓPAΦIA 

(2) M. MYΛΩNAΣ  
H εξέλιξη της βιογεωγραφίας. ∆ιασπορά. Bιογεωγραφικές υποδιαιρέσεις της γης. Eνδηµισµός. 

Θεωρητική Bιογεωγραφία. 
 
KAT’ EΠIΛOΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 
BIO 301  ΠPΩTEINIKH MHXANIKH 

(2) M. KOKKINI∆HΣ  
Eισαγωγή στις σύγχρονες προσεγγίσεις Πρωτεϊνικής Mηχανικής και οι 

τεχνολογικές/βιοµηχανικές εφαρµογές της. ∆οµή βιοµορίων. ∆ίπλωση- αναδίπλωση πρωτεϊνών. 
Eνεργειακοί υπολογισµοί. Παραδείγµατα σχεδιασµού πρωτεϊνών. 
  
BIO 304     EIΣAΓΩΓH ΣTHN IATPIKH ENTOMOΛOΓIA 

(2) X. ΛOYHΣ   
Eισαγωγή. Kουνούπια (συστηµατική, µορφολογία, γενική βιολογία, τροφή και πέψη, ενδοκρινές 

σύστηµα, ανοσοποιητικό σύστηµα). Eντοµολογία της ελονοσίας. Bιολογία πληθυσµών I (γενική 
προσέγγιση, έλεγχος εντόµων και ασθενειών). Aσθένειες που µεταδίδονται από έντοµα: α)Arbo-ιοί. 
Γενικά. Kίτρινος πυρετός. ∆άγκειος πυρετός. β) Nηµατώδεις. Φιλαρίαση. γ) Άλλες ασθένειες. 
Λεϊσµανείαση. Tσιµπούρια. Tρυπανοσωµιάσεις. Tσετσέ. Nόσος του Chagas. Eλονοσία. Φορείς. 
Eπιδηµιολογία. Έλεγχος της ελονοσίας. 
 
BIO 307 PYΘMIΣH ΓONI∆IAKHΣ EKΦPAΣHΣ 

(2) N. MOΣXONAΣ   
Pύθµιση της έναρξης µεταγραφής και πρωτεϊνικοί παράγοντες ρύθµισης µεταγραφής από Pol I, 

II, III. Πειραµατικά µοντέλα. Pυθµιστικά στοιχεία και µεταγραφικοί παράγοντες. Pύθµιση της 
διαδικασίας ωρίµανσης του RNA . Λήξη της µεταγραφής. Eπεξεργασία του 5’ και του 3’ άκρου των 
µεταγράφων από Pol I, Pol II, Pol III. Συναρµολόγηση της µεταγραφής. Συναρµολόγηση µεταγράφων 
από Pol I, Pol II,  Pol III. Mεταγραφή συναρµολόγησης µε εµφανή τα Pol II µετάγραφα. 
 
BIO 309     ΘΕΜΑΤΑ ENZYMIKHΣ ΒΙΟTEXNOΛOΓIAΣ 

(2) B. MΠOYPIΩTHΣ   
Ενζυµολογία και βιοτεχνολογία χιτίνης. Ενζυµολογία και Βιοτεχνολογία ακραιόφιλων 

µικροοργανισµών. Ετερόλογη έκφραση πρωτεϊνών και ενζύµων. Κατευθυνόµενη εξέλιξη (Directed 
evolution) ενζύµων. Ενζυµική κατάλυση σε οργανικούς διαλύτες.  
 
BIO 310 KPYΣTAΛΛOΓPAΦIKH  ANAΛYΣH BIOΛOΓIKΩN MAKPOMOPIΩN  

(2)   M. KOKKINI∆HΣ      
Kρυσταλλώσεις. Συµµετρίες. Πρόβληµα φάσεων. Προσδιορισµός δοµής. Aρχή και πράξη 

δοµικής ανάλυσης µακροµορίων µε τις µεθόδους κρυσταλλογραφίας ακτίνων-X. 
 
BIO 311    MOPIAKH OΓKOΓENEΣH 

(2) I. ΠAΠAMATΘAIAKHΣ   
DNA ογκικοί ιοί και ρετροϊοί. Eµφαση στους ρετροϊούς: ιικός κύκλος και γονιδιακή έκφραση. 



Aυξητικοί παράγοντες. Yποδοχείς. Σηµατοδότηση. Oγκογονίδια και γονιδιακή µεταγραφή. Kυτταρικός 
κύκλος. Kακοήθης µετασχηµατισµός. Mετάσταση. Xρωµοσωµικές ανωµαλίες. Πρωτοογκογονίδια, 
δοµή, έκφραση, λειτουργία. 
 
BIO 313 EI∆IKA ΘEMATA KYTTAPIKHΣ BIOΛOΓIAΣ 

(3) B. ΓAΛANOΠOYΛOΣ   
∆οµή και λειτουργία µεµβρανικών σχηµατισµών στα ευκαρυωτικά κύτταρα. Eνδοκυτταρική 

µεταφορά πρωτεϊνών. ∆οµή και λειτουργία του κυτταρικού σκελετού. 
 
BIO 314  MOPIAKH IOΛOΓIA ΦYTΩN 

(2)  E. TΣAΓPH       
Εισαγωγή. Μέθοδοι µελέτης και ανίχνευσης και ταυτοποίησης φυτικών ιών. ∆οµή φυτικών ιών 

και βιοτεχνολογικές εφαρµογές. ∆οµή γενώµατος φυτικών ιών και στρατηγικές έκφρασης. Οικογένειες 
φυτικών ιών και ιοειδών. Πολλαπλασιασµός, µετάδοση, µεταφορά µε φορείς. Αλληλεπίδραση µε τον 
ξενιστή, παθογένεση. Ανθεκτικότητα. 
 
BIO 315  EI∆IKA ΘEMATA KYTTAPIKHΣ ∆IAΦOPOΠOIHΣHΣ 

(2)  ∆. AΛEΞAN∆PAKH      
Θέµατα ρύθµισης του κυτταρικού κύκλου. Mηχανισµοί διαφοροποίησης α)στην ανάπτυξη 

πολυκύτταρων οργανισµών και β)στη απόκριση µονοκύτταρων οργανισµών (ζυµοµύκητες) σε 
περιβαλλοντικούς παράγοντες. 
 
BIO 316    MOPIAKH ΦYΣIOΛOΓIA 

(3) E. ΣTPATAKHΣ  
Mοριακοί µηχανισµοί ορµονικής δράσης. Yποδοχέας στερεοειδών-θυροξινών. Mοριακοί 

µηχανισµοί δράσης των ορµονών που εξαρτώνται από τον µεµβρανικό cAMP υποδοχέα. 
 
BIO 317     EI∆IKA ΘEMATA ANOΣOΛOΓIAΣ 

(3)  E. AΘANAΣAKH     
Pόλος των αυξητικών παραγόντων στην ανοσολογική απόκριση. Mηχανισµοί παρουσίασης του 

αντιγόνου στο ανοσοποιητικό σύστηµα. Mελέτη του υποδοχέα των λεµφοκυττάρων. Aυτοάνοσες 
ασθένειες: κυτταρικά, βιοχηµικά και µοριακά µοντέλα.Eπίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στην 
δηµιουργία του καρκίνου. Bιοσύνθεση, ρόλος, βιοχηµικές και µοριακές ιδιότητες των πρωτεϊνών του 
κυρίου συµπλόκου ιστοσυµβατότητας. 
 
BIO 318  OIKONOMIKH ENTOMOΛOΓIA 

(3) A. OIKONOMOΠOYΛOΣ   
Πληθυσµοί εντόµων, προβλήµατα. Φυσικός περιορισµός. Eννοια καταπολέµησης. 

Προϋποθέσεις και παράγοντες καταπολέµησης. Kρατικά νοµοθετικά µέτρα. Kαλλιεργητικά µέτρα.  
Xηµική καταπολέµηση, χηµικά µέσα. Eθισµός. Mόλυνση περιβάλλοντος. Bιολογική καταπολέµηση, 
µικροβιακή καταπολέµηση. Mηχανικά µέτρα. Φυσικά προϊόντα, απωθητικά, ελκυστικά. Oρµόνες, 
νευροπεπτίδια. Φεροµόνες. Mέθοδος στείρων εντόµων. Bιοτεχνολογία. Oλοκληρωµένη αντιµετώπιση 
βλαβερών εντόµων. 
 
BIO 319  MOPIAKH BIOΛOΓIA ΦYTΩN 

(2)  E. TΣAΓPH        
Το πυρηνικό γένωµα. Γενετικός σχηµατισµός και γενετική µηχανική στα φυτά. Ρύθµιση της 

έκφρασης του πυρηνικού γενώµατος. Γένωµα χλωροπλάστη. Αλληλεπίδραση πυρήνα- χλωροπλάστη. 



Μιτοχονδριακό γένωµα. Επιλεγµένα παραδείγµατα µοριακών µηχανισµών ρύθµισης στα φυτά µετά 
από επιρροή του περιβάλλοντος. Βιοτεχνολογικές εφαρµογές µε χρήση διαγενετικών φυτών. 
 
BIO 333     IXΘYOKAΛΛIEPΓEIEΣ 

(3) M. KENTOYPH 
Φιλοσοφία, τεχνολογία αποτελεσµάτων και προβλήµατα υδατοκαλλιεργειών στις πέντε 

Ηπείρους. Βιολογία και τεχνολογία εκτροφής του λαβρακιού και της τσιπούρας. 
 
BIO 334     ΘAΛAΣΣIA OIKOΛOΓIA 

(2)  *   
Γενικά χαρακτηριστικά του θαλασσίου περιβάλλοντος. Περιγραφικά και δυναµικά 

χαρακτηριστικά των βιοκοινωνιών. Θαλάσσια οικοσυστήµατα µε έµφαση στα βενθικά οικοσυστήµατα. 
Tροφικές σχέσεις. Pοή ενέργειας. Σταθερότητα των οικοσυστηµάτων. Φυσικές διακυµάνσεις και 
ανθρωπογενείς διαταράξεις των οικοσυστηµάτων.  
 
BIO 337     IXΘYOΛOΓIA 

(2+1) Μ. ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ  
Eισαγωγή στη συστηµατική των σύγχρονων ψαριών. Mορφή και κίνηση. Πλευστότητα και 

θερµορύθµιση. Aναπνοή. Aίµα και η κυκλοφορία του. Yδροµεταλική ισορροπία. ∆ιατροφή, θρέψη, 
χώνεψη και εκκρίσεις. Aνάπτυξη. Aναπαραγωγή. Oργανα και λειτουργία αισθήσεων. Συµπεριφορά 
και επικοινωνία. 
 
BIO 340    ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ  

(3)   K.A. POYMΠEΛAKH - AΓΓEΛAKH  
Οξειδωτική καταπόνηση, Υδατική καταπόνηση. Ανοξία. Αφυδάτωση σπόρων. Αλατότητα. 

Χαµηλές και υψηλές θερµοκρασίες. Ατµοσφαιρική ρύπανση. Τοξικότητες µετάλλων. 
 
BIO 343     ΦΩTOΣYNΘEΣH 

(3) K. KOTZAMΠAΣHΣ   
Γενική ανασκόπηση. Φωτοσύνθεση και ενεργειακή ροή. Σύσταση, δοµή και λειτουργία  του 

φωτοσυνθετικού  µηχανισµού. Φωτονιακή απορρόφηση και ενεργειακή διέγερση χρωστικών. 
Φθορισµός. Τρόποι µεταφοράς ενέργειας στο σύµπλοκο συλλογής φωτός (LHC). Φωτοσυνθετική ροή 
ηλεκτρονίων (µη κυκλική και κυκλική). Φωτοσύστηµα Ι (PSI). Φωτοσύστηµα ΙΙ (PSII). Ρυθµιστικοί 
µηχανισµοί διοχέτευσης ενέργειας από το LHC στο PSI και PSII (“tri-partite” µοντέλο - state 1→state 
2). Φωτοφωσφορυλίωση και χηµειωσµωτική θεωρία. Κύκλος του Calvin. Επαγωγικός φθορισµός και 
φωτοσυνθετική απόδοση. Μοριακή βιολογία του φωτοσυνθετικού µηχανισµού. Πλαστιδιακό γένωµα. 
Ρυθµιστικοί µηχανισµοί γονιδιακής µεταγραφής και µετάφρασης στον χλωροπλάστη. Μεταφορά 
πρωτεϊνών από το κυτόπλασµα στον χλωροπλάστη. Οργάνωση φωτοσυνθετικών συµπλόκων. 
Φωτοανάπτυξη του φωτοσυνθετικού µηχανισµού. Φωτοϋποδοχείς και αλυσίδες µεταφοράς σήµατος 
για τον σχηµατισµό του φωτοσυνθετικού µηχανισµού. Βιοσυνθετικά µονοπάτια χλωροφυλλών  και η 
ρύθµιση τους. Βιοσύνθεση των καροτενοειδών και ο ρόλος τους στην φωτοσυνθετική διαδικασία. 
Φωτοπροσαρµογή. Φωτοαναστολή. Φωτοαναπνοή. ∆ιαφορές του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε C3-, 
C4- και CAM-φυτά. Αντιδράσεις Hill. Βακτηριακή φωτοσύνθεση. Παγκόσµιες περιβαλλοντικές 
αλλαγές («τρύπα» του όζοντος, φαινόµενο του θερµοκηπίου, αύξηση ατµοσφαιρικού όζοντος)  και 
µηχανισµοί προσαρµογής / προστασίας του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε αυτές τις αλλαγές. 
Βιοτεχνολογικές εφαρµογές.  

Εργαστηριακές ασκήσεις: 1. Φωτοµετατροπή πρωτοχλωροφυλλιδίου σε χλωροφυλλίδιο µε 
ακτινικό φως (laser) και η καταγραφή του µε fluerescence emission. 2. Καµπύλη φωτοσυνθετικής 



δραστηριότητας µε Clark-type ηλεκτρόδιο. 3. Αντιδράσεις Hill. 4. Εκχύλιση, φασµατοφωτοµετρική 
εκτίµηση και HPLC ανάλυση φωτοσυνθετικών χρωστικών. 5. Καταγραφή της δοµής και λειτουργίας 
του φωτοσυνθετικού µηχανισµού µε την τεχνική του επαγωγικού φθορισµού, µετά από καταπόνηση 
µε UV-B ακτινοβολία. 
 
BIO 344     ΦΩTOBIOΛOΓIA 

(2) K. KOTZAMΠAΣHΣ   
Γενική ανασκόπηση. Φωτονιακή πληροφορία και φωτοελεγχόµενες αποκρίσεις. Φωτονιακή 

διέγερση και φωτοϋποδοχείς. Φάσµα δράσης και χαρακτηρισµός φωτϋποδοχέα. Φωτορυθµιζόµενες 
αποκρίσεις (φωτοεπαγώµενες & HIR). Φωτοϋποδοχείς (φυτοχρώµατα και κρυπτοχρώµατα). Γονιδιακή 
έκφραση και αυτορύθµιση του φυτοχρώµατος. Φυτοχρωµικά µοντέλα δράσης. Μοριακή δοµή και 
λειτουργία κρυπτοχρωµικών  φωτοϋποδοχέων (CRY1, CRY2/PHH1 & NPH1). Αλυσίδες µεταφοράς 
φωτονιακού σήµατος. Φωτοελεγχόµενες αποκρίσεις και αλληλεπιδράσεις φωτοϋποδοχέων. 
Φωτορύθµιση µεταβολικών µονοπατιών. Φωτοµορφογενετικές αποκρίσεις (αποχλώρωση,  σύνδροµο 
αποφυγής σκιασµού, “end of day” απόκριση, «αναγνώριση γειτόνων», βλάστηση, άνθιση). 
Φωτοτροπισµός. Φωτοπεριοδισµός και κιρκαδιανό ρολόι. Τεχνητοί φωτοϋποδοχείς. Βιοτεχνολογικές 
εφαρµογές. 
 
BIO 345     BIOTEXNOΛOΓIA ΦYTΩN  

(3)  K.A. POYMΠEΛAKH - AΓΓEΛAKH   
Kαλλιέργεια Φυτικών Kυττάρων, Bλαστών και Oργάνων: Kυτταροκαλλιέργειες, Kαλλογένεση, In 

vitro Mορφογένεση. Σωµατική Eµβρυογένεση. Bελτίωση Φυτών: Σωµακλωνική Παραλλακτικότητα, 
Γενετικά Tροποποιηµένα Φυτά, Σωµατικός Yβριδιµός - Tεχνολογία Πρωτοπλαστών, ∆ηµιουργία 
Aπλοειδών Φυτών , In vitro Γονιµοποίηση, Kαλλιέργεια Eµβρύων. Γενετική Tαυτοποίηση  Φυτών: 
Iσοενζυµικό Πρότυπο, Mοριακοί Σηµαντές, Xαρτογράφηση Γονιδίων. Bιοτεχνολογικές Eφαρµογές, 
Παραδείγµατα: Tροποποίηση φαινοτύπου, Tροποποίηση Xαρακτήρων  Παραγωγής, Aντιµετώπιση 
Bιοτικών και Aβιοτικών Kαταπονήσεων, Παραγωγή Φυτικών Προϊόντων, ∆ηµιουργία Tράπεζας 
Γενετικού Yλικού, και Kρυοσυντήρηση. 
 
BIO  346   NEYPOBIOΛOΓIA 

(2) A. ∆EPMΩN      
Eίδη κυττάρων στο νευρικό ιστό. Oργάνωση του εγκεφάλου. Hλεκτρικές ιδιότητες των νεύρων, 

µεµβρανικά δυναµικά, δυναµικό ενέργειας, διεγερτικά, ανασταλτικά µετασυναπτικά δυναµικά, το 
νευρικό κύτταρο ως επεξεργαστής πληροφορίας. Συναπτική διαβίβαση, νευροδιαβιβαστικά 
συστήµατα, σύνθεση και µεταφορά πρωτεϊνών στο νευρικό κύτταρο, µέθοδοι µελέτης της λειτουργίας 
του KNΣ. Aνάπτυξη εγκεφάλου. Kρίσιµη περίοδος. Nευρικά κυκλώµατα µεταφοράς αισθητικής 
πληροφορίας. Oπτικό σύστηµα. Kινητικό σύστηµα. Aνώτερες λειτουργίες, εγκεφαλικές 
δυσλειτουργίες, σχιζοφρένεια, κατάθλιψη. 
 
BIO 373     XΛΩPI∆A KAI BΛAΣTHΣH THΣ KPHTHΣ 

(3) Σ. ΠΥΡΙΝΤΣΟΣ 
H χλωρίδα και η ιστορική ερµηνεία της διασποράς των φυτικών ειδών της Kρήτης. Eνδηµισµός 

και σπάνια φυτά της Kρήτης. Aρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά της Kρήτης. Kύριες κατηγορίες 
βλάστησης: µακκία βλάστηση, δάση.  Φυτοκοινωνιολογία µε έµφαση στις φυτοκοινωνίες της Kρήτης. 
Xειρισµός κλειδιών, συλλογή και εκµάθηση φυτών σε βοτανικές εκδροµές, καταρτισµός φυτολογίου  
(herbarium). Mελέτη φυτικών διαπλάσεων και φυτοκοινωνία. 
 
 



BIO 386   ΣTATIΣTIKH ΣE YΠOΛOΓIΣTEΣ  
(4)  K. ΛYKA  

Eισαγωγή σε Στατιστικά πακέτα, ∆ιαχείριση ∆εδοµένων, Aπλές στατιστικές διαδικασίες 
(Γραφικές παραστάσεις, t-test, χ2 έλεγχοι), Γραµµικά Mοντέλα (Παλινδρόµηση απλή και πολλαπλή, 
Aνάλυση ∆ιασποράς και Συνδιασποράς), Πολυµεταβλητή Aνάλυση (Principal Compoments, 
Discriminant Analysis, Cluster Analysis, Multivariate Analysis of Variance).  
 
BIO 391   ∆IAXEIPIΣH OIKOΣYΣTHMATΩN 

(3) Σ. ΠYPINTΣOΣ  
Θεωρήσεις και ορισµοί. Κοινωνία και διαχείριση οικοσυστηµάτων. Η επιστηµονική βάση της 

διαχείρισης οικοσυστηµάτων. Περιβαλλοντική πολιτική. Περιβαλλοντική Νοµοθεσία. Εκτίµηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. ∆ιαδικασίες λήψης αποφάσεων. In situ και ex situ διαχείριση. 
∆ιαχείριση πληθυσµών. ∆ιαχείριση ενδιαιτηµάτων. Αποκατάσταση. Παρακολούθηση. Σχεδιασµός, 
λειτουργία και αξιολόγηση προστατευόµενων περιοχών. Ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών. Εθνική, 
ευρωπαϊκή και διεθνής εµπειρία στη λειτουργία προστατευόµενων περιοχών. 
  
BIO 392  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

(3) Ε. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ  
Ακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Προέλευση και βιοσύνθεση τους. Ο φυσιολογικός 

τους ρόλος στην υγεία του ανθρώπου. Προέλευση, βιοσύνθεση και σηµασία των καροτινοειδών. 
Εφαρµογές. Ανθοκυάνες: προέλευση και σηµασία. Αρωµατικές ουσίες από ενδηµικά φυτά και η 
σηµασία τους. Βιολογική καταπολέµηση επιβλαβών για τη γεωργία οργανισµών και προστασία του 
περιβάλλοντος. Πεπτιδικές και πρωτεϊνικές τοξίνες και δηλητήρια. Μηχανισµοί µόλυνσης, η σηµασία 
των υποδοχέων και των µορίων αναγνώρισης των ξενιστών.  
 
BIO 393  ΒΙΟΛΟΓΙΑ ANAΠTYΞHΣ THΣ ∆POΣOΦIΛAΣ 

(2) X. ∆EΛI∆AKHΣ  
Περιγραφή των µοριακών µηχανισµών που καθορίζουν τους δύο βασικούς άξονες του εµβρύου 

(εµπρόσθιο-οπίσθιο και νωτιαίο- κοιλιακό). Eµφαση στον γενετικό χαρακτηρισµό των συστηµάτων 
καθορισµού αξόνων και στην γενετική /µοριακή επίσταση σαν µεθόδου  ιεράρχισης παραγόντων σε 
ένα αναπτυξιακό µονοπάτι. Ωογένεση- εµβρυογένεση. Mητρικά γονίδια - εντοπισµός RNA- κλίσεις 
µορφογόνων (ενδο και εξω-κυττάριων) - ζυγωτικά γονίδια- γονίδια χάσµατος - γονίδια κανόνα ζεύγους- 
µεταµεριδίωση. 
 
BIO 394  ΠΑΝΙ∆Α ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

(3+1) Μ. ΜΥΛΩΝΑΣ 
Η εξέλιξη της Ελληνικής πανίδας από το Μειόκαινο µέχρι σήµερα. Προσέγγιση των πιο 

σηµαντικών ζωικών οµάδων. Κατανοµές. Ενδηµισµός. Κίνδυνοι. Προστασία. ∆ιαχείριση.  
 
BIO 395   ΣYΓXPONH MIKPOΣKOΠIA 

(3) B. ΓAΛANOΠOYΛOΣ  
Oπτική (ή φωτονική) µικροσκοπία: φωτεινού πεδίου (bright field) ,σκοτεινού πεδίου (dark 

field), αντίθεσης φάσεων (phase contrast), διαφορικής συµβολής (differential interference contrast-
Nomarski), πόλωσης (polarized micr.), φθορισµού (fluorescence), συνεστιακή (confocal), video 
microscopy. Προετοιµασία βιολογικών δειγµάτων για τις πιο πάνω µεθοδολογίες. Hλεκτρονική 
µικροσκοπία: διέλευσης (transmission), σάρωσης (scanning), ακίδος (atomic force),  µικροανάλυσης 
ακτίνων-χ (x-ray microanalysis). Προετοιµασία βιολογικών δειγµάτων για τις πιο πάνω µεθοδολογίες. 
 



ΒΒΙΙΟΟ  339966    ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΑΑ  ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΘΘΑΑΛΛΑΑΣΣΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΒΒΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  
(1) * 

Τροφικά πλέγµατα, υδροθερµικές πηγές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αλιευτικές 
δραστηριότητες, ο ρόλος της µειοπανίδας στο βενθικό οικοσύστηµα, θαλάσσια ρύπανση. 
 
ΒΒΙΙΟΟ  339977  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΟΟΡΡΦΦΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΠΠΟΟΝΝ∆∆ΥΥΛΛΩΩΤΤΩΩΝΝ  

(3) Μ. ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ  
Εισαγωγή στην Μορφολογία Σπονδυλωτών. Προσέγγιση βασικών βιολογικών όρων (µορφή και 

λειτουργία, οµολογία και αναλογία, ποικιλοµορφία, προσαρµοστικοί µηχανισµοί και εξέλιξη). 
Εµβρυολογία και µορφολογία. ∆οµές και µηχανισµοί που υποστηρίζουν την κίνηση. Προσαρµοστικοί 
µηχανισµοί και κίνηση. Προσαρµοστικοί µηχανισµοί και διατροφή. Στοιχεία συγκριτικής 
ενδοκρινολογίας 
 
ΒΒΙΙΟΟ  339988    ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΕΕΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  

(1+1) Κ. ΛΥΚΑ 
Εισαγωγή στις γενικές αρχές προγραµµατισµού: λογικά διαγράµµατα, αλγόριθµοι, τύποι και 

οργάνωση δεδοµένων, βασικές αρχές προγραµµατισµού. Βιοπληροφορική: Βάσεις δεδοµένων 
αλληλουχιών στη Μοριακή Βιολογία, δοµικές βάσεις δεδοµένων, ανάλυση αλληλουχιών µε τη χρήση 
λογισµικού πακέτου, στοίχιση αλληλουχιών και αναζήτηση σε βάσεις βιολογικών δεδοµένων, µέθοδοι 
πρόβλεψης µε τη χρήση πληροφοριών από πρωτεϊνικές αλληλουχίες, φυλογενετικά δένδρα, βάσεις 
δεδοµένων από γενοµικές/πρωτεονικές µελέτες µοντέλων γονιδιωµάτων. Εφαρµογές στην Οικολογία/ 
Οργανισµική Βιολογία: Γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών µε τη χρήση λογισµικού πακέτου, 
απεικόνιση και επεξεργασία εγκεφαλικής λειτουργίας, ποσοτικοποίηση κυτταρικών και µορφολογικών 
στοιχείων. 
 
  ΒΒΙΙΟΟ  339999    ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΩΩΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΓΓΕΕΩΩΜΜΟΟΡΡΦΦΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  

(3) Μ. Μυλωνάς 
Σχήµα και ανάγλυφο της Γης. ∆ιαδικασίες διαµόρφωσης αναγλύψου και περιβάλλοντος. 

Θεωρία µετατόπισης των ηπείρων. Σχηµατισµός ορεινών όγκων, πεδιάδων, λεκανών. Ακραία 
περιβάλλοντα: σπήλαια, φαράγγια, ηφαιστειακά νησιά. Εµφανίσεις- µεταναστεύσεις ειδών. 
Νησιωτισµός, παλαιογεωγραφία, παλαιοκλιµατολογία. Τοπογραφικοί, γεωλογικοί και 
παλαιογεωγραφικοί χάρτες. 

 
 

* Μέλος ∆ΕΠ υπό πρόσληψη. 
 
 



ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΘΘΕΕΩΩΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΗΗ  

ΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΙΙ∆∆ΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  &&  ∆∆ΙΙ∆∆ΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟΥΥΧΧΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  BBΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ**  

 
Βάσει του Ν. 2525/1997, Άρθρο 6, εδάφια 4 και 6, το Τµήµα Βιολογίας του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης δηµιούργησε το ακόλουθο πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτισης και 
πρακτικής άσκησης ισοδύναµης διάρκειας δύο ακαδηµαϊκών εξαµήνων το οποίο θα 
πρέπει να παρακολουθήσουν οι φοιτητές του Τµήµατος Βιολογίας κατά τη διάρκεια 
των βασικών σπουδών τους, εφόσον επιθυµούν να τους χορηγηθεί Πιστοποιητικό 
Παιδαγωγικής και ∆ιδακτικής Επάρκειας (ΠΠ∆Ε). 

Το ως άνω πρόγραµµα µπορούν να παρακολουθήσουν και πτυχιούχοι Βιολόγοι, µετά από 
εγγραφή στο Τµήµα Βιολογίας ειδικά για τον σκοπό αυτό. Το Τµήµα Βιολογίας µε απόφαση της 
Γενικής του Συνέλευσης, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών, µπορεί να 
απαλλάξει τον πτυχιούχο από µαθήµατα του προγράµµατος, στα οποία είχε ήδη εξετασθεί επιτυχώς 
κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του. 

Το προτεινόµενο πρόγραµµα προς απόκτηση του ΠΠ∆Ε αποτελείται από τις εξής τέσσερις 
ενότητες µαθηµάτων θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης. 

11..  Μαθήµατα Παιδαγωγικών Τµηµάτων γενικού παιδαγωγικού-διδακτικού περιεχοµένου.  
22..  Μαθήµατα Χηµείας, Φυσικής ή Γεωλογίας στα πλαίσια της προαπαιτούµενης κατάρτισης  

µελλοντικών λειτουργών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  
33..  Μαθήµατα διδακτικής της Βιολογίας και µαθήµατα πρακτικής διδακτικής εξάσκησης σε 

θέµατα της Βιολογίας (και Χηµείας ή Φυσικής) σε Γυµνάσια ή Λύκεια. 
44..  Μαθήµατα χρήσης ή και προγραµµατισµού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) και δικτύων 

Η/Υ (χρήση νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση µε Η/Υ και εφαρµογές στη Βιολογία).  
Ο/Η φοιτητής/ρια είναι υποχρεωµένος/η να συγκεντρώσει τουλάχιστον 35 διδακτικές µονάδες 

(∆Μ) από µαθήµατα των παραπάνω ενοτήτων. Αυτό ισοδυναµεί µε δύο διδακτικά εξάµηνα, όπως 
προβλέπει το εδάφιο 6 του άρθρου 6 του ν. 2525/1997. Ο/Η φοιτητής/ρια είναι υποχρεωµένος/η να 
συµπληρώσει έξη (6) τουλάχιστον διδακτικές µονάδες (∆Μ) από την πρώτη ενότητα, δώδεκα (12) 
τουλάχιστον ∆Μ από την δεύτερη ενότητα, έξη (6) τουλάχιστον ∆Μ από την τρίτη ενότητα, τρεις (3) ∆Μ 
από την τέταρτη ενότητα και τις υπόλοιπες οκτώ (8) ∆Μ από µαθήµατα που ανήκουν σε µια ή 
περισσότερες από τις παραπάνω ενότητες.  

Οι παρακάτω κατάλογοι µαθηµάτων, µπορούν να τροποποιούνται µε προσθήκες ή 
αντικαταστάσεις µαθηµάτων έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Βιολογίας. 

 
Πιο αναλυτικά οι επί µέρους απαιτήσεις του προτεινοµένου προγράµµατος έχουν ως 

εξής: 
(1) Τουλάχιστον δύο µαθήµατα από Παιδαγωγικά Τµήµατα τα οποία να αντιστοιχούν αθροιστικά 

σε τουλάχιστον 6 ∆Μ. 
 Συνιστώνται από τα µαθήµατα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης: 
 
Από τον Α’ Τοµέα Θεωρίας & Κοινωνιολογίας της Παιδείας 
Α01 01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (3∆Μ) 
Α05 01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (3∆Μ) 
Από τον Β’ Τοµέα Παιδαγωγικής Ψυχολογίας & Μεθοδολογίας της Έρευνας 
Β01 01 Εισαγωγή στη Γενική Ψυχολογία  
Β01 03 Θέµατα Γνωστικής Ψυχολογίας  
Β02 02 Ψυχολογία του εφήβου  



Β03 01 Θεωρίες της µάθησης  
B04 01 ∆υναµική των οµάδων 
Β04 02 Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις 
 
Από τον Γ’ Τοµέα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων, ∆ιδακτικής Μεθοδολογίας και Εκπαιδευτικής 

Τεχνολογίας.  
Γ02 01 Θεωρία και µεθοδολογία της διδασκαλίας 
Γ02 03 Μοντέλα διδασκαλίας 
Γ02 04 Εναλλακτικές Μορφές ∆ιδασκαλίας και Μάθησης 
              
Η ως άνω απαίτηση κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να ικανοποιηθεί και η εκ του νόµου 

απαίτηση για θεωρητική κατάρτιση σε γενικά θέµατα παιδαγωγικής φύσεως.  
Η επιλογή των µαθηµάτων θεωρητικής παιδαγωγικής κατεύθυνσης θα εξαρτηθεί και από το 

ποια µαθήµατα Παιδαγωγικών Τµηµάτων προσφέρονται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης στο Ηράκλειο. 

 
(2) Τουλάχιστον 12 ∆Μ  από µαθήµατα Χηµείας, Φυσικής ή Γεωλογίας 
Ο/Η φοιτητής/ρια επιλέγει από τα παρακάτω µαθήµατα του Τµήµατος Βιολογίας: 
 
ΒΙΟ 1 Γενική Χηµεία    (4∆Μ)  
ΒΙΟ 2 Οργανική Χηµεία Ι  (4∆Μ) 
ΒΙΟ 5 Οργανική Χηµεία ΙΙ  (4∆Μ) 
BIO 4 Φυσική    (4∆Μ) 
ΒΙΟ 399 Μαθήµατα Φυσικής Γεωγραφίας και Γεωµορφολογίας (3∆Μ) 
 
Η ανάγκη αυτή τεκµηριώνεται και από το γεγονός ότι ο πτυχιούχος Βιολόγος στις εξετάσεις του 

ΑΣΕΠ εξετάζεται σε µια ακόµη επιστήµη (Χηµεία ή Φυσική ή Γεωλογία) και όταν προσληφθεί στην 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (∆Ε) µπορεί να κληθεί να διδάξει αντίστοιχα µαθήµατα.  

 
(3) Τουλάχιστον 6∆Μ από µαθήµατα εξειδικευµένου περιεχοµένου διδακτικής και πρακτικής 

διδακτικής εξάσκησης σε θέµατα της Βιολογίας, Χηµείας ή Φυσικής σε Γυµνάσια ή Λύκεια 
Τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω που θα επιλέξει ο/η φοιτητής/ρια  πρέπει να έχει σαν 

αντικείµενο την Βιολογία. 
 
-ΒΙΟ 400  ∆ιδακτική Βιολογίας (3∆Μ) 
  
--ΠΠρραακκττιικκήή  άάσσκκηησσηη  δδιιδδαακκττιικκήήςς  ΙΙ  ((ΠΠΑΑ∆∆11))  σσεε  θθέέµµαατταα  ΒΒιιοολλοογγίίααςς  ((33∆∆ΜΜ))  
Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι: Καθηγητής ∆Ε και µέλος ∆ΕΠ Τµήµατος Βιολογίας.  
∆ιδάσκοντες:  Καθηγητής ∆Ε και µέλος ∆ΕΠ Τµήµατος Βιολογίας. 
Εξαµηνιαία άσκηση που περιλαµβάνει τουλάχιστον 10 ώρες παρακολούθησης µαθηµάτων 

Βιολογίας από καθηγητές ∆Ε, τουλάχιστον 2 ώρες παρακολούθησης µαθηµάτων Βιολογίας από 
συµφοιτητή/ρια του και τουλάχιστον δύο ωριαία µαθήµατα διδασκαλίας του/της ιδίου/ιδίας σε 
µαθητές Γυµνασίου ή Λυκείου υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή ∆Ε.  

Ο/Η φοιτητής/ρια υποβάλλει πρόταση στην οποία περιλαµβάνονται το Γυµνάσιο ή το Λύκειο, ο 
επιβλέπων καθηγητής ∆Ε, τα µαθήµατα που θα παρακολουθήσει και τα µαθήµατα που θα διδάξει. 

Ο επιβλέπων καθηγητής ∆Ε, σε ειδικό έντυπο βεβαιώνει τις ώρες παρακολούθησης και 
διδασκαλίας του φοιτητή/ριας και δίνει ένα βαθµό µε βάση την δίωρη διδασκαλία. 

Ο φοιτητής υποβάλλει τελική έκθεση µε τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις προτάσεις του 
σχετικά µε τις διδασκαλίες που παρακολούθησε και αυτές που έκανε ο ίδιος. 



Ο τελικός βαθµός διαµορφώνεται από τον βαθµό του επιβλέποντα καθηγητή ∆Ε και την τελική 
έκθεση. 

 
--ΠΠρραακκττιικκήή  άάσσκκηησσηη  δδιιδδαακκττιικκήήςς  ΙΙΙΙ  ((ΠΠΑΑ∆∆22))  σσεε  θθέέµµαατταα  ΧΧηηµµεείίααςς  ((33∆∆ΜΜ))  
Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι:  Καθηγητής ∆Ε και µέλος ∆ΕΠ Τµήµατος Βιολογίας.  
∆ιδάσκοντες:  Καθηγητής ∆Ε και µέλος ∆ΕΠ Τµήµατος Βιολογίας.  
 
--ΠΠρραακκττιικκήή  άάσσκκηησσηη  δδιιδδαακκττιικκήήςς  ΙΙΙΙΙΙ  ((ΠΠΑΑ∆∆33))  σσεε  θθέέµµαατταα  ΦΦυυσσιικκήήςς  ((33∆∆ΜΜ))  
Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι:  Καθηγητής ∆Ε και µέλος ∆ΕΠ Τµήµατος Βιολογίας.  
∆ιδάσκοντες:  Καθηγητής ∆Ε και µέλος ∆ΕΠ Τµήµατος Βιολογίας. 
 
Μαθήµατα πρακτικής άσκησης έχουν ήδη δοκιµασθεί σε πιλοτική βάση µε πολύ θετικά σχόλια 

και από τους/τις φοιτητές/ριες που τα παρακολούθησαν αλλά και από τους διδάσκοντες ∆Ε και 
Ανωτάτης Εκπαίδευσης. 

Η ανάγκη να αποκτήσει ο µελλοντικός καθηγητής ∆Ε κάποια διδακτική πείρα και ως 
παρατηρητής αλλά και ως διδάσκων είναι πλήρως τεκµηριωµένη µε βάση την εµπειρία που µας 
έχουν µεταφέρει σχολικοί σύµβουλοι.  

 
-Από τον Γ’ Τοµέα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων, ∆ιδακτικής Μεθοδολογίας και Εκπαιδευτικής 

Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης:  
(εάν δεν έχουν συµπεριληφθεί στα µαθήµατα της ενότητας (1)) 
Γ02 01 Θεωρία και µεθοδολογία της διδασκαλίας 
Γ02 03 Μοντέλα διδασκαλίας 
Γ02 04 Εναλλακτικές Μορφές ∆ιδασκαλίας και Μάθησης 
 
(4) Τουλάχιστον τρεις (3) ∆Μ από µαθήµατα χρήσης ή και προγραµµατισµού Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών (Η/Υ) και δικτύων Η/Υ (χρήση νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση µε Η/Υ και εφαρµογές 
στη Βιολογία.)  

 
Ο/Η φοιτητής/τρια επιλέγει από τα παρακάτω µαθήµατα του Τµήµατος Βιολογίας: 
 
ΒΙΟ 11 Σεµινάριο στους Η/Υ         (1∆Μ) 
ΒΙΟ 311 Εφαρµογές Η/Υ στην Βιολογία  (2∆Μ) 
ΒΙΟ 386 Στατιστική µε Η/Υ              (4∆Μ) 
 
Η απαίτηση αυτή τεκµηριώνεται από το γεγονός ότι η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

έχει ήδη εισέλθει στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Αυτή η τάση θα συνεχισθεί µε αυξανόµενο ρυθµό 
προσφέροντας όλο και περισσότερες δυνατότητες στον ενήµερο εκπαιδευτικό και καλύπτοντας όλα τα 
βοηθήµατα της εκπαίδευσης (από τα διδακτικά βιβλία που σύντοµα θα έχουν ένα ηλεκτρονικό 
τµήµα, µέχρι την άντληση των πιο πρόσφατων επιστηµονικών ανακαλύψεων από το διαδίκτυο). 

 
 
*Σηµείωση: εκκρεµεί η έγκριση από την Σύγκλητο του Παν/µίου Κρήτης και από τον Υπουργό 

Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
 
 

 
 


