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1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 
 

 

 

1.1.Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο 

Τμήμα. 

 

1.1.1. Σύνθεση της ομάδας ΟΜΕΑ 

 

Η ομάδα ΟΜΕΑ αποτελείται από τους: 

 

Πέτρου Χρήστο    καθηγητή 

Ελευθερίου Φαίδρα   αναπληρώτρια καθηγήτρια 

Παπουτσή Ανδρονίκη   επίκουρη καθηγήτρια 

Μπακιρτζόγλου Ευαγγελία  Εκπρόσωπος φοιτητών 

 

 

1.1.2. Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της 

έκθεσης; 

Για τη διαμόρφωση της έκθεσης, η ομάδα ΟΜΕΑ συνεργάσθηκε με όλους 

τους εκπαιδευτικούς του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, με εκπροσώπους των 

φοιτητών και με άτομα του επαγγελματικού χώρου των αποφοίτων του 

Τμήματος.  

Για τη σύνταξη της έκθεσης αξιοποιήθηκε το προϊόν της συζήτησης και τα 

αποτελέσματα Ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από αυτούς. 

 Επίσης αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα συζήτησης με τα μέλη  του 

προεδρείου της ΠΕΤΙΕ που αποτελεί την Επιστημονική Εταιρεία στην οποία 

εντάσσονται οι απόφοιτοι των Τμημάτων των Τεχνολόγων Ιατρικών 

Εργαστηρίων της χώρας. 

Τέλος ελήφθει υπόψη το αποτέλεσμα έρευνας σχετικά με την απορρόφηση 

των αποφοίτων στην αγορά εργασίας που πραγματοποιήθηκε από τη γραμματεία 

του Τμήματος κατά το 2010 σε δείγμα αποφοίτων που ορκίσθηκαν κατά το έτος 

2004-2005 και δείγμα αποφοίτων που ορκίστηκαν κατά τα έτη 2006-2007 και 

2007-2008. 

 

1.1.3. Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση 

πληροφοριών;  

Κύριες πηγές για τη σύνταξη της έκθεσης υπήρξαν: 

- Τα ειδικά απογραφικά δελτία και οι απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει 

το τεύχος « Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση 

κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων». 

- Τα δελτία στατιστικής του Τμήματος των τελευταίων ετών. 

- Τα ΦΕΚ Ίδρυσης, καθορισμού προγράμματος σπουδών και καθορισμού 

επαγγελματικών δικαιωμάτων 



 

 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)  Έκδοση 1.0      Νοέμβριος 2007        

 

4 

- Τα αποτελέσματα συζητήσεων με άτομα του επαγγελματικού χώρου των 

σπουδαστών που είχαν στόχο την διερεύνηση εναρμόνισης της 

εκπαίδευσης με τις απαιτήσεις της αγοράς Εργασίας. 

- Τα αποτελέσματα των συζητήσεων με αποφοίτους του Τμήματος. 

- Το περιεχόμενο προγράμματος σπουδών και το περίγραμμα μαθημάτων 

ανάλογων σχολών του εξωτερικού όπως αυτό αποτυπώνεται στις 

επίσημες ιστοσελίδες των αντίστοιχων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

- Οι διεθνείς βάσεις δεδομένων και πρακτικά συνεδρίων που αποτυπώνουν 

την επιστημονική δραστηριότητα των μελών του Τμήματος. 

 

 

1.1.4. Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του 

Τμήματος;  

Η έκθεση συζητήθηκε κατά τη διάρκεια γενικών συνελεύσεων. Υπήρξαν επιμέρους 

συζητήσεις με τα μέλη του Τμήματος και εκτός γενικής συνέλευσης.  

 

1.2.  Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που 

παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. 

 Η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων για κάθε μάθημα από τους 

σπουδαστές κρίνεται εξαιρετικά θετική γιατί βοηθά τον διδάσκοντα να 

αντιληφθεί τυχών αδυναμίες και να λάβει μέτρα για τη βελτίωση και την 

καλύτερη επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Η συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων είχε ήδη εφαρμοσθεί στο Τμήμα για πρώτη φορά στα 

πλαίσια του Προγράμματος Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Σπουδών στο οποίο 

συμμετείχε και εφαρμόζεται έκτοτε για αρκετά χρόνια.  Στο Τμήμα μας, 

θεωρούμε σημαντική την εξαμηνιαία αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

της διδασκαλίας από του σπουδαστές, είτε αυτή επιβάλλεται από τη διαδικασία 

εσωτερικής αξιολόγησης είτε όχι. 

Η δυσκολία που αντιμετωπίσαμε τα προηγούμενα χρόνια αφορούσε την 

επεξεργασία των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων, δεδομένου του 

μεγάλου αριθμού των σπουδαστών και του μεγάλου αριθμού των επιμέρους 

ερωτήσεων.  

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 δημιουργήσαμε ειδικό πρόγραμμα 

στο Excell με στόχο τη διευκόλυνση της εξαγωγής συγκεντρωτικών 

αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια των σπουδαστών.  Η διαδικασία 

διευκολύνθηκε αρκετά αλλά παρ’ όλα αυτά η καταχώρηση εξακολούθησε να 

είναι  χρονοβόρα. Το πρόβλημα επιλύθηκε με την πρώτη εφαρμογή, κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2011-12, κεντρικού αυτοματοποιημένου προγράμματος 

επεξεργασίας των αποτελεσμάτων από τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. Πέραν της 

απελευθέρωσης του προσωπικού του Τμήματος από το φόρτο εργασίας που 

σήμαινε η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, η κεντρική επεξεργασία έχει 

συμβάλει ουσιαστικά στη διασφάλιση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων 

αφού δεν εμπλέκονται στην αποτίμηση μέλη του Τμήματος. Ωστόσο, η 
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διανομή έντυπων ερωτηματολογίων παρουσιάζει δυσχέριες και κόστος που 

σχετίζεται με τον μεγάλο αριθμό εντύπων που ορισμένες φορές δεν ήταν 

εύκολα διαθέσιμα για το σύνολο των φοιτητών. 

Κατά το εαρινό εξάμηνο του 2013-14 έγινε η πρώτη απόπειρα συμπλήρωσης 

από τους φοιτητές των ερωτηματολογίων αξιολόγησης ηλεκτρονικά. 

Ειδικά κατά την πρώτη αυτή εφαρμογή η συμμετοχή των φοιτητών στην 

ηλεκτρονική αξιολόγηση μπορεί να ήταν λίγο μικρή α) επειδή το ηλεκτρονικό 

σύστημα αξολόγησης ήταν μια νέα διαδικασία, β) επειδή υπήρξε σύγχιση 

σχετικά με τους κωδικούς των μαθημάτων που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν 

από τους φοιτητές αφού για κάθε μάθημα υπάρχουν διαφορετικοί κωδικοί 

ανάλογα με το αν αυτό εντάσσεται στο παλαιό ή νέο πρόγραμμα σπουδών που 

ταυτόχρονα τρέχουν στο Τμήμα και γ) επειδή ο χρόνος ηλεκτρονικής 

αξιολόγησης συνέπεσε με τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, οπότε 

εργαστήρια της Δευτέρας και Παρασκευής αναβλήθηκαν και οι διδάσκοντες 

δεν είδαν τους φοιτητές εντός της προθεσμίας για να τους δώσουν κωδικούς. 

Ένα πρόβλημα που ίσως υπάρχει αφορά το χρόνο διανομής των 

ερωτηματολογίων. Ο χρόνος που επιλέχθηκε από τη ΜΟΔΙΠ και είναι περίπου 

μετά το πέρας των 2/3 του εξαμήνου αλλά σαφώς πριν από τις τελικές 

εξετάσεις. Αυτό εμποδίζει τους φοιτητές να κρίνουν στο σύνολό του τον τρόπο 

εξέτασης. Επιτρέπουν μόνο να κρίνουν μερικώς τον τρόπο εξέτασης 

καθηγητών που χρησιμοποιούν το σύστημα των προόδων ή άλλα συστήματα 

τμηματικής αξιολόγησης. 

 

 

1.2.Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας. 

 

Μετά την έναρξη ηλεκτρονικής αποτίμησης των ερωτηματολογίων η 

κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά. 

Ένα πρόβλημα είναι η ανάγκη πρόσβασης σε υπολογιστή με σύνδεση στο 

διαδύκτυο από τους φοιτητές που δεν είναι εύκολο για όλους δεδομένου ότι οι 

διαδέσιμοι υπολογιστές για χρήση από τους φοιτητές στο Τμήμα είναι λίγοι. Η 

δυσκολία αυτή επιτείνει το πρόβλημα της αμέλειας συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου από κάποιους φοιτητές.  

Ένας τρόπος αύξησης της συμμετοχής των φοιτητών στην αξιολόγηση θα 

ήταν η σύνδεσή της με τη διαδικασία ηλεκτρονικών δηλώσεων των φοιτητών. 

Αυτή τη στιγμή, οι βαθμοί των σπουδαστών καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε 

ένα κεντρικό σύστημα και οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν 

στο σύστημα και να βλέπουν τους βαθμούς τους. Επίσης δηλώνουν 

ηλεκτρονικά τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στο επόμενο εξάμηνο. Αν 

το σύστημα υποχρέωνε τους σπουδαστές να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το 

αντίστοιχο ερωτηματολόγιο για τα μαθήματα που παρακολούθησαν στο 

προηγούμενο εξάμηνο, αφού δώσουν τις τελικές εξετάσεις, πριν δουν τη 

βαθμολογία τους στο ηλεκτρονικό σύστημα ή πριν δηλώσουν τα μαθήματα του 

επόμενου εξαμήνου θα εξασφαλιζόταν 100% συμμετοχή των σπουδαστών, 
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παράλληλα με την αυτόματη καταγραφή του αποτελέσματος χωρίς 

κατανάλωση χρόνου από το προσωπικό και  χωρίς τον κίνδυνο πιθανής 

ανθρώπινης παρέμβασης. Η ελεύθερη βούληση του φοιτητή να μην συμμετέχει 

στην αξιολόσηση, αν κάτι τέτοιο έχει κάποια αξία, μπορεί να διασφαλιστεί με 

τη δυνατότητά του να αποστέλει καινό ερωτηματολόγιο. 
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2. Παρουσίαση του Τμήματος 
 

 

 

2.1.  Γεωγραφική θέση του Τμήματος (π.χ. στην πρωτεύουσα, σε μεγάλη 

πόλη, σε μικρή πόλη, συγκεντρωμένο, κατανεμημένο σε μια πόλη κλπ).  

  Το Τμήμα βρίσκεται στο συγκρότημα κτηρίων της ΣΕΥΠ (Σχολή 

Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας) στο χώρο του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 

στην περιοχή της Σίνδου, κοντά στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Το ότι βρίσκεται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα με άλλες σχολές 

του χώρου της Υγείας είναι θετικό  από την άποψη της δυνατότητας χρήσης 

κοινής βιβλιοθήκης και κοινών προσπαθειών εμπλουτισμού της με υλικό του 

αντικειμένου της υγείας κλπ. 

 

Το Τμήμα παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση με αντικείμενο 

εφαρμογής στο χώρο της υγείας. Ως εκ τούτου ορθώς αποτελεί Τμήμα της 

Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας του ΑΤΕΙΘ μαζί με τη Φυσικοθεραπεία, τη 

Νοσηλευτική, τη Μαιευτική και τη Βρεφονηπιοκομία. Οι σπουδαστές των 

σχολών αυτών χρειάζονται ένα κοινό υπόβαθρο και διδάσκονται ορισμένα 

κοινά μαθήματα.  

Ανάλογα Τμήματα του εξωτερικού εντάσσονται σε Σχολές 

(Επαγγελμάτων/Επιστημών) Υγείας. 

Επίσης, επειδή  ή εργαστηριακή διάγνωση περιλαμβάνει εφαρμογή 

βιοεπιστημών στην υγεία, μπορεί να αποτελούν Τμήμα Σχολής 

Βιοεπιστημών μαζί με Τμήματα Βιολογίας, Βιοχημείας και Φαρμακευτικής. 

 

 

Το ότι βρίσκεται κοντά σε μια μεγάλη πόλη όπως η Θεσσαλονίκη, 

είναι θετικό και απολύτως αναγκαίο, γιατί στα νοσοκομεία της πόλης οι 

σπουδαστές κάνουν την πρακτική τους άσκηση.  

Πιο άμεση γειτνίαση και σύνδεση του Τμήματος με ένα ή 

περισσότερα Νοσοκομεία θα ήταν ακόμη θετικότερη καθώς θα καθιστούσε 

γρηγορότερη την πρόσβαση και ευκολότερη την πραγματοποίηση 

επισκέψεων σε νοσοκομεία στα πλαίσια της διδασκαλίας διαφόρων 

μαθημάτων. Η άμεση σύνδεση της εκπαίδευσης με τα νοσοκομεία συμβάλει 

στην αρτιότερη εκπαίδευση των φοιτητών με μηδενικό κόστος ενώ μπορεί  

να καταστεί επωφελής για τα νοσοκομεία παρέχοντας επιπλέον εργατικό 

δυναμικό. 
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 2.2 Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος. 

2.2.1 Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό 

προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία).
1
 

 

Tο Τμήμα διαθέτει πέντε τακτικούς καθηγητές, δύο αναπληρωτές, πέντε 

επίκουρους καθηγητές και έναν  καθηγητή εφαρμογών. 

Συνολικά την τελευταία πενταετία συνταξιοδοτήθηκε ένας καθηγητής και δύο 

καθηγητές εφαρμογών.  

Ένας αναπληρωτής καθηγητής εξελίχθηκε σε καθηγητή.  Δύο επίκουροι 

καθηγητές εξελίχθηκαν σε αναπληρωτές και τρείς καθηγητές εφαρμογών 

εξελίχθηκαν σε Επίκουρους. 

Επίσης, ένας καθηγητής εφαρμογών ήρθε με μετάταξη. 

Ο αριθμός των διδασκόντων επί συμβάσει μειώθηκε σημαντικά την τελευταία 

πενταετία. Από τις 48 συμβάσεις ετησίως το 2009-10, ο συνολικός αριθμός 

συμβάσεων μειώθηκε σε 14 και 16 και 8 συμβάσεων το 2011-12 , το 2012-2013 

και το 2013-14, αντίστοιχα.  

 

- Η σημαντική μείωση του αριθμού των συβάσεων οφείλεται εν μέρει στην 

αλλαγή του τρόπου εισαγωγής των εισακτέων. Έως το 2008, η εισαγωγή των 

φοιτητών γινόταν σε δύο δόσεις. Οι μισοί εισάγονταν και ξεκινούσαν το 

πρόγραμμα σπουδών τους στο χειμερινό εξάμηνο και οι άλλοι μισοί 

εισάγονταν για να παρακολουθήσουν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών κατά το 

εαρινό εξάμηνο. Έτσι, όλα τα μαθήματα διδάσκονταν και στο εαρινό και στο 

χειμερινό εξάμηνο. Η αλλαγή αυτή οδήγησε σε ετήσια μείωση των ωρών 

διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων αν και δεν επηρέασε τον αριθμό των 

ετήσιων ωρών διδασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων.  

- Η μείωση που παρατηρείται πέραν αυτού οφείλεται επίσης στη μείωση των 

διδασκόμενων μαθημάτων. Στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων διδάσκονται τα 

μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών και ορισμένα μαθήματα 

παλαιότερων προγραμμάτων σπουδών λόγω της αλλαγής προγράμματος κατά 

τα έτη 2003 και 2007 και 2012. Καθώς τα μαθήματα παλαιότερων 

Προγραμμάτων σπουδών θα παύουν να διδάσκονται, ο αριθμός του έκτακτου 

προσωπικού θα μειώνεται. 

- Τέλος η μεγάλη μείωση που παρατηρήθηκε την τελευταία διετία οφείλεται σε 

αναγκαστική αύξηση του αριθμού φοιτητών που ασκούνται σε κάθε 

εργαστήριο με ταυτόχρονη μείωση των διδασκόντων που επιβλέπουν την 

εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών. Εξ αιτίας της οικονομικής στενότητας 

του Ιδρύματος, η αναλογία φοιτητών / διδασκόντων στα εργαστήρια άλλαξε 

και μετατράπηκε από 18 φοιτητές με παρουσία 2 διδασκόντων που θεωρείται 

ιδανικό για τη σωστή επίβλεψη απαιτητικών εργαστηριακών τεχνικών σε 24 

φοιτητές κατά μέσο όρο με παρουσία 1 διδάσκοντα που είναι η μέγιστη δυνατή 

αναλογία με βάση τη χωρητικότητα των αιθουσών εργαστηριακής άσκησης. 

                                                 
1 πίνακας 11-1.  
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Το τεχνικό προσωπικό  μεταβλήθηκε σημαντικά την τελευταία πενταετία λόγω 

συνταξιοδότησης, φτάνοντας από  κατά την τελευταία πενταετία από 7 σε 1 μέλος.   

Ο αριθμός του διοικητικού προσωπικού που απασχολείται στη γραμματεία 

διατηρήθηκε την τελευταία 5ετία στα 2 άτομα. 

 

 Η συνεχής διαδικασία συνταξιοδοτήσεων και νέων προσλήψεων από το 

2001 οπότε ψηφίστηκε ο νόμος περί ανωτατοποίησης των ΤΕΙ μέχρι σήμερα, έχει 

οδηγήσει σε σημαντική ανανέωση του Προσωπικού του Τμήματος. Οι νέες 

προσλήψεις, τα τελευταία δέκα χρόνια γίνονται με τα κριτήρια και τις 

απαιτήσεις του νέου νόμου. Και τα νέα άτομα που προσλαμβάνονται έρχονται 

πλέον έχοντας το επίπεδο, τις προσδοκίες και τις προοπτικές των μελών του 

Επιστημονικού Προσωπικού ενός ανώτατου Ιδρύματος.  

 Μετά και τις τελευταίες προσλήψεις μελών ΕΠ, από τα 13 συνολικά μέλη 

ΕΠ του Τμήματος, τα 10 έχουν εκλεγεί μετά την εφαρμογή του νέου νόμου για τα 

ΤΕΙ. Όλα τα μέλη ΕΠ του Τμήματος έχουν διδακτορικό.  

 

Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, 

μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία.
2
 

 

 

Προπτυχιακοί φοιτητές 

 

Ο αριθμός των σπουδαστών που φοιτούσαν σε όλα τα εξάμηνα ήταν 795 κατά 

το έτος 2008-2009. Κατά τα τρία επόμενα έτη 2009-2010 έως 2012-2013 μειώθηκαν 

σε 678, 636, 642 και 641.  610 και 618 αντίστοιχα. Κατά το έτος 2013-2014 οι 

συνολικοί εγγεγραμμένοι φοιτητές ήταν 738.  

Κατά την τελευταία πενταετία, ο αριθμός των εισακτέων με εισαγωγικές 

εξετάσεις κυμάνθηκε μεταξύ 99 και 131 φοιτητές με τη μεγαλύτερη αύξηση να 

παρατηρείται κατά το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος.  

Ο αριθμός ήταν πάντα μεγαλύτερος από αυτόν που ζητούσε το τμήμα  που 

ήταν 100 φοιτητές ανά έτος έως το 2011 και μειώθηκε σε 80 τα επόμενα χρόνια, 

προσαρμοζόμενος στη μείωση της χρηματοδότησης για προμήθεια αναλωσίμων για 

την εκπαίδευση των φοιτητών και της μείωσης του αριθμού των ωρομισθίων που 

μπορούν να προσληφθούν στο Τμήμα.  

Αν στον αριθμό αυτό προστεθούν αυτοί που εισάγονται επειδή ανήκουν σε 

ειδικές κατηγορίες και αυτοί που εισέρχονται με μεταγραφές, ο αριθμό αυξάνεται με 

αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός φοιτητών που τελικά εγγράφονται στο τμήμα να 

κυμαίνεται την τελευταία πενταετία μεταξύ 120 και 160. Παρά τη μειωμένη 

χρηματοδότηση το Τμήμα κατά το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος δέχθηκε τους 

περισσότερους φοιτητές της 5ετίας. 

                                                 
2 πίνακες 11-2.1 και 11-2.2  
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Εφόσον ισχύει το σύστημα των μεταγραφών, το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων 

δέχεται σταθερά μεταγραφές φοιτητών κυρίως από το ΤΕΙ της Λάρισας που 

υπερβαίνουν κατά πολύ τον αριθμό των φοιτητών που ζητούν μεταγραφή προς άλλα 

τμήματα με τον καθαρό αριθμό εισροής από μεταγραφές να έχει φτάσει τους 37 το 

2009-2010 και να διατηρείται στο 28 κατά το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος..  

Η μείωση των εισακτέων ήταν μεταξύ των προτάσεων της επιτροπής 

εξωτερικής αξιολόγησης προκειμένου να μπορεί το Τμήμα να μπορεί να 

ανταποκριθεί καλύτερα ενόψει της μείωσης της χρηματοδότησης και της μείωσης 

του αριθμού των ωρομίσθιων καθηγητών.  

 

    
 

Αν το Τμήμα συνεχίσει να δέχεται αυξημένο αριθμό εισακτέων και να 

απορροφά φοιτητές από άλλα Τμήματα μέσω των μεταγραφών, θα πρέπει να ληφθεί 

μέριμνα ώστε να αυξηθεί αναλόγως η χρηματοδότηση για για την προμήθεια 

αναλώσιμων και την απασχόληση ωρομίσθιων καθηγητών ή να αυξηθεί το μόνιμο 

προσωπικό που απασχολείται στο Τμήμα. 

 

 

 

Μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί 

 

Tο Τμήμα δεν έχει μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Από το ακαδημαϊκό έτος 2008-

09 έως τον Μάϊο του 2012 ωστόσο, φιλοξένησε μία μεταπτυχιακή φοιτήτρια για 

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS 

MUNDUS, υπό την επίβλεψη δύο μελών ΕΠ του Τμήματος που εισηγήθηκαν και 

επέβλεψαν το θέμα. Ενώ μία δεύτερη μεταπτυχιακή φοιτήτρια πραγματοποίησε 

έρευνα στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής από το εαρινό εξάμηνο του 2010 έως 

τον Ιανουάριο του 2012 επίσης στα πλαίσια του ERASMUS MUNDUS και πάλι 

υπό την επίβλεψη μέλους ΕΠ του Τμήματος που εισηγήθηκε και επέβλεψε την 

ερευνητική εργασία. 

 

 Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων βρίσκεται στη διαδικασία οργάνωσης 

Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με την 

Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Βιο-Ιατρικές 

και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών». Το 

πρόγραμμα βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης από το υπουργείο.  

 

 

2.3.  Σκοπός και στόχοι του Τμήματος. 

2.3.1. Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με το 

ΦΕΚ ίδρυσής του;  
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Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΑΤΕΙΘ ιδρύθηκε με το νομοθετικό 

διάταγμα 652 του 1970, άρχισε τη λειτουργία του κατά το χειμερινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 1972-1973 ως ΚΑΤΕΕ και είχε στόχο να καταρτίσει άτομα 

ικανά να γίνουν εργαστηριακοί συνεργάτες του μικροβιολόγου, 

παθολογοανατόμου – κυτταρολόγου και του βιοχημικού ιατρού αλλά και 

επιστημόνων από άλλες ειδικότητες που έχουν σχέση με την Ιατρική και τη 

Βιολογία. Μετονομάστηκε σε ΤΕΙ με το νόμο 1404 του1983 (ΦΕΚ 173, τεύχος 

Α, 24/11/83).  

Ωστόσο, από την ημερομηνία Ίδρυσης πολλές αλλαγές επήλθαν στο 

περιεχόμενο και τη διάρκεια των σπουδών με κορυφαία την ανωτατοποίηση του 

Τμήματος (Ν.2916/01 (ΦΕΚ 114 Α'/11-6-2001).  

Οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος όπως αντικατοπτρίζονται σήμερα στα 

επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος διατυπώνονται στο 

προεδρικό διάταγμα αρ. 163, ΦΕΚ 118, 14/6/96. 

Σύμφωνα με τα όσα αποτυπώνονται στο παραπάνω προεδρικό διάταγμα, 

στόχος του Τμήματος είναι να εκπαιδεύσει πτυχιούχους ικανούς να στελεχώσουν 

τα εργαστήρια: μικροβιολογικό – Ιολογίας, βιοχημικό, αιματολογικό, 

αιμοδοσίας-τράπεζα αίματος, ανοσολογικό-ιστοσυμβατότητος, πυρηνικής 

Ιατρικής για εκτέλεση των εξετάσεων RIA, ορμονολογικό-ενδοκρινολογικό, 

τοξικολογικό, παθολογοανατομικό, κυτταρολογικό, γενετικής, μοριακής 

βιολογίας και πειραματοζώων ή οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο έχει σχέση με 

το γνωστικό τους αντικείμενο και ανήκει στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και 

τον ιδιωτικό τομέα.  

Να είναι ικανοί να εκτελούν όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις  στα 

εργαστήρια στα οποία θα εργάζονται μετά από εντολή των διευθυντών των 

Ιατρικών Εργαστηρίων. Να εφαρμόζουν όλες τις σύγχρονες επιστημονικές 

μεθόδους που έχουν σχέση με την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων, να 

αξιολογούν το ποιοτικό αποτέλεσμα (τεχνογνωσία) και ο ρόλος τους να είναι 

υπεύθυνος και παράλληλος με το ρόλο άλλων επιστημόνων του εργαστηρίου. 

 Ειδικότερα θα πρέπει να μπορούν α) να δίνουν οδηγίες στους 

εξεταζόμενους για την κατάλληλη προετοιμασία τους και τη σωστή συλλογή 

του δείγματος για την εκάστοτε εξέταση, β) να προβαίνουν στη λήψη του 

δείγματος, γ) να παραλαμβάνουν τα δείγματα που προσκομίζονται στο 

εργαστήριο, δ) να προετοιμάζουν τα προς εξέταση δείγματα, ε) να 

παρασκευάζουν όλα τα απαραίτητα υλικά, αντιδραστήρια και διαλύματα, στ) 

να παρασκευάζουν επιχρήσματα και να εκτελούν τεχνικές χρώσης, ζ) να 

προετοιμάζουν και να ελέγχουν κάθε είδους όργανο και μηχάνημα που 

πρόκειται να χρησιμοποιήσουν, η) να αναλαμβάνουν υπεύθυνα και να 

υπογράφουν την εκτέλεση του τεχνολογικού μέρους όλων των εργαστηριακών 

εξετάσεων που πραγματοποιούν. 

 Ειδικότερα στο εργαστήριο Αιμοδοσίας-Τράπεζας αίματος θα πρέπει να 

μπορούν να δίνουν οδηγίες στους υποψήφιους αιμοδότες-ασθενείς για την 

κατάλληλη προετοιμασία πριν την αιμοληψία, να παρασκευάζουν τα παράγωγα 
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αίματος (PLT, FFP, NEOCELLIS κ.α.) και να πλένουν τα (προς μετάγγιση) 

ερυθρά αιμοσφαίρια. 

 Στο εργαστήριο πειραματοζώων θα πρέπει να μπορούν να φροντίζουν για τη 

σωστή εκτροφή και διαβίωση των πειραματοζώων και να οργανώνουν την 

αναπαραγωγή τους. Να επιμελούνται την χορήγηση φαρμάκων και διαφόρων 

ουσιών στα ζώα. Να προβαίνουν στη νάρκωση των πειραματοζώων κατά 

ανώδυνο τρόπο ώστε να τους γίνουν οι διάφορες επεμβάσεις σύμφωνα με τους 

διεθνείς κανόνες περί προστασίας ζώων. Να συνεργάζονται με τον υπεύθυνο του 

τμήματος για την επιλογή των πειραματοζώων. 

 

Θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη κατάρτιση ώστε να μπορούν, σε 

συμφωνία και με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, να συμμετέχουν ενεργά 

και υπεύθυνα στη σωστή οργάνωση και στη ρύθμιση της σωστής λειτουργίας 

του χώρου εργασίας τους όπως 

Α. στο σχεδιασμό των πειραματικών χώρων 

Β. στην επιλογή εξοπλισμού (μηχανημάτων – οργάνων) 

Γ. στην επιλογή των πλέον κατάλληλων εργαστηριακών μεθόδων 

Δ. στις επιτροπές προμηθειών αναλωσίμου υλικού 

Ε. στον ποιοτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων 

ΣΤ. στην τήρηση αρχείων 

Ζ. στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του εργαστηριακού προσωπικού 

Η. στις εργασίες και ερευνητικές μελέτες που εκπονούνται στα εργαστήρια 

Θ. να επιβλέπουν την ορθή, τακτική συντήρηση και καθαρισμό των 

μηχανημάτων, οργάνων και σκευών και να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής 

και ασφάλειας που προβλέπονται. 

 Να έχουν την κατάλληλη επιστημονική βάση ώστε να μπορούν να 

κατακτήσουν επάξια μετά από ιεραρχική εξέλιξη τη θέση του προϊσταμένου, 

όπως προβλέπει ο νόμος, στα τμήματα της ειδικότητάς τους και να μπορούν να 

ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της. 

  

 Επίσης στο ΦΕΚ αναγνώρισης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων 

αναγνωρίζεται το δικαίωμα των αποφοίτων να εργαστούν σε οποιοδήποτε άλλο 

χώρο στο αντικείμενο των σπουδών τους. 

 

Οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος όπως αποτυπώνονται στο προεδρικό 

διάταγμα αρ. 163, ΦΕΚ 118, 14/6/96 που καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα 

των αποφοίτων, είναι ανάλογοι με αυτούς Τμημάτων τετραετούς φοίτησης και 

ανώτατης εκπαίδευσης Πανεπιστημίων του εξωτερικού όπως φαίνεται από τη 

σύγκριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους που περιγράφονται 

στις επίσημες ιστοσελίδες τους και από τις αναλογίες στο Πρόγραμμα Σπουδών.   

 

Ανάλογα Τμήματα των Πανεπιστημίων της Αμερικής που δίνουν BACHELOR 

OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY ή BIOMEDICAL 

LABORATORY SCIENCE στην Αμερική μετά από σπουδές τεσσάρων ετών. 
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Αντίστοιχες σπουδές στην Αγγλία οδηγούν σε BACHELOR OF 

ΒΙΟMEDICAL SCIENCES. 

Ανάλογα, οι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης και τα επαγγελματικά 

δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων είναι 

αντίστοιχα με αυτά των αποφοίτων ανάλογων Τμημάτων της Αμερικής που 

χαρακτηρίζονται ως Medical Technologist (ΜΤ) κατά τον παλαιότερο όρο ή 

Medical laboratory technologists (also known as medical laboratory scientists) 

κατά τον πιό σύγχρονο όρο και των αποφοίτων των αντίστοιχων Βρετανικών 

Πανεπιστημιακών Τμημάτων που χατρακτηρίζονται ως Biomedical Scientists.  

        Οι Medical Technologists στην Αμερική διακρίνονται σαφώς από τους 

Medical Technicians που παρακολουθούν προγράμματα διετούς φοίτησης που 

οδηγούν σε πτυχίο βοηθού (associate’s degree or a postsecondary certificate). Οι 

technicians είναι λιγότερο αμειβόμενοι, δεν επιτελούν ορισμένες εξειδικευμένες και 

δύσκολες εξετάσεις στα Νοσοκομεία όπου εργάζονται και παρουσιάζουν αναλογία 

με τους δικούς μας αποφοίτους ΙΕΚ. «Medical laboratory technologists and 

medical laboratory technicians have different job responsibilities: technologists 

perform more complex tests and procedures than do technicians, and they typically 

supervise technicians.» 

Κατ’ αναλογία, Τμήματα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων δίνουν τη δυνατότητα λήψης 

πτυχίου χαμηλότερου επιπέδου μικρότερης διάρκειας σπουδών.  

 Οι Σχολές που προσφέρουν Προγράμματα Σπουδών για την εκπαίδευση 

Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων (Biomedical Laboratory Technologists or 

Biomedical Scientists) είναι Σχολές Ιατρικής (Medical School), Σχολές Υγείας και 

Επιστημών του ανθρώπου (Health and Humman Sciences), Εφαρμοσμένων 

Επιστημών (Applied Sciences), Επιστήμης και Τεχνολογίας (Science and 

Technology), Βιολογικών Επιστημών (Biological Sciences), Σχολές Επιστημών 

Ζωής και Υγείας (Life and Health Sciences), Σχολές Φαρμακευτικής και Μοριακών 

Επιστημών (Pharmacy and Molecular Sciences), αυτόνομα Τμήματα Βιοϊατρικών 

Επιστημών (Biomedical Sciences). 

Η Επιστημονική Εταιρία των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων στην Ελλάδα, 

ΠΕΤΙΕ (Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων), είναι επίσημο 

μέλος της παγκόσμιας [International Federation of Biomedical Laboratory 

Science (IFBLS)]  και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής εταιρίας [European 

Association for Professions in Biomedical Science (EPBS)] των Biomedical 

Laboratory Scientists.  

Μάλιστα, η ΠΕΤΙΕ συνδιοργάνωσε με την EPBS το Regional European 

Biomedical Laboratory Science Congress, Δεκέμβριος 2013, Αθήνα. 

 

Η αναλογία των στόχων και σκοπών του Τμήματος με αυτή Τμημάτων του 

εξωτερικού και η εναρμόνησή τους με τα Διεθνή standards διαπιστώθηκε και από 

την Επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την οποία:  
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2.3.2. Πώς αντιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους 

στόχους και τους σκοπούς του Τμήματος; 

Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων έχει ως αποστολή να προάγει την 

ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που 

περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο των ιατρικών εργαστηριακών δοκιμασιών 

στους ιστούς, στα υγρά και στις εκκρίσεις του ανθρώπινου σώματος, με τη 

διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα 

απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για 

την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. 

Αναλυτικότερα στον εκπειδευτικό τομέα, σκοπός του Τμήματος είναι η 

εκπαίδευση μελλοντικών επαγγελματιών που θα είναι ικανοί να διεκπεραιώσουν 

με επιτυχία όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που μπορεί να παραγγελθούν από 

ένα γιατρό και απαιτούνται για οποιαδήποτε  διάγνωση. Να έχουν τη δυνατότητα 

να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη και να είναι ικανοί να διεκπεραιώσουν 

αυτόνομα και να υπογράψουν την εκτέλεση του τεχνολογικού μέρους των 

εξετάσεων που επιτελούν όπως αρμόζει σε κάθε επαγγελματία με ανώτατη 

εκπαίδευση. Θα πρέπει να μπορούν να αξιολογήσουν τις διάφορες 

εργαστηριακές τεχνικές και να έχουν τη δυνατότητα της ποιοτικής αξιολόγησης 

του αποτελέσματος. Να έχουν πλήρη γνώση της αρχής των μεθόδων και της 

αρχής λειτουργίας των μηχανημάτων όπου αυτά απαιτούνται και τη δυνατότητα 

ελέγχου της σωστής ρύθμισης και λειτουργίας τους.  

Θα πρέπει να μπορούν να αποτελούν αξιόπιστο συνεργάτη του γιατρού ικανό 

να συνεννοηθεί απόλυτα μαζί του και να εκτελέσει αυτόνομα χωρίς 

αναγκαιότητα επίβλεψης το τεχνικό μέρος που του αντιστοιχεί. Θα πρέπει να 

συνεργάζονται και να συζητούν ισότιμα με όλους τους πτυχιούχους ανώτατης 

εκπαίδευσης που εργάζονται στον ίδιο χώρο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να έχουν 

τις επιστημονικές γνώσεις για να το κάνουν αποτελεσματικά. 

Να έχουν το επιστημονικό υπόβαθρο που τους επιτρέπει να αντιληφθούν 

τυχών παρεμβάσεις στη δοκιμασία που οδηγούν σε ψευδή αποτελέσματα, να τα 

αποφύγουν ή να τα συζητήσουν με το γιατρό. 

Θα πρέπει να μπορούν να δώσουν οδηγίες στον ασθενή για τη σωστή 

προετοιμασία πριν από την εξέταση και τη σωστή λήψη του δείγματος. Να έχουν 

τη δυνατότητα σωστής λήψης, προετοιμασίας, συντήρησης του δείγματος και 

προετοιμασίας όλων των απαραίτητων υλικών. 
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Να έχουν τη δυνατότητα σωστής καθοδήγησης άλλων ατόμων με τυχών 

μικρότερη εκπαίδευση (ΤΕΕ, ΙΕΚ) και ελέγχου της σωστής τεχνικής εκτέλεσης 

των εξετάσεων ή της προετοιμασίας των υλικών από αυτά τα άτομα.  

Γενικά, θα πρέπει να μπορούν να στελεχώσουν όλα τα εργαστήρια του 

δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που αναφέρονται στο νόμο και να επιτελέσουν όλες 

τις επιμέρους εργασίες που περιγράφονται. Θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη 

κατάρτιση ώστε να μπορούν, σε συμφωνία και με τα επαγγελματικά τους 

δικαιώματα, να συμμετέχουν ενεργά και υπεύθυνα στη σωστή οργάνωση και 

στη ρύθμιση της σωστής λειτουργίας του χώρου εργασίας τους και να έχουν 

την κατάλληλη επιστημονική βάση ώστε να μπορούν να κατακτήσουν επάξια 

μετά από ιεραρχική εξέλιξη τη θέση του προϊσταμένου, όπως προβλέπει ο 

νόμος, στα τμήματα της ειδικότητάς τους και να μπορούν να ανταποκριθούν με 

επιτυχία στις απαιτήσεις της. 

Επίσης θα πρέπει να μπορούν να απασχοληθούν στο ίδιο ή σε οποιοδήποτε 

άλλο εργαστήριο ασχολείται με θέματα ιατρικής έρευνας και να έχουν το 

επιστημονικό υπόβαθρο ώστε να εργασθούν υπό καθοδήγηση ερευνητικά στα 

πλαίσια ενός μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος ή στα πλαίσια 

ερευνητικών προγραμμάτων. 

Τέλος θα πρέπει να μπορούν να απασχοληθούν στην εκπαίδευση. 

Γενικά, η αντίληψη της ακαδημαϊκής κοινότητας για τους στόχους και τους 

σκοπούς του Τμήματος είναι ανάλογη με αυτή που περιγράφεται στο ΦΕΚ 

καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων του 1996. 

Στους στόχους του Τμήματος έχει ενταχθεί πλέον και:  

Η προσπάθεια ολοκλήρωσης και επίσπευσης των διαδικασιών ώστε να έχει 

το Τμήμα σύντομα τη δυνατότητα δημιουργίας Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Η αναβάθμιση της παρεχόμενης γνώσης και του Τρόπου διδασκαλίας ώστε 

το Τμήμα να συναγωνίζεται ισότιμα άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

του Εσωτερικού και του Εξωτερικού και συνακόλουθα οι απόφοιτοί του να 

συναγωνίζονται ισότιμα τους αποφοίτους των Ιδρυμάτων αυτών στην αγορά 

εργασίας. 

Να ενδυναμώσει τις σχέσεις με συναφή Τμήματα Ανώτατων Υδρυμάτων 

του εξωτερικού με ανταλλαγές φοιτητών και συνεργασίες και να προβάλλει 

προς τα έξω τις δυνατότητες και το Υψηλό επίπεδο του Τμήματος. 

Να ενισχύσει το ερευνητικό του έργο και τη συμμετοχή των σπουδαστών σ’ 

αυτό.   

Να ενισχύσει τη συμβολή του στην ανάπτυξη της επιστήμης και τον 

κοινωνικό του ρόλο. 

 

 

 

2.3.3. Υπάρχει απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) 

στόχων του Τμήματος από εκείνους που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι 

πρέπει να επιδιώκει;  
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Δεν υπάρχει ουσιαστική απόκλιση των στόχων του Τμήματος έτσι όπως αυτοί 

έμμεσα προκύπτουν από τα επίσημα καθορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα 

(ΦΕΚ 118, 14/06/96) από εκείνους που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να 

επιδιώκει.  

Σε γενικές γραμμές, το Τμήμα θεωρεί ότι οφείλει, ως Ανώτατο πια Ίδρυμα 

τετραετούς φοίτησης με απόλυτο προσανατολισμό την εκπαίδευση επαγγελματιών 

που θα στελεχώσουν ιατρικά εργαστήρια, να παράγει άριστα εκπαιδευμένους 

αποφοίτους ικανούς: α) να πραγματοποιήσουν ανεξάρτητα και άριστα, χωρίς 

ανάγκη επίβλεψης ή καθοδήγησης, οποιαδήποτε εργαστηριακή εξέταση που 

παραγγέλνεται από τους ιατρούς, β) να καθοδηγήσουν και να εκπαιδεύσουν τους 

απόφοιτους διετούς φοίτησης (ΙΕΚ) που θα εργάζονται στο χώρο, γ) να 

οργανώσουν και να επιβλέψουν τη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου στο οποίο 

βρίσκονται και δ) να έχουν τη δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου και υπογραφής της 

ορθής εκτέλεσης της εξέτασης και ιεραρχικής εξέλιξης σε θέση προϊσταμένου, 

ισότιμα με τους άλλους αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης που εργάζονται 

στο χώρο. 

Ωστόσο, στα κείμενα καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων άλλων 

επαγγελματειών που εργάζονται στο χώρο, δεν καθορίζεται με σαφήνεια η θέση 

τους σε σχέση με τη θέση των αποφοίτων Ιατρικών Εργαστηρίων με αποτέλεσμα 

να δημιουργείται σύγχιση και ανασφάλεια στους αποφοίτους του Τμήματος με 

αντίκτυπο στην ψυχολογία τους και αρνητική επίδραση στην αποτελεσματικότητα 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας που στόχο έχει τη συνεχή αναβάθμιση της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Έτσι, στο κείμενο περιγραφής του επαγγέλματος των αποφοίτων ΙΕΚ Ιατρικών 

και Βιολογικών Εργαστηρίων - Αιματολογικού Εργαστηρίου και αποφοίτων ΙΕΚ 

Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Βιοχημικού και Μικροβιολογικού 

Εργαστηρίου, αγνοείται η ύπαρξη των αποφοίτων Ιατρικών Εργαστηρίων ως 

ανώτατης εκπαίδευσης επαγγελματίες που εργάζονται στον ίδιο χώρο και 

αναφέρεται μόνο η παρουσία των Βιοχημικών και Μικροβιολόγων ή των 

Αιματολόγων των οποίων το έργο φέρεται ότι επικουρούν και από τους οποίους 

δέχονται οδηγίες οι απόφοιτοι ΙΕΚ. Οι απόφοιτοι Ιατρικών Εργαστηρίων, όπως και 

οι λοιποί απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης όπως Χημικοί, Βιολόγοι, Κλινικοί 

Χημικοί κλπ. απουσιάζουν από το κείμενο καθορισμού της θέσης και 

επαγγελματικών δυνατοτήτων των αποφοίτων ΙΕΚ. 

Αν θέλουμε να έχει λόγο ύπαρξης η προσπάθεια που γίνεται στο συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό χώρο και αν θέλουμε ανάλογη προσπάθεια από τους σπουδαστές των 

Ιατρικών Εργαστηρίων θα πρέπει να καθοριστεί απόλυτα και με σαφήνεια η 

θέση τους στον επαγγελματικό τους χώρο και να είναι ανάλογη του χρόνου και 

του επιπέδου σπουδών και του τίτλου του αποφοίτου ανώτατης εκπαίδευσης 

και σαφώς διακριτή από αυτή των αποφοίτων διετούς φοίτησης σχολών.  

Και αυτό πρέπει να είναι εμφανές σε κάθε επίσημο κείμενο που αφορά τα 

επαγγελματικά δικαιώματα τόσο των αποφοίτων Ιατρικών Εργαστηρίων, όσο και 

των αποφοίτων ΙΕΚ για να επιδράσει θετικά και στην ψυχολογία των σπουδαστών 

ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. 
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2.3.4. Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να 

επιδιώκει; Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή 

ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή; 

Οι στόχοι του Τμήματος επιτυγχάνονται σε ικανοποιητικό βαθμό. Κατά την 

τελευταία δεκαετία, το τμήμα έχει πετύχει σημαντική βελτίωση της υποδομής, 

του επιπέδου της παρεχόμενης γνώσης και των εργαλείων εκπαίδευσης. Λόγω 

αυτής της υποδομής και της συνεχούς προσπάθειας του προσωπικού, τα 

τελευταία χρόνια κατορθώνει να ξεπερνά τα προβλήματα που δημιουργούνται 

λόγω της μειωμένης χρηματοδότησης και να διατηρεί το επιδιωκόμενο επίπεδο 

εκπαίδευσης και την πορεία αναβάθμισης. 

 

To Τμήμα ανταποκρίθηκε στην Ανωτατοποίηση με όλους τους δυνατούς 

τρόπους όπως: 

Ι) Σταδιακή Ανανέωση του Προγράμματος Σπουδών, μία το 2003 και μία 

το 2007. 

ΙΙ) Πρόσληψη νέων μελών ΕΠ υψηλού επιπέδου που ανταποκρίνονται 

στα κριτήρια του νέου νόμου και στους στόχους και τους σκοπούς του 

Τμήματος. 

ΙΙΙ) Αναβάθμιση της διδακτέας ύλης των διδακτικών συγγραμμάτων και 

των εργαλείων διδασκαλίας μέσω της συμμετοχής στο Πρόγραμμα 

αναβάθμισης Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΕΠΕΑΕΚ ή και 

ανεξάρτητα από αυτό. 

ΙV) Αναβάθμιση του Εργαστηριακού και Ερευνητικού Εξοπλισμού του 

Τμήματος με συμμετοχή σε όλα τα Προγράμματα Προμήθειας Εξοπλισμού 

τα τελευταία χρόνια. 

V) Εισαγωγή των σπουδαστών στο ερευνητικό πνεύμα με συμμετοχή και 

σπουδαστών στην έρευνα και αύξηση των ρυθμών έρευνας στο Τμήμα. 

  

Την Άνοιξη του 2012, οπότε το Τμήμα πέρασε εξωτερική αξιολόγηση, η 

ικανοποιητική επιτυχία των στόχων του Τμήματος διαπιστώθηκε και από την 

Επιτροπή Εξωτερικής Αγιολόγησης, σύμφωνα με την οποία: 
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  Ωστόσο, η προσπάθεια αναβάθμισης του Προγράμματος σπουδών και 

εναρμόνησης με τα νέα δεδομένα και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας είναι και θα 

πρέπει να είναι συνεχής σύμφωνα με την άποψη του Τμήματος όπως και της 

Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης.. 

 

 

Σταδιακή ανανέωση του Προγράμματος Σπουδών 

 

Το Τμήμα, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα προχώρησε δύο φορές από το 2001 έως σήμερα σε αλλαγή του 

Προγράμματος Σπουδών κατά το 2003,  κατά το 2007 και κατά το 2012. 

Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία αναμόρφωση είχαν 

συζητηθεί με θετικά σχόλια από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης παρ’ότι, 

το τρέχον κατά την Άνοιξη του 2012 πρόγραμμα σπουδών είχε κριθεί 

ικανοποιητικό.  

 

 

Πρόσληψη νέων μελών ΕΠ 

 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί (παρ. 2.2.1) κατά την τελευταία δεκαετία τα μέλη 

ΕΠ του Τμήματος έχουν ανανεωθεί. Από τα 13 συνολικά μέλη ΕΠ του Τμήματος, 

τα 10 έχουν εκλεγεί μετά την εφαρμογή του νέου νόμου για τα ΤΕΙ με αντίστοιχα 

προσόντα,  δυνατότητες και όραμα, ενώ όλα διαθέτουν διδακτορικό.   

 

 

        Αναβάθμιση διδακταίας ύλης και εργαλίων διδασκαλίας 

 

Η προσπάθεια που άρχισε τα τελευταία χρόνια με στόχο τη βελτίωση του 

επιστημονικού υπόβαθρου των σπουδαστών με αναβάθμιση της ύλης των 

μαθημάτων που διδάσκονται, συνεχίζεται.  Κατά την τελευταία πενταετία έγιναν 

ένδεκα νέες εκδόσεις βιβλίων ενώ γράφηκαν τρεις ανανεωμένες διδακτικές 

σημειώσεις από τα μέλη ΕΠ του Τμήματος. Τρία από τα βιβλία διδάχθηκαν και 

στο ΤΕΙ Λάρισας και ένα στο ΤΕΙ Αθήνας.  Επίσης νέα βιβλία βρίσκονται υπό 

έκδοση. Τέσσερις από τις νέες εκδόσεις βιβλίων πραγματοποιήθηκαν μετά την 

Εξωτερική Αξιολόγηση   

Στόχος είναι η συγγραφή βιβλίων κατάλληλου περιεχομένου και υψηλού 

επιπέδου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κύρια βοηθήματα για κάθε ένα από 

τα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων αλλά θα μπορούν 

επίσης να αποτελέσουν χρήσιμο βοήθημα για σπουδαστές άλλων Τμημάτων του 

χώρου της Υγείας και εργαζόμενους του χώρου της Υγείας και της Διαγνωστικής.   

Κύριο μέλημα είναι, το περιεχόμενο των βιβλίων να είναι απόλυτα 

προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των αποφοίτων Ιατρικών Εργαστηρίων και 

εναρμονισμένο με το περιεχόμενο των σπουδών  αποφοίτων ανώτατων 
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εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού με αντίστοιχο επαγγελματικό 

αντικείμενο, ειδιαίτερα για τις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχουν κατάλληλα 

βιβλία στο εμπόριο.   

Παράλληλα, προτείνεται προμήθεια βιβλίων του εμπορίου άλλων 

συγγραφέων, όπου αυτό είναι εφικτό και διανομή συμπληρωματικών 

σημειώσεων του καθηγητή όταν η ύλη δεν καλύπτεται πλήρως από τα 

προτεινόμενα συγγράμματα. 

 

Προβλήματα τελευταίων ετών και προσπάθειες αντιμετώπισης 

Κατά τα τελευταία δύο έτη, η προμήθεια συγγραμμάτων παρουσίασε 

πρόβλημα λόγω των έκτακτων μέτρων του Υπουργείου βάση των οποίων οι 

φοιτητές δε μπορούν να προμηθεύονται πλέον δύο βιβλία για ένα μάθημα (ένα 

για τη θεωρία και ένα για το Εργαστήριο) ανεξαρτήτως κόστους, αλλά 

υποχρεούνται να επιλέξουν ένα από αυτά. Το νέο μέτρο δημιούργησε πρόβλημα 

στα περισσότερα μαθήματα του Τμήματος όπου η ύλη της θεωρίας και του 

Εργαστηρίου καλύπτόταν από διαφορετικά συγγράμματα. 

Το ζήτημα αντιμετωπίστηκε προσωρινά με εισαγωγή σημειώσεων των 

καθηγητών στον blackboard/πυλέα ενώ δρομολογήθηκε η έκδοση ενιαίων 

βιβλίων που θα καλύπτουν τόσο το θεωρητικό όσο και το Εργαστηριακό μέρος. 

  

Νέες εργαστηριακές ασκήσεις και χρήση νέων σύγχρονων μηχανημάτων 

αντίστοιχων με αυτά που θα συναρτήσουν στην αγορά εργασίας όπως αυτόματοι 

βιοχημικοί αναλυτές, αναλυτές ιοντοεπιλεκτικών ηλεκτροδίων, φωτόμετρα 

τύπου ELISA, χρωματογραφία HPLC κλπ έχουν εισαχθεί σε πολλά 

εργαστηριακά μαθήματα (π.χ. Εργαστήρια Βιοχημείας και Κλινικής Χημείας) 

ενώ μια σειρά νέων μηχανημάτων για την επιπλέον επικαιροποίηση του τρόπου 

διδασκαλίας  έχουν ζητηθεί για να εισαχθούν το  επόμενο διάστημα. 

 

Νέα εργαλεία εκπαίδευσης έχουν εισαχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία 

όπως η εισαγωγή power-point παρουσιάσεων και προβολών Video ενώ 

διαλέξεις και ερωτήσεις σχετικές με τα διδασκόμενα μαθήματα έχουν εισαχθεί 

στη σελίδα του blackboard/πυλέα από τους καθηγητές του Τμήματος.  

 

Η Αναβάθμιση της διδακτέας ύλης των διδακτικών συγγραμμάτων και των 

εργαλείων διδασκαλίας οργανώθηκε αρχικά με τη συμμετοχή του Τμήματος στο 

Πρόγραμμα αναβάθμισης Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

ΕΠΕΑΕΚ και συνεχίζεται ενώ η Αναβάθμιση του Εργαστηριακού και 

Ερευνητικού Εξοπλισμού του Τμήματος πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή 

σε όλα τα Προγράμματα Προμήθειας Εξοπλισμού τα τελευταία χρόνια. 

 

 

 

       Ανάγκη μεγαλύτερων κτηριακών εγκαταστάσεων 
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Το κτηριακό αποτελεί έναν παράγοντα που όπως έχει επανηλλημένως 

επισημανθεί, μπορεί να αποδειχθεί ανασταλτικός στην προσπάθεια ανάπτυξης 

του Τμήματος.  Με την προοπτική της σταδιακής αύξησης του μόνιμου 

προσωπικού του Τμήματος και της μελλοντικής δημιουργίας Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών που συνεπάγεται αύξηση των ατόμων που θα 

εργάζονται ερευνητικά στο Τμήμα, το κτηριακό αναμένεται να αποτελέσει 

σημαντικό  πρόβλημα στο άμεσο μέλλον. 

Είδη, το Τμήμα έχει ανάγκη από χώρο για την ανάπτυξη σταθμού 

πειραματοζώων τόσο για την άσκηση των σπουδαστών όσο και για ερευνητική 

χρήση. Τη στιγμή αυτή η εργαστηριακή άσκηση των σπουδαστών στα 

πειραματόζωα γίνεται ευκαιριακά, υπό μορφή επίδειξης σε συνεργασία με 

Τμήματα Πανεπιστημίων παρ’ότι αποτελεί μέρος των επαγγελματικών τους 

δικαιωμάτων και η αντίστοιχη έρευνα γίνεται αναγκαστικά και πάλι σε 

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. 

Επιπλέον, μετά την πολύ πρόσφατη αλλαγή του τρόπου εισαγωγής των 

σπουδαστών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με την εφαρμογή της 

ταυτόχρονης έναρξης των μαθημάτων για όλους τους εισακτέους κατά το 

χειμερινό εξάμηνο του έτους εισαγωγής υπάρχει πλέον η ανάγκη μεγαλύτερων 

αιθουσών διδασκαλίας ή αμφιθεάτρων. 

Αν και το πρόβλημα ύπαρξης επαρκών χώρων διδασκαλίας εξακολουθεί να 

υπάρχει, το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων  απέκτησε το τελευταίο έτος, μετά 

την κατάργηση του γενικού Τμήματος τρεις νέους χώρους. Έναν χώρο ο οποίος 

διαμορφώνεται σε Εργαστήριο άσκησης των φοιτητών για την πραγματοποίηση 

των ασκήσεων Ιατρικής Βιοτεχνολογίας, Βιολογίας και Γενετικής και μια 

νησίδα υπολογιστών και έναν χώρο γραφείων.  

Ο εργαστηριακός χώρος θα βοηθήσει στην ταυτόχρονη άσκηση 

μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών (με πρόβλεψη για 24 θέσεις όταν 

ολοκληρωθεί) και θα αντικαταστήσει το μικρό εργαστήριο Ιατρικής 

Βιοτεχνολογίας-Γενετικής  16 θέσεων το οποίο θα μετατραπεί σε ερευνητικό.  

Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί  η απαίτηση σε ώρες διδασκαλίας 

εργαστηρίου για τα τρία μαθήματα που θα εξυπηρετούνται στο χώρο, γεγονός 

πολύ σημαντικό δεδομένης της σημαντικής μείωσης του αριθμού των 

ωρομισθίων. Επιπλέον, με την μετατροπή του εραστηρίου Βιολογίας-Γενετικής 

σε ερευνητικό, αφενός θα εξυπηρετούνται καλύτερα και οι φοιτητές που 

εκπονούν ερευνητικές πτυχιακές εργασίες, καθώς θα υπάρχει διαθέσιμο 

εργαστήριο για την πραγματοποίηση των πειραμάτων τους σε ώρες διδασκαλίας 

και αφετέρου θα ευνοηθεί η προαγωγή της έρευνας. 

Η νησίδα υπολογιστών θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της διδασκαλίας 

πολλών μαθημάτων και θα επιτρέψει και την εφαρμογή πιλοτικά προγραμμάτων 

αυτοεξέτασης και ηλεκτρονικής εξέτασης τα οποία εφόσον έχουν επιτυχία θα 

μειώσουν σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο για διόρθωση γραπτών κατά 

την εξέταση. Η διευκόλυνση αυτή είναι σημαντική λόγω του σημαντικού 

φόρτου εργασίας των μελών ΕΠ που προκύπτει από τη διατήρηση μεγάλου 
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αριθμού εισακτέων και την ταυτόχρονη αδυναμία πρόσληψης ωρομισθίων ή 

νέου προσωπικού 

.  

 
 

 

2.3.5. Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα 

διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος;  

Το ΦΕΚ καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των σπουδαστών είναι 

σε γενικές γραμμές ικανοποιητικό αν και θα ήταν καλύτερα να καθορίζεται με 

περισσότερη σαφήνεια η θέση τους στο χώρο εργασίας και αυτή να είναι αντίστοιχη 

και ισόβαθμη των λοιπών αποφοίτων ανώτατων σχολών τετραετούς φοίτησης και 

σαφώς διαφοροποιημένη από αυτή των αποφοίτων ΙΕΚ διετούς φοίτησης. 

      Η τακτοποίηση αυτή συμβάλει σημαντικά και στην καλή ψυχολογία των 

σπουδαστών ώστε να έχει επιτυχία η εκπαιδευτική διαδικασία. 

Οι σπουδαστές, λόγω της επαφής τους με τα νοσοκομεία από πολύ νωρίς στα 

πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σχηματίζουν ξεκάθαρη εικόνα του 

επαγγελματικού τους χώρου, της θέσης και της αναγνώρισης που απολαμβάνουν οι 

απόφοιτοι του τμήματος στο χώρο. Είναι σημαντικό, να είναι ξεκάθαρη τόσο νομικά 

όσο και ουσιαστικά η διαφοροποίησή τους από τους διετούς φοίτησης αποφοίτους 

ΙΕΚ ώστε να δικαιολογείται και να γίνεται αποδεκτός ο επιπλέον χρόνος σπουδών 

και η σαφώς μεγαλύτερη προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουν σε σύγκριση με 

τους αποφοίτους ΙΕΚ για να φθάσουν στο υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που 

επιδιώκουμε.  

 

 

2.4. Διοίκηση του Τμήματος. 

 

2.4.1. Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα; 

 

Στο Τμήμα λειτουργεί μόνιμα η επιτροπή πρακτικής άσκησης των 

σπουδαστών  

 

 

Κατά καιρούς δημιουργούνται διάφορες επιτροπές όπως  

- Επιτροπές εξέτασης πτυχιακών εργασιών 

Αποτελούνται από μέλη Ε.Π. με διδακτικό ή ερευνητικό αντικείμενο σχετικό με 

το θέμα της πτυχιακής. Αξιολογούν και βαθμολογούν τις πτυχιακές. 

 

- Επιτροπές έγκρισης συγγραμμάτων  

Η επιτροπή αποτελείται από μέλη ΕΠ κατάλληλης ειδικότητας και αξιολογεί  το 

σύγγραμμα ως προς το κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
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εγκεκριμένου προγράμματος σπουδών αξιολογεί όπως και ως προς το επίπεδο του 

περιεχομένου. 

 

- Επιτροπή κατατακτήριων εξετάσεων 

 

- Επιτροπές αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις έκτακτου εκπαιδευτικού 

προσωπικού 

Η επιτροπή αποτελείται από μέλη ΕΠ κατάλληλης ειδικότητας και αξιολογεί 

τους υποψήφιους λαμβάνοντας υπ’ όψη τα δικαιολογητικά που έχουν καταθέσει, τις 

απαιτήσεις της θέσης και τη σχετική νομοθεσία. 

 

- Επιτροπές αξιολόγησης υποψηφίων φοιτητών για πρόσληψη ως 

βοηθητικό προσωπικό στα Εργαστήρια. 

Η επιτροπή αξιολογεί τους υποψήφιους με βάση τα δικαιολογητικά που έχουν 

υποβάλει με την αίτησή τους και τον κανονισμό του Ιδρύματος για τις αντίστοιχες 

προσλήψεις. 

 

- Επιτροπές προμήθειας εκπαιδευτικού και χημικού υλικού και 

επιστημονικών οργάνων 

Η επιτροπή συγκεντρώνει τις απαιτήσεις, φροντίζει για την προκύριξη 

διαγωνισμού και ελέγχει κατά πόσο οι προσφορές ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές που έχουν δοθεί για κάθε όργανο.  

 

-   Επιτροπή παραλαβής 

Βεβαιώνει την παραλαβή, την καλή κατάσταση και λειτουργία ενός νέου οργάνου ή 

την παραλαβή αντιδραστηρίων με την ποιότητα και στην ποσότητα που είχε 

παραγγελθεί. 

 

- Τέλος υπάρχει η Επιτροπή Εσωτερικής αξιολόγησης 

 

 

 

2.4.2. Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί (π.χ. εσωτερικός κανονισμός 

λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο 

Τμήμα; 

Δεν υπάρχουν εσωτερικοί κανονισμοί του Τμήματος. Το Τμήμα λειτουργεί 

εφαρμόζοντας τον εσωτερικό κανονισμό του ΤΕΙ που ισχύει για όλα τα Τμήματα. 

 

 

2.4.3. Είναι διαρθρωμένο το Τμήμα σε Τομείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται 

η διάρθρωση αυτή στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την 

αποστολή του;  
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 Το Τμήμα είναι διαρθρωμένο σε δύο Τομείς. Τον Τομέα μαθημάτων Γενικής 

και Ειδικής Υποδομής και τον Τομέα μαθημάτων Εξειδίκευσης. Πέραν τούτου, 

περιλαμβάνει Εργαστήρια, όπως: Εργαστήριο Βιοχημείας, Εργαστήριο 

Βιοτεχνολογίας-γεννετικής, Εργαστήριο ανοσολογίας, Εργαστήριο αιματολογίας, 

Εργαστήριο Μικροβιολογίας – μυκητολογίας, Εργαστήριο παρασιτολογίας, 

Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, Εργαστήριο Παθολογικής ανατομικής - 

Κυτταρολογίας. Η διάρθρωση αυτή πιστεύουμε ότι ανταποκρίνεται στη σημερινή 

άποψη του Τμήματος για την αποστολή του. 
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3. Προγράμματα Σπουδών 
 

 

 

3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 
 

 

3.1.1. Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και στις 

απαιτήσεις της κοινωνίας;  

 

  Το πρόγραμμα σπουδών έτσι όπως διαμορφώθηκε στην τελευταία 

αναμόρφωσή του, το 2012, πιστεύουμε ότι ανταποκρίνεται πολύ καλά στους 

στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας. 

 Κατά την αναμόρφωση του 2007, έγινε αύξηση των ωρών διδασκαλίας των 

θεωρητικών μαθημάτων ώστε οι σπουδαστές να μπορούν να αποκτήσουν καλύτερο 

επιστημονικό υπόβαθρο και να κατανοήσουν σε βάθος την επιστήμη που υπηρετούν 

όπως αρμόζει σε απόφοιτους ανώτατης εκπαίδευσης, κατ’ αναλογία με τους 

απόφοιτους ανώτατων Ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

 Παράλληλα, έγινε εισαγωγή νέων μαθημάτων όπως η Χημεία, προκειμένου 

να αποκτήσουν οι σπουδαστές το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο για την 

καλύτερη και σε βάθος κατανόηση των υπόλοιπων αντικειμένων του Προγράμματος 

Σπουδών και η Βιοηθηκή προκειμένου να καλυφθούν όλα τα παιδία που αφορούν τις 

εφαρμογές τις επιστήμης που υπηρετούν και απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία. 

Από τον Ιούλιο του 2012, το πρόγραμμα σπουδών αναπροσαρμόσθηκε με 

την εισαγωγή του νέου μαθήματος Ιατρική κυτταρολογία, το Διαχωρισμό του 

μαθήματος της Βιοχημείας σε Βιοχημεία Ι (Δομή, ιδιότητες και λειτουργικότητα 

βιομορίων) και ΙΙ (μεταβολισμός βιομορίων και έλεγχος μεταβολισμού) και του 

μαθήματος Βιολογία-Γενετική σε δύο ανεξάρτητα μαθήματα Βιολογία-Μοριακή 

Βιολογία και Γενετική. Η αναπροσαρμογή έγινε για τη διευκόλυνση της μαθησιακής 

διαδικασίας και την εναρμόνηση του προγράμματος σπουδών με τα αντίστοιχα  

προγράμματα σπουδών άλλων Ελληνικών κα ξένων Ιδρυμάτων και τις απαιτήσεις 

της αγοράς εργασίας του εσωτερικού και του εξωτερικού. Παράλληλα, μειώθηκε ο 

χρόνος διδασκαλίας άλλων μαθημάτων όπως της Ασφάλειας Εργαστηρίου ενώ 

καταργήθηκε το μάθημα της Τεχνολογίας Οργάνων και η ύλη του ενσωματώθηκε με 

μορφή κεφαλαίων στα επιμέρους μαθήματα. 

Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία αναμόρφωση 

είχαν συζητηθεί με θετικά σχόλια από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης 

παρ’ότι, το τρέχον κατά την Άνοιξη του 2012 πρόγραμμα σπουδών είχε κριθεί 

ικανοποιητικό.  

Ενδεικτικά παρατίθενται τα παρακάτω σχόλια από την Έκθεση Εξωτερικής 

Αξιολόγησης του Τμήματος: 
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Μικρές αλλαγές, όχι στα διδασκόμενα μαθήματα αλλά στον τρόπο 

διδασκαλίας, τον αριθμό και την κατανομή των ωρών θεωρητικής διδασκαλίας 

και εργαστηριακής άσκησης όπως και η εισαγωγή ασκήσεων πράξης βρίσκονται 

υπό σηζήτηση στο Τμήμα με στόχο τη βελτίωση και διευκόλυνση της διδακτικής 

διαδικασίας. Οι αλλαγές αυτές, αντικατοπτρίζουν και το γενικότερο πνεύμα που 

εκφράστηκε και από τους αξιολογιτές: 

 

 
 

Στην προσπάθεια επικαιροποίησης του προγράμματος Σπουδών και της 

διδακταίας ύλης, τα μέλη του Τμήματος βρίσκονται σε επικοινωνία με τον 

επαγγελματικό χώρο των αποφοίτων. Η συμμετοχή του προσωπικού τα τελευταία 

χρόνια στο Πρόγραμμα Πρακτικής άσκησης των φοιτητών έδωσε την ευκαιρία 

στους διδάσκοντες για συχνές επισκέψεις στο χώρο μελλοντικής εργασίας των 

αποφοίτων και για τη διαμόρφωση σφαιρικότερης άποψης για την απόδοση των 

αποφοίτων και τις σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγέλματος. Οι απόψεις της 

Επιστημονικής εταιρίας των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων και η 

παρακολούθηση του Προγράμματος Σπουδών Τμημάτων του εξωτερικού 

συμβάλλουν επίσης στη διαμόρφωση άποψης. 

 

 Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνεται στον Οδηγό Σπουδών του 

Τμήματος και την Ελληνική και Αγγλική Ιστοσελίδα του Τμήματος 

(http://www.mls.teithe.gr, http://mlsteithe.webs.com και 

http://www.mls.teithe.gr/
http://mlsteithe.webs.com/
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http://www.MedLabstudies.webs.com). Επίσης, το πρόγραμμα σπουδών στα αγγλικά 

υπάρχει στην ιστοσελίδα του γραφείου Erasmus. 

 

Στόχος του Τμήματος είναι: 

- να παράγει άρτια εκπαιδευμένους αποφοίτους ικανούς να ανταποκριθούν στο 

μέγιστο βαθμό στις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους (παράγραφοι 2.3.1, 2.3.2).  

Επίσης, στόχος είναι: 

- να παράγει αποφοίτους με τέτοιο επιστημονικό υπόβαθρο ώστε να μπορούν να 

εργασθούν σε οποιοδήποτε χώρο σχετικό με το αντικείμενό τους προάγοντας την 

επιστήμη και τις επιστημονικές εφαρμογές στον Τομέα τους,  

- να μπορούν να εισαχθούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα και να ανταποκριθούν με 

τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις τους.  

 

Επομένως, ένας καλός τρόπος παρακολούθησης του βαθμού απόκρισης του 

Προγράμματος Σπουδών στις απαιτήσεις του Τμήματος, είναι: 

Α) Η παρακολούθηση του βαθμού απορρόφησης και της κατανομής των 

αποφοίτων στην αγορά εργασίας, 

 Β) Η παρακολούθηση του βαθμού εισαγωγής σε μεταπτυχιακά 

Προγράμματα Ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων  

 Γ) Η παρακολούθηση του βαθμού ανταπόκρισης και των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν στα μεταπτυχιακά προγράμματα που τους ενδιαφέρουν.  

Δ) Η περιοδική καταγραφή της άποψης των υπευθύνων διαγνωστικών 

εργαστηρίων του ιδιωτικού και δημόσιου χώρου προκειμένου να απαντηθεί το 

γενικότερο ερώτημα: Κρίνεται επαρκής η κατάρτιση των αποφοίτων του Τμήματος 

και σε τι βαθμό; Υπάρχει ένας Τομέας στον οποίο απαιτείται καλύτερη κατάρτιση; 

Υπάρχουν νέες τεχνικές ή ένα νέο αντικείμενο που καλό θα ήταν να μπορούν να 

καλύψουν;  

Ε) περιοδική καταγραφή της άποψης των αποφοίτων που απασχολούνται σε 

διαγνωστικά εργαστήρια με στόχο τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών αλλά 

και την επιλογή τεχνικών και αντικειμένων που θα περιληφθούν σε πρόγραμμα 

διαβίου κατάρτισης με περιοδική εφαρμογή. 

  

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

 

 Η παρακολούθηση του ρυθμού απορρόφησης των αποφοίτων του Τμήματος με 

αποστολή ερωτηματολογίων σε συνεργασία με την ΠΕΤΙΕ (Πανελλήνια Ένωση 

Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων) που είχε αναφερθεί στην προηγούμενη έκθεση 

εσωτερικής αξιολόγησης δεν ευδοκίμησε.  

 Για το λόγο αυτό το Τμήμα προχώρησε σε δειγματοληπτικό έλεγχο του ρυθμού 

απορρόφησης με τηλεφωνική επικοινωνία της γραμματείας του Τμήματος με τους 

αποφοίτους του έτους 2004-2005. 

http://www.medlabstudies.webs.com/
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 Τα αποτελέσματα είναι μάλλον ενθαρρυντικά καθώς σχεδόν το σύνολο των 

αποφοίτων φαίνεται να βρίσκουν εργασία σε αντικείμενο συναφές με το 

επάγγελμά τους σε ένα με ενάμιση χρόνο μετά την αποφοίτησή τους.  

 Από τους αποφοίτους του έτους 2004-2005 υπήρξε δυνατότητα τηλεφωνικής 

επικοινωνίας με 32.  

Από τα 32 άτομα που ερωτήθηκαν τα 23 (ποσοστό 71,7%) απασχολούνταν 

σε αντικείμενο συναφές με το πτυχίο τους. Ένα ποσοστό 6,3% απασχολούνταν σε 

εργασία συναφή με παλαιότερο πτυχίο ενώ ένα ποσοστό 12,6% ήταν άνεργοι. Από 

αυτούς οι μισοί (6.3%) είχαν απασχοληθεί παλαιότερα σε εργασία συναφή με το 

αντικείμενό τους. 

 Από αυτούς που απασχολούνται σε συναφή αντικείμενα ποσοστό 34,4% 

έχουν διοριστεί σε Δημόσια Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Εργαστήρια.  

 Ποσοστό 15,6% απασχολούνται σε Ιδιωτικές Κλινικές ενώ οι υπόλοιποι σε 

άλλες θέσεις του Ιδιωτικού Τομέα. 

 

 Σε δεύτερο δειγματοληπτικό έλεγχο που έγινε τον Οκτώμβριο 2010 σε δείγμα 

41 αποφοίτων που έκαναν την πρακτική τους άσκηση κατά τα έτη 2006-2007 και 

2007-2008 διαπιστώθηκαν τα εξής: 

 Ένα ποσοστό 68,5% απασχολείται σε εργασία συναφούς αντικειμένου με 

το πτυχίο τους. Ένα ποσοστό 9,7% συνεχίζει τις σπουδές για λήψη δεύτερου 

πτυχίου χωρίς παράλληλη απασχόληση. Ποσοστό 2,4 % συνεχίζει για λήψη 

μεταπτυχιακού χωρίς παράλληλη απασχόληση. Ένα ποσοστό 14,6% 

απασχολούνται σε μη συναφή με το πτυχίο εργασία. Ποσοστό 2,4% έχει 

απασχοληθεί στο παρελθόν σε συναφή εργασία αλλά τώρα είναι άνεργο και ποσοστό 

2,4% είναι άνεργο χωρίς να έχει απασχοληθεί ποτέ σε συναφή εργασία. 

 Σε αντίθεση με το δείγμα των παλαιότερων αποφοίτων, στο δείγμα αυτό 

μόνο ένα ποσοστό 9,8% έχουν βρεί μόνιμη θέση μέσω ΑΣΕΠ στο δημόσιο ενώ ένα 

ποσοστό 19,5% απασχολείται με σύμβαση σε δημόσιους φορείς. 

 Επίσης, από τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, σε αντίθεση με το 

δείγμα των παλαιότερων αποφοίτων που φαίνεται να απασχολούνται στην 

πλειοψηφία τους σε Ιδιωτικές Κλινικές, στο παρόν δείγμα, το μεγαλύτερο ποσοστό 

(17,2%) απασχολείται σε ιδιωτικά μικροβιολογικά Ιατρία και διαγνωστικά κέντρα 

καθώς και σε εταιρείες βλαστοκυττάρων (επίσης 17,2%). 

 

 Τα Τμήματα των Νοσοκομείων και Διαγνωστικών Κέντρων στα οποία 

δήλωσαν ότι απασχολήθηκαν ή απασχολούνται οι απόφοιτοι του Τμήματος που 

ερωτήθηκαν είναι: 

Βιοχημικό, Mικροβιολογικό, Παθολογοανατομικό, Κυτταρολογικό, ραδιοϊσοτόπων, 

ανοσολογικό, αιματολογικό, αιμοδοσίας, τράπεζες βλαστοκυττάρων. 

 

 Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι βρήκαν απασχόληση μισό με 

ένα χρόνο μετά την αποφοίτηση. 
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 Από τους 6 αποφοίτους που συνέχισαν για λήψη δεύτερου πτυχίου στο 

σύνολο των 73 ατόμων που ερωτήθηκαν, 2 εισήχθηκαν στην Ιατρική, 1 στη 

Φαρμακευτική, 1 στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτιου 

Πανεπιστημίου, 1 στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 1 άτομο στο Τμήμα  Νοσηλευτικής. 

 
Πίνακας  Δειγματοληπτικός έλεγχος απορροφητικότητας αποφοίτων του 2004-2005 

 

Είδος απασχόλησης 

 

Αριθμός 

αποφοίτων 

Ποσοστό επί 

των 

ερωτηθέντων 

% 

Δημόσια Νοσοκομεία (μόνιμος) 8 25 

Κέντρα Υγείας -ΙΚΑ (μόνιμος) 2 6,3 

Εγκληματολογικό της Αστυνομίας 

(μόνιμος) 

1 3,1 

   

Σε Νοσοκομείο με σύμβαση 1 3,1 

   

Ιδιωτικές Κλινικές 5 15,6 

Ιδιωτικά Μικροβιολογικά Εργαστήρια & 

Διαγνωστικά Κέντρα 

 

2 

 

6,3 

Ιατρικός επισκέπτης 1 3,1 

Πωλήσεις (Βιοϊατρική) 1 3,1 

Φαρμακείο 1 3,1 

Ερευνητικά Προγράμματα 1 3,1 

   

Εργασία συναφής με παλαιότερο πτυχίο 2 6,3 

Μη συναφής εργασία 2 6,3 

   

Άνεργος/η που παλαιότερα είχε εργασθεί 

σε συναφή απασχόληση 

 

1 

 

3,1 

Άνεργος/η 2 6,3 

   

Συνέχιση Σπουδών 2 6,3 

   

Σύνολο ερωτηθέντων 32 100 
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Πίνακας.  Δειγματοληπτικός έλεγχος απορροφητικότητας αποφοίτων των ετών 2006-2007 και  2007-2008 

Είδος απασχόλησης Αριθμός ατόμων Ποσοστό % 

Διορισμός μέσω ΑΣΕΠ σε δημόσια Νοσοκομεία 3 7,4 
Διορισμός μέσω ΑΣΕΠ σε ΙΚΑ 1 2,4 
Εργασία με σύμβαση σε δημόσια Νοσοκομεία 6 14,7 
Εργασία σε ερευνητικό Πρόγραμμα Α.Π.Θ. 2 4,8 
Ιδιωτικά Μικροβιολογικά Εργαστήρια και 
Διαγνωστικά κέντρα 

 
7 

 
17,2 

Εταιρείες Βλαστοκυττάρων 7 17,2 
Άσχετη Εργασία 6 14,6 
Άνεργος που έχει εργαστεί σε συναφή εργασία  1 2,4 
Άνεργος 1 2,4 
Συνέχιση Σπουδών για λήψη δεύτερου πτυχίου 
με παράλληλη συναφή Εργασία 

 
1 

 
2,4 

Συνέχιση Σπουδών για λήψη δεύτερου πτυχίου 
χωρίς παράλληλη Εργασία 

 
4 

 
9,7 

Μεταπτυχιακές Σπουδές με παράλληλη συναφή 
εργασία 

 
1 

 
2,4 

Μεταπτυχιακές Σπουδές χωρίς παράλληλη 
εργασία 

1  
2,4 

Σύνολο 41 100% 

 

 
 

 Από το 2010 μέχι σήμερα με την επιδείνωση της οικονομικής κρίσης, τη μείωση 

των προσλήψεων στα δημόσια νοσοκομεία και την πολιτική των συγχωνεύσεων 

νοσοκομείων η κατάσταση προφανώς επιδεινώθηκε αν και δεν έχει καταγραφεί. Το 

τελευταίο διάστημα, αυτό που εισπράτουμε από την επικοινωνία με αποφοίτους 

είναι μια αύξηση της ζήτησης στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό πιθανώς οφείλεται στη 

νέα πολιτική του ΕΟΠΥ και τη στροφή των ασφαλισμένων προς τα ιδιωτικά 

διαγνωστικά κέντρα για την πραγματοποίηση των εξετάσεων που έως τώρα έκαναν 

στα πολυιατρεία του ΙΚΑ. 

 Το γεγονός είναι οτι, παρ’ ότι όλα πλήττονται λόγω της οικονομικής κρίσης, ο 

έλεγχος της υγείας βρίσκεται στις άμεσες ανάγκες και προτεραιότητες και αυτό 

μπορεί να σημαίνει οτι οι απόφοιτοι των Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων θα 

απορροφούνται ικανοποιητικά από την αγορά εργασίας. Μια μετατόπιση 

αναμένεται να παρατηρηθεί με μείωση της απασχόλησης στον Δημόσιο και 

αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό Τομέα. 

 Η δυνατότητα των τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων να καλύπτουν όλους 

τους εργαστηριακούς τομείς και να εκτελούν από την παρασκευή των υλικών 

(τρυβλίων με θρεπτικά υποστρώματα, υλικά μονιμοποίησης και χρώσης ιστών, 

μονιμοποιήσεις και τομές ιστών) έως τη δειγματοληψία (δείγματα αίματος, 

κολποτραχηλικά δείγματα κλπ) και την διεξαγωγή εξειδικευμένων 

εργαστηριακών εξετάσεων ενδεχομένως τους δίνει ένα πλεονέκτημα ειδιαίτερα σε 

εποχές οικονομικής στενότητας όπου δεν είναι δυνατή η πρόσληψη μεγάλου 

αριθμού υπαλήλων στενής εξειδίκευσης. 
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Μία επιπλέον παρατήρηση που προέκυψε από την επικοινωνία με 

αποφοίτους που απασχολήθηκαν στα πλαίσια προγραμμάτων Voucher είναι η 

δυνατότητα απασχόλησης σε άλλους τομείς πέραν των διαγνωστικών κέντρων και 

νοσοκομείων όπως σε επιχειρήσεις παραγωγής ιατροδιαγνωστικών. 

Οι τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων διδάσκονται τις τεχνικές 

προσδιορισμού των διαφόρων βιολογικών παραμέτρων σε βάθος και αποκτούν την 

ικανότητα όχι μόνο εφαρμογής των διαγνωστικών kit αλλά και δημιουργίας του 

μίγματος αντιδραστηρίων ή των τελικών διαγνωστικών υλικών από τα βασικά 

χημικά και βιοχημικά αντιδραστήρια με επίγνωση του ρόλου του καθενός από αυτά. 

Επίσης, στα πλαίσια ερευνητικών πτυχιακών εργασιών, πειραματίζονται στην 

παρασκευή νέων ή βελτιωμένων τεχνικών και επομένως είναι κατάλληλα 

εκπαιδευμένοι για τη στελέχωση ανάλογων παραγωγικών επιχειρήσεων. Η τελευταία 

τροποποίηση του Προγράμματος σπουδών, με προσθήκη επιπλέον εργαστηρίακών 

ασκήσεων στα βασικά μαθήματα της Βιοχημείας και Βιολογίας όπως και της 

Κυτταρολογίας ενίσχυσε το εργαστηριακό υπόβαθρο που μπορεί να βοηθήσει προς 

την κατεύθυνση αυτή. 

  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ’ ΑΥΤΑ 

 Ήδη, είμαστε ενήμεροι για την φοίτηση ορισμένων από τους αποφοίτους μας σε 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πανεπιστημίων (π.χ. Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου 

Ηρακλείου Κρήτης, Εργαστήριο Βιοχημείας Τμήματος Χημείας ΑΠΘ κλπ) . Οι 

απόφοιτοι συχνά επικοινωνούν με δική τους προτοβουλία για να συζητήσουν με 

ορισμένα μέλη ΕΠ προβλήματα που τυχών αντιμετωπίζουν, να ζητήσουν την άποψή 

τους κατά την αναζήτηση κατάλληλων βιβλίων και να συζητήσουν όταν 

αντιμετωπίζουν δηλήματα όπως επιλογή πεδίου και θέματος μεταπτυχιακής 

εργασίας κλπ.   

 Από την επικοινωνία με τους αποφοίτους μας που συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά 

προγράμματα προέκειψε η εντύπωση ότι ανταποκρίνονται με επιτυχία στις 

δυσκολίες ενός μεταπτυχιακού. Αυτό που δεν έγινε δυνατό να καταγραφεί μέχρι 

τώρα είναι η άποψη των διδασκόντων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 

 Το σύνολο των αποφοίτων που συνεχίζουν για μεταπτυχιακές σπουδές στην 

Ελλάδα ή το Εξωτερικό δε μας είναι γνωστό. Από το δειγματοληπτικό έλεγχο 

απορροφητικότητας προέκειψε ότι μία από τους 32 απόφοιτους του έτους 2004-2005 

συνέχισε για λήψη μεταπτυχιακού (ποσοστό 3,1%). Ενώ δύο από τους 41 

ερωτηθέντες αποφοίτους των ετών 2006-07 και 2007-08 συνέχισαν για 

μεταπτυχιακό (ποσοστό 4,9%). 

 



 

 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)  Έκδοση 1.0      Νοέμβριος 2007        

 

31 

 Οι απόφοιτοι του Τμήματος ανταποκρίνονται με επιτυχία σε μεταπτυχιακά 

προγράμματα τόσο του εσωτερικού (Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, 

Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα 

Χημείας ΑΠΘ, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) όσο και του 

εξωτερικού (Λονδίνο).  

 Χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχουν απόφοιτοι που πήραν υποτροφία λόγω 

καλών επιδόσεων κατά τον πρώτο χρόνο φοίτησης στο μεταπτυχιακό. 

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 Δύο απόπειρες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια χρήση ειδικών 

ερωτηματολογίων, δεν απέδωσαν. 

Η ανταπόκριση των υπευθύνων σε ερωτηματολόγια που τους αποστέλλονται 

ηλεκτρονικά δεν είναι ικανοποιητική ακόμα και εάν εσωκλείεται φάκελος 

αποστολής του απαντημένου ερωτηματολογίου με πληρωμένο το ταχυδρομικό 

τέλος. Επιπλέον, η αξιοποίηση των σπουδαστών κατά τη διάρκεια της πτυχιακής 

εργασίας και της Πρακτικής άσκησης για ανάλογη έρευνα δε βρήκε πρόθυμους τους 

σπουδαστές. Έτσι, αποφασίστηκε η απευθείας επικοινωνία μελών ΕΠ με τους 

Διευθυντές Κλινικών και Εργαστηρίων προκειμένου να γίνει η συλογή των 

απαραίτητων πληροφοριών. 

 Σε πρώτη φάση τα μέλη ΕΠ του Τμήματος ήρθαν σε επικοινωνία με τους 

Υπεύθυνους μεγάλων Νοσοκομίων της Θεσσαλονίκης. Η εντύπωση που 

αποκόμησαν είναι ότι οι Υπεύθυνοι είναι γενικά ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες 

των αποφοίτων του Τμήματος μας. Απόφοιτοι του Τμήματος απασχολούνται σε όλα 

τα Εργαστήρια των Νοσοκομείων, συχνά όμως στελεχώνουν εκτός από το 

βιοχημικό – Κλινικοχημικό και άλλα εργαστήρια όπως το Παθολογοανατομικό, 

Κυτταρολογικό, Αιματολογικό, καλλιεργειών, πυρηνικής Ιατρικής κλπ. όπου 

κάνουν εξειδικευμένη εργασία. 

 

3.1.2. Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του 

Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; 

Το Πρόγραμμα Σπουδών που εφαρμόζεται τώρα αποτελείται από μαθήματα 

γενικής υποδομής: 25,0%, μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και 

ανθρωπιστικών σπουδών: 10,0%, Μαθήματα ειδικής υποδομής: 30% και 

μαθήματα ειδικότητας 32,5%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πρόγραμμα 

σπουδών περιλαμβάνεται επίσης πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση ενός 

εξαμήνου. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει θεωρητικά και εργαστηριακά 

μαθήματα σε ποσοστό 65,4% και 34,6% αντίστοιχα. 
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Το Πρόγραμμα Σπουδών δεν περιλαμβάνει μαθήματα επιλογής. Πιλοτική 

εφαρμογή Προγράμματος σπουδών με μαθήματα επιλογής ξεκίνησε στα πλαίσια του 

Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Σπουδών και εφαρμόσθηκε 

στο Τμήμα από το 2005.  

Παρά τα θετικά της προσφοράς περισσότερων μαθημάτων προς τους 

σπουδαστές, διαπιστώθηκε μια σειρά από αρνητικά που οδήγησαν στην κατάργηση 

των μαθημάτων επιλογής και την ενσωμάτωση της ύλης που κρίθηκε απαραίτητη σε 

υποχρεωτικά μαθήματα. 

       Η κατάργηση κρίθηκε προτιμότερη γιατί: 

Α) Δημιουργούνταν προβλήματα λόγω της εκδήλωσης μεγάλης προτίμησης από 

τους σπουδαστές στο ένα ή το άλλο από τα προσφερόμενα μαθήματα. 

Β) Μέρος του περιεχομένου των μαθημάτων επιλογής κρίθηκε αρκετά σημαντικό 

ώστε να ενσωματωθεί σε υποχρεωτικά μαθήματα που είδη διδάσκονταν στα πλαίσια 

της προσπάθειας αναβάθμισης του περιεχομένου τους και επικράτησε η άποψη της 

ομοιομορφίας στην εκπαίδευση των σπουδαστών. 

Γ) Λόγο του μικρού αριθμού στο μόνιμο προσωπικό, η διδασκαλία των μαθημάτων 

επιλογής ανατέθηκε σταδιακά σε έκτακτο προσωπικό. Η ύπαρξη μεγαλύτερου 

αριθμού προσφερόμενων μαθημάτων αύξησε γενικά τις ανάγκες σε έκτακτο 

προσωπικό γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την πάγια προσπάθεια του Τμήματος 

για μείωση της αναλογίας των εκτάκτων προς τα μόνιμα μέλη Ε.Π. Παρ’ ότι 

υπάρχουν πολύ αξιόλογα μέλη του έκτακτου προσωπικού, η συνεχής εναλλαγή 

διδασκόντων και η προσωρινότητα της κατάστασης ενός έκτακτου υπαλλήλου δε 

μπορούν να εγγυηθούν σταθερά υψηλό επίπεδο διδασκαλίας.     

 

Γενικά, το Πρόγραμμα Σπουδών δεν παρουσιάζει σημαντικές 

αλληλεπικαλύψεις. Μικρό ποσοστό αλληλεπικάλυψης υπάρχει αλλά γίνεται 

συνήθως με μορφή ανασκόπησης ή αναφοράς σε αυτά που έχουν ήδη διδαχθεί σε 

άλλα μαθήματα και κρίνεται απαραίτητη για i) να τονίζεται η συνοχή και η συνέχεια 

με τα μαθήματα που είχαν προηγηθεί,  ii) να παρουσιάζεται ολοκληρωμένη η εικόνα 

ενός θέματος. Επιπλέον, ακόμα και εφόσον υπάρχει αναφορά σε θέματα που έχουν 

ήδη διδαχθεί σε άλλα μαθήματα, δε δίνεται έμφαση σε αυτή κατά τη διδασκαλία  και 

την εξέταση.  

Η τυχών αλληλοεπικάλυψη συζητιέται κάθε φορά κατά την έγκριση του νέου 

προγράμματος σπουδών από τη γενική συνέλευση. 

Γίνεται προσπάθεια συνεχούς κάλυψης των κενών ύλης που τυχών 

διαπιστώνονται στα μαθήματα. Νέα δεδομένα που πρέπει να προστεθούν και δεν 

καλύπτονται από τη διδακτέα ύλη ή τα συγγράμματα που διατίθενται στους 
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σπουδαστές γίνεται προσπάθεια να  καλυφθούν με την ανάρτηση διαλέξεων  και 

συμπληρωματικών σημειώσεων στο Blackboard. Οι υπεύθυνοι πολλών μαθημάτων 

βρίσκονται στη διαδικασία συγγραφής σημειώσεων και την έκδοση νέων βιβλίων. 

Για παράδειγμα, τα βιβλία Κλινικής Χημείας που προτείνονται μέσω του 

συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» για προμήθεια από τους φοιτητές δεν καλύπτουν πλήρως 

τη διδακταία ύλη. Κατά συνέπεια, δίνονται συμπληρωματικές σημειώσεις και 

προγραμματίζεται η έκδοση νέων βιβλίων από τους διδάσκοντες. 

Για τη σωστή καθοδήγηση των σπουδαστών στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου υπάρχει ο θεσμός των προαπαιτούμενων 

μαθημάτων που πιστεύουμε ότι λειτουργεί καλά. Επιπλέον, παρακολουθείται η 

κατάσταση των σπουδαστών και γίνονται παρεμβάσεις και μόνιμες ή προσωρινές 

αλλαγές όποτε κρίνεται απαραίτητο. 

 Υπάρχουν πέντε μαθήματα  τα οποία οι σπουδαστές διδάσκονται από μέλη 

ΕΠ άλλων Τμημάτων (Σχεδιασμός έρευνας – Στατιστική, Φυσιολογία, Ανατομική, 

εφαρμογές πληροφορικής και ξένη γλώσσα – ορολογία) και δύο μαθήματα 

(Βιοχημεία και Μικροβιολογία)  τα οποία διδάσκουν μέλη του μόνιμου και έκτακτου 

προσωπικού του Τμήματος σε άλλα Τμήματα της ΣΕΥΠ.  

Το Πρόγραμμα σπουδών παρέχει τη δυνατότητα σπουδών αγγλική γλώσσας 

και ορολογίας.  

 

 

3.1.3. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Το κύριο εργαλείο εξέτασης των σπουδαστών είναι οι γραπτές εξετάσεις που 

δίνονται στο τέλος κάθε εξαμήνου για όλα τα Εργαστηριακά και θεωρητικά 

μαθήματα. 

Ωστόσο, το Τμήμα μας από το 2005, αρχικά στα πλαίσια του Προγράμματος 

ΕΠΕΑΕΚ Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Σπουδών και στη συνέχεια ανεξάρτητα από 

αυτό, άρχισε μια προσπάθεια εφαρμογής συστήματος πολλαπλής, τμηματικής 

εξέτασης. 

Το σύστημα αυτό, στα Τμήματα των Ανώτατων Ιδρυμάτων Εσωτερικού ή 

Εξωτερικού όπου εφαρμόσθηκε είχε πολύ καλά αποτελέσματα στις επιδόσεις των 

σπουδαστών. Το ίδιο παρατηρήθηκε και στο Τμήμα μας στα μαθήματα που έχει 

εφαρμοσθεί. Η επιλογή και εφαρμογή των μεθόδων ενδιάμεσης αξιολόγησης 
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επαφίεται στην κρίση του καθηγητή και του υπεύθυνου του μαθήματος και μπορεί 

να τροποποιείται κάθε φορά ανάλογα με τις τυχών ιδιαιτερότητες των σπουδαστών 

του εξαμήνου και την προηγούμενη εμπειρία. 

Η τμηματική αξιολόγηση εφαρμόζεται στα εργαστήρια με: 

- Παράδοση και αξιολόγηση γραπτής εργασίας μετά από κάθε άσκηση 

- Σύντομες ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις σε θέματα που αφορούν την 

τελευταία άσκηση ή ομάδα προηγούμενων ασκήσεων. 

- Προφορική-πρακτική εξέταση επι όλων των διδαχθέντων ασκήσεων στο 

τέλος του εξαμήνου 

- Γραπτή εξέταση επι όλων των διδαχθέντων ασκήσεων στο τέλος του 

εξαμήνου. 

Επιπλέον τούτου, απλά έντυπα δοκιμασίας κατανόησης με μορφή ερωτήσεων 

πολλαπλής επιλογής συμπληρώνονται αμέσως μετά το πέρας των ασκήσεων πολλών 

εργαστηρίων. Τα έντυπα αυτά δεν έχουν στόχο την αξιολόγηση των σπουδαστών 

αλλά: 

 επιτρέπουν στον διδάσκοντα να αξιολογήσει την επιτυχία της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας,  

 επιτρέπουν την αυτοαξιολόγηση του σπουδαστή  

 στοχεύουν στην ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης και ομαδοποίηση των γνώσεων 

που έχει μόλις αποκομίσει ο σπουδαστής.  

 

Η τμηματική αξιολόγηση στα θεωρητικά μαθήματα περιλαμβάνει: 

- Ετοιμασία και παρουσίαση βιβλιογραφικής εργασίας με σχετικό θέμα 

- Ενδιάμεση εξέταση με μορφή προόδου 

- Τμηματικές προφορικές εξετάσεις 

- τελικές γραπτές εξετάσεις 

Παράλληλος στόχος της ανάθεσης εργασιών είναι η ώθηση και εκπαίδευση στην 

αναζήτηση της σχετικής ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας μέσω των βιβλιοθηκών 

και του διαδικτύου και η εκπαίδευση στη συγγραφή και παρουσίαση. 
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ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 Για τη διασφάλιση της διαφάνειας στη διαδικασία αξιολόγησης αλλά και 

στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας που προϋποθέτει ενημέρωση για τα λάθη 

και υπόδειξη του ορθού: 

 Τα γραπτά των τελικών εξετάσεων κρατούνται για πέντε χρόνια πετά την 

εξέταση και κάθε σπουδαστής μπορεί να δει το γραπτό του. 

 Τα γραπτά των ενδιάμεσων σύντομων εξετάσεων επιστρέφονται διορθωμένα 

στο σπουδαστή 

 Οι γραπτές εργασίες τις εργαστηριακής άσκησης επίσης επιστρέφονται 

διορθωμένες. 

 Κατά τις γραπτές εξετάσεις ποτέ δε μένει ένας σπουδαστής μόνος με τον 

εξεταστή ή τον επιτηρητή 

 Κατά τις προφορικές εξετάσεις οι σπουδαστές εξετάζονται κατά ομάδες. 

 Υπάρχει επαρκής επιτήρηση, περίπου ένας επιτηρητής ανά 20 σπουδαστές. 

 Για τη διασφάλιση της παρουσίας των επιτηρητών και ως δεύτερη δικλείδα 

ασφαλείας για την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων: 

Α) τηρείται παρουσιολόγιο επιτηρητών και  

Β) λειτουργεί σύστημα ελεγκτών. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Τόσο η εκπαιδευτική διαδικασία όσο και η διαδικασία εξέτασης 

αξιολογούνται από τους σπουδαστές με συμπλήρωση ερωτηματολογίων που 

βαθμολογούν τις διάφορες διαδικασίες σε μία κλίμακα από 1 έως 5 και τα 

αποτελέσματα λαμβάνονται υπ’ όψη από τους διδάσκοντες. 

Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται ανώνυμα. Ο διδάσκων λαμβάνει γνώση 

του αποτελέσματος των ερωτηματολογίων μετά και από την τελευταία εξεταστική 

του έτους (εξεταστική Σεπτεμβρίου). 

Όσον αφορά στη διαφάνεια της βαθμολόγησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2009 -2010: 

 Στο 58% των θεωριών η πλειοψηφία των σπουδαστών έδωσε 4, στο 25% 

των μαθημάτων η πλειοψηφία των σπουδαστών έδωσε 5 και στο 17% των 

μαθημάτων έδωσε 3. 
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Όσον αφορά στη διαφάνεια βαθμολόγησης των Εργαστηρίων, στο 60% 

των εργαστηριακών μαθημάτων η πλειοψηφία των σπουδαστών έδωσε 4 και στο 

40% έδωσε 5. 

Ωστόσο, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2011-12 και 2012-13, η μέση βαθμολογία 

τόσο στις θεωρίες όσο και στα εργαστήρια ήταν 3. Τα μέλη ΕΠ του Τμήματος 

έχουν συζητήσει τόσο τα αίτια όσο και τρόπους αντιμετώπισης, οι οποίοι 

αναλύονται παρακάτω  στην παράγραφο 4.(Διαδακτικό έργο) μαζί με τα υπόλοιπα 

αποτελέσματα των ερωτηματολογίων. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ 

 Η ανάθεση των πτυχιακών εργασιών γίνεται με αξιοκρατικά κριτήρια.  

 Οι σπουδαστές συμπληρώνουν μία αίτηση στην οποία: 

- βάζουν σε σειρά προτεραιότητας το/τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία 

επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία και τους αντίστοιχους 

καθηγητές με σχετικό αντικείμενο διδασκαλίας και έρευνας που δύνανται 

να τα επιβλέψουν.  

- Δηλώνουν όνομα πιθανού συνεργάτη που επιθυμούν 

- Δηλώνουν τον αριθμό και το μέσο όρο από τα μέχρι στιγμής περασμένα 

μαθήματα. 

- Ποια μαθήματα δεν έχουν περάσει. 

- Ποια η βαθμολογία τους στα συναφή με το αντικείμενο μαθήματα. 

 

 Από τον αριθμό αιτήσεων υπολογίζεται ο αριθμός των πτυχιακών που πρέπει να 

ανατεθούν και ο αριθμός πτυχιακών ανά μέλος ΕΠ. 

 Οι αιτήσεις των σπουδαστών χωρίζονται σε ομάδες με βάση το μέλος Ε.Π. 

πρώτης προτίμησης. 

 Οι σπουδαστές με: α) τη μεγαλύτερη βαθμολογία στα συναφή μαθήματα και β) 

το μεγαλύτερο μέσο όρο θα πάρουν πτυχιακή με το μέλος Ε.Π. της πρώτης τους 

προτίμησης.  
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 Η κατανομή πτυχιακών αρχίζει από τα υψηλότερης βαθμίδας μέλη Ε.Π. 

αλφαβητικά. 

 Αφού ολοκληρωθεί η κατανομή πτυχιακών στα μέλη Ε.Π. πρώτης επιλογής με 

βάση τη βαθμολογία, οι αιτήσεις που απομένουν χωρίζονται εκ νέου σε ομάδες 

με βάση τώρα τη δεύτερη τους επιλογή.  

 Η κατανομή αρχίζει και πάλι από τα υψηλότερης βαθμίδας μέλη Ε.Π. που έχουν 

ακόμα «κενές θέσεις πτυχιακής» και γίνεται και πάλι με βάση την καλύτερη 

βαθμολογία. 

 Αν μείνουν αιτήσεις ομαδοποιούνται τώρα με βάση της Τρίτη τους επιλογή κλπ. 

 Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται σε πίνακα και οι σπουδαστές έχουν την 

υποχρέωση να επικοινωνήσουν με το μέλος Ε.Π. το οποίο θα τους επιβλέψει για 

να επιλέξουν από κοινού το θέμα. 

 

Όποιος σπουδαστής ενδιαφέρεται μπορεί να ζητήσει να δει τις αιτήσεις και την 

αναλυτική διαδικασία με την οποία κατατάχθηκε. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η αξιολόγηση των πτυχιακών γίνεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή συναφούς 

αντικειμένου που : 

Α) μελετά την πτυχιακή 

Β) παρακολουθεί την παρουσίαση 

Γ) κάνει ερωτήσεις και τέλος 

Δ) βαθμολογεί την πτυχιακή 

 

Για την αξιολόγηση των πτυχιακών εργασιών ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

Α) Οι σπουδαστές παραδίδουν την πτυχιακή σε έντυπη (τρία αντίγραφα) και 

ηλεκτρονική μορφή στη γραμματεία του Τμήματος και κάνουν σχετική αίτηση. 

Β) Με βάση τις αιτήσεις δημιουργούνται τριμελείς επιτροπές και βγαίνει πρόγραμμα 

εξέτασης πτυχιακών το οποίο αναρτάται για ενημέρωση των εξεταστών, των 

σπουδαστών και όσων ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν. 
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Η παρακολούθηση είναι ανοιχτή σε όποιον το επιθυμεί. 

 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά πτυχιακής εργασίας 

Η πτυχιακή εργασία πρέπει : 

i.      Να καλύπτει επαρκώς το αντικείμενο σε ένα εύρος περίπου 60 – 100 σελίδων 

με κανονική σελιδοποίηση και εφόσον χρησιμοποιηθούν χαρακτήρες Times New 

Roman 12 και διάστημα 1,5 . 

ii.     Να έχει αξιοπρεπή παρουσία και υψηλό επίπεδο και να περιέχει τα πλέον 

σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα. Στα βιβλιογραφικά δεδομένα πρέπει να 

περιέχονται μεταξύ άλλων, αναφορές σε πρόσφατες δημοσιεύσεις άλλων 

επιστημόνων (αν όχι του τελευταίου έτους, της τελειταίας διετίας), τις πιό 

πρόσφατες συναφείς αναφορές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) ή τις 

πιό πρόσφατες οδηγίες αντίστοιχων Επιστημονικών Εταιρειών. Να συνδυάζει 

κριτικά τα βιβλιογραφικά δεδομένα όπως να αναζητά, να αναφέρει και να σχολιάζει 

διερευνητικά τις διαφορές μεταξύ μελετών που τυχών αναφέρονται και 

παρουσιάζουν αντικρουόμενες απόψεις.  

iii.    Να περιέχει: Περιεχόμενα, Πρόλογο, Κυρίως μέρος και Βιβλιογραφία 

iv.    Εφόσον είναι ερευνητική να περιλαμβάνει: Περιεχόμενα, Πρόλογο, Θεωρητικό 

μέρος, Πειραματικό μέρος και Βιβλιογραφία. Το Θεωρητικό μέρος πρέπει να 

περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπιση με τα μέχρι τώρα γνωστά δεδομένα. Το 

Πειραματικό μέρος πρέπει να περιλαμβάνει Σκοπό, Υλικά και Μεθόδους, 

Αποτελέσματα και Συζήτηση και Βιβλιογραφία. 

v.     Να μην αποτελεί αντιγραφή άλλου συγγραφικού έργου, στο σύνολο ή σε 

τμήματα αυτής.Η αντιγραφή (plagiarism) είναι παράπτομα που τιμωρείται από το 

νόμο. 

vi.  Υπόδειγμα γραφής βιβλιογραφίας 

 Όταν πρόκειται για επιστημονικό περιοδικό: 

 1.  Wang, B. Sialic acid is an essential nutrient for brain development and cognition 

(review). Annu.          Rev. Nutr.,29, 177-222 (2009).  

Όταν πρόκειται για βιβλίο: 

2.  Μ. Παυλάτου. Ανοσολογία. 4η έκδοση, Ιατρικές εκδόσεις Λίτσα 2004 
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Οι βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθενται αριθμημένες με τη σειρά που 

εμφανίζονται οι πληροφορίες που περιέχουν στο κείμενο. Στην αντίστοιχη θέση του 

κειμένου, όπου καταγράφονται πληροφορίες που στηρίζονται σε συγκεκριμένη 

βιβλιογραφία, τοποθετείται ο αριθμός της αντίστοιχης βιβλιογραφίας σε παρέθεση 

(1).  

vii. Υπόδειγμα εξώφυλλου πτυχιακής  

 

Παρ’ ότι είχαν τεθεί οι στόχοι που πρέπει να επιδιώκονται κατά την εκπόνηση 

της πτυχιακής εργασίας και ως εκ τούτου ορισμένα κριτήρια αξιολόγησης, οι 

Εξωτερικοί Αξιολογητές, κατά την αξιολόγηση του 2012, υπογράμμισαν την 

ανάγκη να τεθούν λεπτομερέστερα κριτήρια όσον αφορά το περιεχόμενο των 

εργασιών που να αξιολογούνται κατά την εξέταση και να γίνει κατανομή της 

βαθμολογίας σε μεγαλύτερο εύρος. 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

Οι παρατηρήσεις των Αξιολογητών βρήκαν σύμφωνα τα μέλη ΕΠ του Τμήματος 

που προσπαθούν να βελτιώσουν την ποιότητα των πτυχιακών, επιτυγχάνοντας 

ταυτόχρονα μια δίκαιη αξιολόγηση. 

Αν και υπάρχουν ορισμένες εξαιρετικά ποιοτικές πτυχιακές, δεν είναι δυνατόν 

να είναι όλες το ίδιο ποιοτικές, δεδομένου ότι η πτυχιακή δεν είναι προαιρετική αλλά 

υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές. 

Το προσωπικό κάνει προσπάθεια: 

- Να αυξήσει τη συνολική ποιότητα των πτυχιακών 

http://mlsteithe.webs.com/cover%20thesis%203.ppt
http://mlsteithe.webs.com/cover%20thesis%202.tif
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- Να κάνει καλύτερη κατανομή της βαθμολογίας των πτυχιακών 

Αναλυτικότερες οδηγίες όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει 

να έχει μια πτυχιακή έχουν περιληφθεί στις οδηγίες συγγραφής της πτυχιακής που 

αναρτήθηκαν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος και έχουν περιληφθεί στο νέο 

ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ. 

Σημειώνεται ότι οι λεπτομέρειες και διευκρινήσεις σχετικά με τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της πτυχιακής που είναι υπογραμμισμένες στο παραπάνω 

κείμενο, προστέθηκαν μετά την Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος. 

 

 

3.1.4. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπουδών; 

 

Αναλογία με Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών 

Πανεπιστημίων του εξωτερικού. 

 

Οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος του είναι αντίστοιχα με αυτά Τμημάτων 

των Πανεπιστημίων της Αμερικής που δίνουν BACHELOR OF SCIENCE IN 

MEDICAL TECHNOLOGY στην Αμερική μετά από σπουδές τεσσάρων ετών. 

Αντίστοιχες σπουδές τετραετούς διάρκειας στην Αγγλία οδηγούν σε 

BACHELOR OF ΒΙΟMEDICAL SCIENCES. 

Ανάλογα, οι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης και τα επαγγελματικά 

δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων είναι 

ανάλογα με αυτά των αποφοίτων των αντίστοιχων Τμημάτων της Αμερικής που 

χαρακτηρίζονται ως Medical Technologist (ΜΤ) και των Biomedical Scientists που 

αποφοιτούν από τα αντίστοιχα Βρετανικά Πανεπιστημιακά Τμήματα. 

        Οι Medical Technologists στην Αμερική διακρίνονται σαφώς από τους Medical 

Technicians που παρακολουθούν προγράμματα διετούς φοίτησης, είναι λιγότερο 

αμοιβόμενοι και δεν επιτελούν ορισμένες εξειδικευμένες και δύσκολες εξετάσεις στα 

Νοσοκομεία όπου εργάζονται. 

        Το Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός μας παρουσιάζει σχεδόν 99% αναλογία 

με τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων Αμερικάνικων 

Πανεπιστημίων (Armstrong Atlantic State University, University of Dakota, 
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Michigan University, Meryland University, etc.).  Σημαντική αναλογία παρουσιάζει 

επίσης με αντίστοιχα προγράμματα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. 

        Η αναλογία του Προγράμματος σπουδών με Προγράμματα αντίστοιχων 

Τμημάτων του εξωτερικού είναι σημαντική γιατί διευκολύνει την αναγνώριση του 

Πτυχίου στο εξωτερικό, την απασχόληση των αποφοίτων στην εκεί αγορά εργασίας 

και την ένταξή τους σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα του εξωτερικού. 

        Επίσης διευκολύνει τη συμμετοχή του Τμήματος σε Προγράμματα μετακίνησης 

σπουδαστών όπως τα Προγράμματα ERASMUS. 

 

 Κατά την άποψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης, όπως αυτή 

διατυπώθηκε την Άνοιξη του 2012: 

 

 

 

 

 

 Συμμετοχή σε προγράμματα μετακίνησης 

προπτυχιακών φοιτητών 

 

        Το Τμήμα συμμετέχει σε προγράμματα ERASMUS και πολλοί σπουδαστές 

έχουν μετακινηθεί τα τελευταία χρόνια και έχουν κάνει μέρος των σπουδών τους σε 

αντίστοιχα Τμήματα του εξωτερικού όπως:  

 ESASMUS HOGEF SCHOOL, BRYSSEL, BELGIUM 
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 INSTITUTO POLYTECHNICO DE BRAGANCA, PORTUGAL 

 NOVIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, VAASA, FINLAND 

Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που μετακινήθηκαν την τελευταία 5ετία 

ανέρχεται σε 24. 

  

 Επιπλέον, στο Τμήμα εφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών 

μονάδων (ECTS). Το Τμήμα έχει κάνει γνωστή τη διάθεσή του και έχει τη 

δυνατότητα να δεχθεί σπουδαστές. 

- Όλα τα μέλη ΕΠ έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας, καθοδήγησης 

και διαλέξεων στα Αγγλικά.  

- Είδη ορισμένες από τις power point παρουσιάσεις είναι δίγλωσσες, με 

στόχο την εξοικίωση των σπουδαστών με την αγγλική ορολογία. 

-  Επιπλέον, ο εμπλουτισμός της αγγλικής ιστοσελίδας του Τμήματος και 

η εισαγωγή κατά το  ακαδημαϊκό έτος 2012-13 του προγράμματος 

σπουδών του Τμήματος στα αγγλικά στην ιστοσελίδα του γραφείου 

Erasmus, θα κάνει καλύτερα γνωστό το Τμήμα και τις δυνατότητες που 

προσφέρει σε σπουδαστές του εξωτερικού που πιθανών να θελήσουν να 

κάνουν μέρος των σπουδών τους στο Τμήμα. 

 

Κατά το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος 6 φοιτητές από το Instituto 

Polytechnico de Braganca επισκέφθηκαν το Τμήμα, οι τρείς για 

παρακολούθηση μαθημάτων και οι τρείς για πρακτική άσκηση. 

 

 

 Συμμετοχή σε προγράμματα μετακίνησης προσωπικού 

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

 

Παράλληλα, το Τμήμα συμμετέχει σε προγράμματα που επιτρέπουν τη 

μετακίνηση διδασκόντων. Στα πλαίσια του Προγράμματος αυτού οι σπουδαστές του 

Τμήματος παρακολούθησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 σειρά διαλέξεων 
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στο αντικείμενο της ιολογίας από την επιστήμονα Leila Akhvlediani του Shota 

Rustaveli State University της Γεωργίας που επισκέφθηκε το Τμήμα. Επίσης, στα 

πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS τέσσερεις καθηγητές του τμήματος 

Analises Clinicas e de Saude Publica, Ecola Superior de Saude, INSTITUTO 

POLYTECNICO DE BRAGANCA, PORTUGAL, οι δύο κατά το έτος 20012-

13, επισκεύθηκαν και έδωσαν διαλέξεις στο Τμήμα.   

Στόχος της επίσκεψης ήταν μεταξύ άλλων και η συζήτηση για υποβολή κοινού 

Διεθνούς μεταπτυχιακού Προγράμματος το οποίο τελικά δεν υποβλήθηκε.  

Επίσης συζητήθηκε η ανταλλαγή φοιτητών για εκπόνηση πρακτικής άσκησης 

που άρχισε τελικά εντός του 2013-2014 

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 δύο μέλη του εκπαιδευτικού 

προσωπικού επισκεύθηκαν το Analises Clinicas e de Saude Publica, Ecola 

Superior de Saude, INSTITUTO POLYTECNICO DE BRAGANCA, 

PORTUGAL. 

Στα πλαίσια της επίσκεψης έδωσαν διαλέξεις με θέμα: 

«Enzymes, Properties and Enzyme applications in Therapy and Diagnosis» 

Επίσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 τα μέλη της γραμματείας του 

Τμήματος επισκεύθηκαν το Analises Clinicas e de Saude Publica, Ecola Superior 

de Saude, INSTITUTO POLYTECNICO DE BRAGANCA, PORTUGAL για 

ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα οργάνωσης. 

 

 Συμμετοχή σε προγράμματα μετακίνησης 

μεταπτυχιακών φοιτητών 

 

Επιπλέον, στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS-MUNDUS μία 

μεταπτυχιακή φοιτήτρια από τη Γεωργία (Shota Rustaveli State University of 

Georgia), ξεκίνησε από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 ερευνητική εργασία για 

την απόκτηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα. Επίσης στα πλαίσια του 

ERASMUS-MUNDUS μία δεύτερη μεταπτυχιακή φοιτήτρια από τη Γεωργία 
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πραγματοποιεί ερευνητική εργασία στο Τμήμα στα πλαίσια Sadwich PhD από 

τον Φεβρουάριο του 2010. 

 

 

Κατά την Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος, η κινητικότητα των φοιτητών 

θεωρήθηκε ικανοποιητική. 

Με βάση και την άποψη των εξωτερικών αξιολογητών (Άνοιξη 2012): 

 

 

3.1.5. Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών; 

 

Στο τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων υπάρχει ο θεσμός της Πρακτικής άσκησης 

των φοιτητών. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές, 

πραγματοποιείται σε δημόσια νοσοκομεία και διαρκεί ένα εξάμηνο.  

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να 

εργασθούν σε 5-6 τομείς, όπως Βιοχημικό, Αιματολογικό, Κυτταρολογικό, 

Παθολογοανατομικό, Αιμοδοσία, Μικροβιολογία. Κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης εργάζονται στο νοσοκομείο με το ωράριο του νοσοκομείου και 

ελέγχονται από τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης του νοσοκομείου. Μπορούν να 

πάρουν 3 ημέρες άδεια και πληρώνονται  από το νοσοκομείο.  

Η πρακτική άκσκηση στοχεύει στη γνωριμία των σπουδαστών με τις 

πραγματικές συνθήκες στο χώρο εργασίας, τον τρόπο οργάνωσης και τους 

ρυθμούς πραγματοποίησης των εργαστηριακών εξετάσεων που γίνονται στα 

νοσοκομεία και τα διαγνωστικά κέντρα, όπου και θα εργασθούν όταν τελειώσουν 

τις σπουδές τους.  
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Κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης οι σπουδαστές είναι ήδη αρκετά 

εξοικειωμένοι με τις εργαστηριακές εξετάσεις που καλούνται να επιτελέσουν, διότι 

τις έχουν ήδη πραγματοποιήσει στις εργαστηριακές ασκήσεις κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους.  

Μερικές φορές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης μπορούν να 

συλλέξουν πληροφορίες  και για την πτυχιακή τους εργασία.  

Τα νοσοκομεία που διαθέτουν θέσεις πρακτικής άσκησης δηλώνουν ενδιαφέρον 

μέσω του Υπουργείου και ο υπεύθυνος πρακτικής άσκησης του νοσοκομείου 

συνεργάζεται με τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης του τμήματος Ιατρικών 

Εργαστηρίων, για τον καλύτερο έλεγχο των σπουδαστών.   

Η συνεργασία του Τμήματος αποκλειστικά με δημόσια Νοσοκομεία και όχι με 

ιδιωτικά κέντρα και ιατρεία εξασφαλίζει ένα σταθερό και υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης διότι: 

 Τα νοσοκομεία διαθέτουν όλα τα τμήματα στα οποία μπορούν να εργασθούν οι 

απόφοιτοι (Βιοχημικό, Αιματολογικό, Κυτταρολογικό, Αιμοδοσία, 

Μικροβιολογικό κλπ.) επιτρέποντας έτσι την πληρέστερη εκπαίδευση των 

σπουδαστών. 

 Έχουν συνήθως καλό εξοπλισμό. 

 Έχουν μεγάλη προσέλευση ασθενών και εντατικούς ρυθμούς εργασίας, 

εξασφαλίζοντας την αποκόμιση επαρκούς εμπειρίας. 

 

Το Τμήμα και οι σπουδαστές βλέπουν την πρακτική άσκηση ως τμήμα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι σπουδαστές, εκτός από την εμπειρία που αποκτούν που 

τους προσδίδει γνώση και αυτοπεποίθηση, δε μπορούν να χρησιμοποιήσουν την 

πρακτική ως μέσο για  μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση με την έννοια της 

ανάπτυξης προσωπικών σχέσεων και της προβολής των ατομικών τους δεξιοτήτων σε 

άτομα της αγοράς εργασίας. Από την άποψη αυτή, οι σπουδαστές είναι όλοι ίσοι, 

ανεξάρτητα από το νοσοκομείο στο οποίο θα τύχει να κάνουν πρακτική άσκηση και 

τις ανάγκες του για προσωπικό γιατί η προσλήψεις στο δημόσιο γίνονται μέσω ΑΣΕΠ. 
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       Γενικά το Τμήμα όπως και οι σπουδαστές είναι ικανοποιημένοι από την 

εμπειρία που αποκομίζουν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και το βαθμό 

οργάνωσης του θεσμού.  

Οι σπουδαστές ανυπομονούν να φτάσουν στην πρακτική άσκηση για την 

εμπειρία που θα αποκομίσουν και ως εκ τούτου δεν πιστεύουμε ότι χρειάζονται 

επιπλέον κίνητρα για να την αντιμετωπίσουν με καλύτερη διάθεση. 

 

 

Κατά την Εξωτερική Αξιολόγηση Με βάση της άποψη των Εξωτερικών 

Αξιολογητών (Άνοιξη 2012): 

- Η πρακτική άσκηση των φοιτητών είναι πολύ αποτελεσματική και η άποψη 

των νοσοκομείων που τους δέχονται για τους φοιτητές είναι πολύ καλή. 

Ωστόσο, 

- Περισσότεροι φοιτητές θα πρέπει να διοχετεύονται για πρακτική άσκηση και 

σε περιφερειακά Νοσοκομεία της χώρας και 

- Θα πρέπει να δωθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης και 

στο εξωτερικό ώστε οι φοιτητές να γνωρίζουν την κατάσταση που επικρατεί 

στον επαγγελματικό τους χώρο και εκτός Ελλάδας 

 

 Ήδη, κατά τα τελευταία εξάμηνα, γίνεται τοποθέτη περισσότερων φοιτητών 

σε περιφερειακά Νοσοκομεία. Επιπλέον δρομολογήθηκε η εκπόνηση πρακτικής 

άσκησης φοιτητών στο εξωτερικό (Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία) και η αποδοχή 

αντίστοιχα φοιτητών από το εξωτερικό (Πορτογαλία) για πρακτική άσκηση. 

 Ιδρύματα με τα οποία έχει επιτευχθεί συνεργασία για πραγματοποίηση 

πρακτικής άσκησης κατά το  έτος 2013-14, είναι: 

 University of Pavia, Italy (1 φοιτητής) 

 Universita Degli Studio di Palermo, Italy (1 φοιτητής) 
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 Universita degli studio di Sassari, Italy (1 φοιτητής) 

 Institute de Genetique Moleculaire, France (1 φοιτητής) 

 CEBAL and Instituto Politecnico de Beja, Portugal (1 φοιτητής) 

 

Σε παρένθεση δίνετι ο αριθμός των φοιτητών που πήγαν για πρακτική 

άσκηση στα αντίστοιχα Ιδρύματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14. 

 

 

 

3.2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

 

       Το Τμήμα δε συμμετέχει επίσημα σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων βρίσκεται στη διαδικασία οργάνωσης 

Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με την 

Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Βιο-Ιατρικές 

και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών». Το 

πρόγραμμα βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης από το υπουργείο. Θα είναι 120 

ECTS με συνολική διάρκεια 3 εξαμήνων με δυνατότητα επέκτασης στα 4 εξάμηνα. 

Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα θα γίνεται παρακολούθηση μαθημάτων ενώ στο τρίτο 

εξάμηνο θα γίνεται εκπόνιση πτυχιακής εργασίας. Οι απόφοιτοι του ΜΠΣ θα 

μπορούν να συνεχίσουν για απόκτηση Διδακτορικής Διατριβής που θα διαρκεί για 

τουλάχιστον άλλα 6 εξάμηνα.  

Για την υλοποίηση του Δ.Μ.Π.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 

Ιατρικής του ΔΠΘ, μέλη του Τμήματος Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων του 

ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης  καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων των ίδιων ή άλλων 

Ανώτατων Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 

Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος θα αναλάβει το Τμήμα 

Ιατρικής. Τα έξοδα του προγράμματος θα καλύπτονται από τα δίδακτρα των 

εισακτέων και άλλες πηγές. Το κόστος του προγράμματος θα περιλαμβάνει 1. 

Αμοιβές διδασκόντων, 2. Υποτροφίες, 3. Δαπάνες μετακινήσεων, 4. Προμήθεια 

εκπαιδευτικού υλικού, 5. Αναλώσιμα και άλλες προμήθειες, 6. 

Προμήθεια/συντήρηση εξοπλισμού−λογισμικού, 7. Δαπάνες προβολής και 
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δημοσιότητας, 8. Βιβλία και Περιοδικά, 9. Τεχνική Υποστήριξη και 10. Άλλες 

Δαπάνες.  

 Στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εισάγονται ανά 

κύκλο, κατ΄ανώτατο όριο 40 φοιτητές. 

 

 Το μεταπτυχιακό θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο.  

 Θα δώσει στους αποφοίτους του Τμήματος και αποφοίτους άλλων συναφών 

Τμημάτων τη δυνατότητα απόκτησης ειδικών γνώσεων αλλά επίσης 

 Θα αποτελέσει μία πηγή χρημάτων για αναλώσιμα για ερευνητικούς σκοπούς 

και  

 Θα παρέχει στο Τμήμα ερευνητικό δυναμικό που θα διευκολύνει και θα 

αυξήσει την ερευνητική παραγωγικότητα του Τμήματος. 

 

 

Εν τω μεταξύ, μέλη ΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν σε τριμελείς 

συμβουλευτικές επιτροπές μεταπτυχιακών εργασιών, μέρος της ερευνητικής 

εργασίας των οποίων πραγματοποιείται στο Τμήμα. 

 

- Συμμετοχή σε τριμελείς επιτροπές μεταπτυχιακών ερευνητικών εργασιών: 3 

 

Μεταπτυχιακές Εργασίες 

Τίτλοι Μεταπτυχιακών Εργασιών στην τριμελή Επιτροπή των οποίων είναι 

μέλη ΕΠ του Τμήματος και μέρος τους πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα 

1.  Σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας μία μεταπτυχιακή 

φοιτήτρια εκπόνησε μέρος της μεταπτυχιακής της εργασίας στο Εργαστήριο 

Κλινικής Χημείας του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων υπό την επίβλεψη 

μέλους ΕΠ του Τμήματος,  που συμμετείχε στην τριμελή της επιτροπή 

(επίβλεψη: αν. καθ. Μήτκα Στέλλα, μέλους της τριμελούς Επιτροπής) 

Τίτλος εργασίας: «Μοριακή διάγνωση της βρουκέλλωσης σε ασθενείς με 

ψυχιατρικά προβλήματα» 
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Τα αποτελέσματα της εργασίας θα δημοσιευθούν σύντομα στο περιοδικό Infection 

Diseases.  

 

2. Μετά από συμφωνία με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μία 

μεταπτυχιακή φοιτήτρια εκπόνησε μέρος της μεταπτυχιακής της εργασίας με 

τίτλο: «Εκτίμηση υποδήλωσης της επίπτωσης της βρουκέλλωσης στους 

ανθρώπους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»  στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων 

υπό την επίβλεψη του μέλους ΕΠ του Τμήματος που συμμετείχε στην τριμελή 

της επιτροπή (επίβλεψη: αν. καθ. Μήτκα Στέλλα). 

 

3. Σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικών επιστημών της Σχολής ΣΤΕΦ του ΑΤΕΙ, 

μία μεταπτυχιακή φοιτήτρια εκπόνησε μέρος της μεταπτυχιακής της 

εργασίας στο Εργαστήριο Αιματολογίας του Τμήματος Ιατρικών 

Εργαστηρίων υπό την επίβλεψη μέλους 

ΕΠ του Τμήματος, που συμμετείχε στην τριμελή της επιτροπή (επίβλεψη: καθ. 

Βαγδατλή Ελένη, μέλος της τριμελούς Επιτροπής) 

Τίτλος εργασίας: «Η επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις 

αιματολογικές εξετάσεις πρώτης γραμμής» 

  Μέρος των αποτελεσμάτων της εργασίας ανακοινώθηκαν στο ΧΧΙΙΙ 

Παγκόσμιο Αιματολογικό Συνέδριο στο Ισραήλ με τίτλο: “The after – effects of 

atmospheric pollution on the first – line blood assays “, ενώ ένα 2
ο
 τμήμα της με 

τίτλο: «Συσχέτιση αιματολογικών μετρήσεων με μέσες ημερήσιες τιμές 

ρύπων στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης» θα ανακοινωθούν 

στο 4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας. 

 

 

3.3. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

 

Το Ίδρυμα δεν έχει δικαίωμα απονομής του τίτλου του Διδάκτορα. 

Ωστόσο, αν το Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που 

δρομολογείται σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη 

Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών» πραγματοποιηθεί, οι απόφοιτοι του ΜΠΣ θα 
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μπορούν να συνεχίσουν για απόκτηση Διδακτορικής Διατριβής που θα διαρκεί για 

τουλάχιστον άλλα 6 εξάμηνα, υπό την εποπτία βέβαια του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης από το οποίο θα ανακηρύσσονται και ως Διδάκτορες. 

Συμμετοχή στην επίβλεψη των διατριβών προβλέπεται να έχουν και μέλη ΕΠ του 

Τμήματος. 

 

Ανεξαρτήτως αυτού, πολλά μέλη ΕΠ του τμήματος συμμετέχουν ή συμμετείχαν 

ήδη σε τριμελείς επιτροπές διδακτορικών διατριβών ή επιβλέπουν έρευνα για 

απόκτηση διδακτορικού στα πλαίσια του ERASMUS MUNDUS. 

- Τριμελείς επιτροπές διδακτορικών διατριβών: 2 

- Επίβλεψη έρευνας για την απόκτηση διδακτορικής διατριβής στα πλαίσια 

του ERASMUS MUNDUS: 2 

 

Τίτλοι Διδακτορικών διατριβών στην τριμελή Επιτροπή των οποίων είναι 

μέλη ΕΠ του Τμήματος 

1. Η επίδραση των οργανοφωσφορικών εστέρων στον άνθρωπο 

«Επίδραση του dimethoate και chlorpyrifos στην ηπατική, νεφρική, 

αιματολογική και ανοσολογική λειτουργία ατόμων που ανήκουν σε ομάδες 

υψηλού κινδύνου του δήμου Ηράκλειας Σερρών» (Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων 28/09/2010, ορισμός Σκεπαστιανού Πέτρου ως μέλους της 

τριμελούς) 

2. «Χρήση μοριακών τεχνικών για την εργαστηριακή ανίχνευση και 

ταυτοποίηση φυτοπαθογόνων μυκήτων». 

 

Επίβλεψη έρευνας για την απόκτηση διδακτορικής διατριβής στα πλαίσια 

του ERASMUS MUNDUS 

1. Ερευνητική εργασία με τίτλο: «EVALUATION OF NOVEL COMPOUNDS 

AS ANTIBACTERIAL/ANTIVIRAL AGENTS» της Sofiko Surmava 

(Επιβλέπουσα: Δρ. Φαίδρα Ελευθερίου, συνεπιβλέπων: Δρ. Πέτρου Χρήστος). 

2. Ερευνητική εργασία με τίτλο: “EVALUATION OF NOVEL COMPOUNDS 

AS ENZYME INHIBITORS WITH PHARMACEUTICAL INTEREST 

WITH EMPHASIS IN ANTI-INFLAMMATORY ACTION” της Nino 

Gaphrindashvili (Επιβλέπουσα: Δρ. Φαίδρα Ελευθερίου, συνεπιβλέποντες: 

Δρ. Πέτρου Χρήστος, Δρ. Α. Γερονικάκη). 
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4. Διδακτικό έργο 

 

4.1.  Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού; 

 H αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού κρίνεται έμμεσα: 

Α) από τις επιδόσεις των σπουδαστών στις εξετάσεις  

Β) από τη διαθεσιμότητα αυτών των γνώσεων προκειμένου να κατανοήσουν 

επόμενα μαθήματα και 

Γ) άμμεσα από τους ίδιους τους σπουδαστές μέσω της συμπλήρωσης των ειδικών 

ερωτηματολογίων. 

 Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των ερωτηματολογίων 

γνωστοποιούνται στους διδάσκοντες οι οποίοι τα λαμβάνουν υπ΄όψη προκειμένου 

να βελτιώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Σε γενικές γραμμές, λαμβάνοντας υπ’ όψη και την αξιολόγηση των 

ερωτηματολογίων, η αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού κρίνεται 

καλή, αν και υπάρχουν διακυμάνσεις ανάλογα με τον διδάσκοντα και το μάθημα. 

Ο εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών του ακαδημαϊκού 

προσωπικού είναι κοντά σε αυτόν που προβλέπεται από τη νομοθεσία, δηλαδή 16 

ώρες την εβδομάδα για τους καθηγητές εφαρμογών, 14 ώρες για τους επίκουρους, 12 

ώρες για τους αναπληρωτές και 10 ώρες για τους καθηγητές.  

  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ  

Από τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων κατά τα τελευταία τρία έτη 

προκύπτει οτι 

 Στον μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων η βαθμολογία των σπουδαστών 

κυμαινόταν μεταξύ 3 και 5. Ενδεικτικά παρατίθενται τα αποτελέσματα των 

ερωτηματολογίων για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και για το χειμερινό εξάμηνο 

του 2011 οπότε χρησιμοποιήθηκε το νέο ενιαίο ερωτηματολόγιο και το νέο 

σύστημα αποτίμησης των ερωτηματολογίων από τα κεντρικά όργανα του 

Ιδρύματος. 

Με βάση της αποτίμηση του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 

  Όσον αφορά στα θεωρητικά μαθήματα: 
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Στο μεγαλύτερο ποσοστό των μαθημάτων η πλειοψηφία των σπουδαστών 

βαθμολόγησαν με 5 (μέγιστη βαθμολογία) τη σαφήνια των στόχων, την 

ανταπόκριση της ύλης στους στόχους, την οργάνωση της ύλης και την έκγαιρη 

χορήγηση των συγγραμμάτων. 

Βαθμολόγησαν με 4 το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε, το κύριο 

βιβλίο ή τις σημειώσεις και την επαρκή σύνδεση με άλλα μαθήματα. 

Επίσης 4 έδωσαν στο επίπεδο δυσκολίας, τη λογική αντιστοιχεία των 

διδακτικών μονάδων, την αναγκαιότητα προαπαιτούμενων και τη διαφάνεια 

στα κριτήρια βαθμολόγησης 

Μέτρια (3) χαρακτήρισαν τη δυνατότητα πρόσβασης σε συναφή  

βιβλιογραφία στη Βιβλιοθήκη. 

Σχετικά με την ανάθεση Εργασίας: 

Στο μεγαλύτερο ποσοστό των μαθημάτων η πλειοψηφία των σπουδαστών 

βαθμολόγησαν με 5 την έγκαιρη ανακοίνωση των θεμάτων και τον ορισμό 

λογικής καταληκτικής ημερομηνίας, την επάρκεια της καθοδήγησης, την 

αποτελεσματικότητα των σχολίων του διδάσκοντα και τη συνεισφορά της 

εργασίας στην κατανόηση του θέματος. 

Με 4 βαθμολόγησαν την ύπαρξη σχετικού υλικού στη βιβλιοθήκη και με 3 

τη δυνατότητα που τους δίνεται για βελτίωση της εργασίας. 

Σε σχέση με τον διδάσκοντα: 

Στο μεγαλύτερο ποσοστό των μαθημάτων η πλειοψηφία των σπουδαστών 

βαθμολόγησαν με 5 την καλή οργάνωση της παρουσίασης, την ικανότητα 

διέγερσης του ενδιαφέροντος, την ενθάρυνση διατύπωσης ερωτήσεων, τη 

συνέπεια και την προσιτότητα. 

Η δυνατότητα ανάλυσης και απλής παρουσίασης των εννοιών 

βαθμόλογήθηκε εξίσου με 4 ή 5 στο μεγαλύτερο ποσοστό των μαθημάτων. 

Οι σπουδαστές που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια στα περισσότερα 

μαθήματα δήλωσαν στην πλειοψηφία τους ότι  

Παρακολουθούσαν τακτικά (5), θεωρούσαν ότι μελετούσαν μέτρια (3) και 

αφιέρωναν στο μάθημα λιγότερο από 2 ώρες ημερησίως (1). 

 

Όσον αφορά τις εργαστηριακές ασκήσεις: 
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Στο μεγαλύτερο ποσοστό των Εργαστηριακών μαθημάτων η πλειοψηφία των 

σπουδαστών βαθμολόγησαν με 5 την επάρκεια του εξοπλισμού, έγκαιρη 

χορήγηση του κύριου βιβλίου, των σημειώσεων και των βοηθημάτων, την 

ανταπόκριση της ύλης στους στόχους και την οργάνωση της ύλης. 

Βαθμολόγησαν με 4 τη σαφήνεια των στόχων και την επεξήγηση των 

βασικών αρχών. Επίσης 4 έδωσαν και στη λογική αντιστοιχεία των διδακτικών 

μονάδων. 

Επίσης βαθμολόγησαν με 4 την επάρκεια του κύριου βιβλίου και με 5 την 

επάρκεια των σημειώσεων. 

 

Σε σχέση με την ανάθεση/υποχρέωση εργασίας: 

Στο μεγαλύτερο ποσοστό των Εργαστηριακών μαθημάτων η πλειοψηφία των 

σπουδαστών βαθμολόγησαν με 5 την έκγαιρη ανακοίνωση του θέματος και τη 

λογική καταληκτική ημερομηνία, την καθοδήγηση, την αποτελεσματικότητα 

των σχολίων, τη δυνατότητα βελτίωσης της Εργασίας και με 4 τη 

διαθεσιμότητα βιβλιογραφικών πηγών στη Βιβλιοθήκη 

Σε σχέση με τον διδάσκοντα: 

Στο μεγαλύτερο ποσοστό των Εργαστηριακών μαθημάτων η πλειοψηφία των 

σπουδαστών βαθμολόγησαν με 5 όλες τις παραμέτρους: καλή οργάνωση 

παρουσίασης, διέγερση ενδιαφέροντος, ενθάρυνση διατύπωσης αποριών, 

συνέπεια, προσιτότητα. 

Οι σπουδαστές που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια στα περισσότερα 

Εργαστηριακά μαθήματα δήλωσαν στην πλειοψηφία τους ότι  

Παρακολουθούσαν τακτικά (5), ανταποκρίνονταν στις εργασίες (5), 

θεωρούσαν ότι μελετούσαν μέτρια (3) και αφιέρωναν στο μάθημα λιγότερο από 

2 ώρες ημερησίως (1). 

Ακολουθούν πίνακες με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για τα μαθήματα 

θεωρίας και τις Εργαστηριακές ασκήσεις. Στους πίνακες δίνεται το ποσοστό των 

μαθημάτων στα οποία η πλειοψηφία των σπουδαστών έδωσε τον αντίστοιχο 

βαθμό. 

Από τις δύο ερωτήσεις που αφορούν το επίπεδο δυσκολίας, με βάση και τη 

διευκρίνιση που δόθηκε στους σπουδαστές, η Ερώτηση 29 αφορά το Εργαστήριο 

ενώ η Ερώτηση Δ10 αφορά το αντίστοιχο θεωρητικό μάθημα. 

 



 

 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)  Έκδοση 1.0      Νοέμβριος 2007        

 

55 

Θεωρητικά Μαθήματα

καθόλου λίγο μέτρια πολύ πάρα πολύ

1 2 3 4 5

απαράδεκτη μη ικανοποιητική μέτρια ικανοποιητική πολύ καλή

Βαθμολογία

Α. Το μάθημα (θεωρία) Κλίμακα

1 2 3 4 5

38% 62%

8% 38% 54%

3% 17% 30% 50%

22% 42% 36%

3% 28% 31% 38%

8% 15% 62% 15%

47% 40% 3%

29% 50% 21%

7% 29% 57% 7%

22% 28% 36% 14%

69% 31%

6% 20% 67% 7%

17% 58% 25%

Στις περιπτώσεις που υπήρχαν γραπτές ή και προφορικές εργασίες

1 2 3 4 5

4% 46% 50%

16% 38% 46%

31% 61% 8%

6% 44% 50%

7% 40% 53%

40% 33% 27%

12% 38% 50%

Β. Ο/Η διδάσκων/ουσα της θεωρίας

1 2 3 4 5

31% 69%

33% 67%

50% 50%

39% 61%

39% 61%

31% 69%

Γ. Το επικουρικό διδακτικό προσωπικό

1 2 3 4 5

9% 36% 55%

1 2 3 4 5

6% 5% 28% 28% 33%

8% 16% 76%

11% 50% 39%

6% 12% 50% 20% 12%

56% 24% 15% 5%

37. Αφιερώνω για μελέτη του 

συγκεκριμένου μαθήματος 1=<2 ώρες, 2=2-

4 ώρες, 3=4-6 ώρες, 4=6-8 ώρες, 5=>8 ώρες

28. Πως κρίνετε τη συμβολή του στην 

καλύτερη κατανόηση της ύλης

22. Οργανώνει καλά την παρουσίαση της 

ύλης στα μαθήματα

23. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον 

για το αντικείμενο του μαθήματος
24. Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με 

τρόπο απλό και ενδιαφέροντα 

25. Ενθαρύνει τους φοιτητές να 

διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και για 

26. Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της 

(παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη 

27. Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές

Ε. Εγώ ο φοιτητής/φοιτήτρια

33. Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις

34. Παρακολουθώ τακτικά τα Εργαστήρια

35. Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις 

γραπτές εργασίες/ασκήσεις

36. Μελετώ συστηματικά την ύλη

21. Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε 

να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα

11. Χρησιμότητα ύπαρξης φροντιστηρίων

12. Αξιολόγηση ποιότητας φροντιστηρίων

13. Πως κρίνετε τον αριθμό διδακτικών 

μονάδων

14. Διαφάνεια των κριτηρίων βαθμολόγησης

15. Το θέμα δόθηκε εγκαίρως
16. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή 

ή παρουσίαση των εργασιών ήταν λογική
17. Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη 

βιβλιοθήκη

18. Υπήρχε καθοδήγηση από τον 

διδάσκοντα
19. Τα σχόλια του διδάσκοντα ήταν 

εποικοδομιτικά ή αναλυτικά

20. Δόθηκε δυνατότητα βετίωσης της 

εργασίας

10. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του 

μαθήματος για το έτος του

Βαθμολογική Κλίμακα

1. Οι στόχοι του μαθήματος είναι σαφείς

2. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν 

στους στόχους του μαθήματος

3. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά 

οργανωμένη
4. Το εκπαιδευτικό υλικό που 

χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη 
5. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα 

(συγγράμματα, σημειώσεις, πρόσθετη 

βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως 

6. Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο 

βιβλίο ή τις σημειώσεις
7. Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η 

βιβλιογραφία στη βιβλιοθήκη

8. Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα 

προαπαιτούμενα του μαθήματος
9. Χρήση γνώσεων από/σύνδεση με άλλα 

μαθήματα
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Εργαστήρια

καθόλου λίγο μέτρια πολύ πάρα πολύ

1 2 3 4 5

απαράδεκτη μη ικανοποιητική μέτρια ικανοποιητική πολύ καλή

Βαθμολογία

Δ. Το Εργαστήριο

1 2 3 4 5

20% 80%

20% 80%

17% 66% 17%

14% 28% 56%

60% 40%

28% 56%

40% 60%

20% 80%

17% 83%

20% 80%

24% 36% 36%

50% 50%

40% 20% 40%

20% 60% 20%

100%

20% 60% 20%

60% 40%

Στις περιπτώσεις που υπήρχαν γραπτές ή και προφορικές εργασίες

1 2 3 4 5

20% 80%

20% 80%

17% 66% 17%

14% 28% 57%

20% 20% 60%

34% 66%

20% 80%

Ο/Η κύριος διδάσκων/ουσα του Εργαστηρίου (1 ονοματεπώνυμο:                                     )

1 2 3 4 5

20% 80%

28% 72%

17% 83%

100%

17% 83%

100%

Το επικουρικό διδακτικό προσωπικό (1. ονοματεπώνυμο                                                  )

17% 83%

1 2 3 4 5

100%

100%

32% 68%
68% 32%

72% 14% 14%

Βαθμολογική Κλίμακα

29. Πως κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του 

Εργαστηρίου για το έτος του

30. Είναι επαρκείς οι σημειώσεις ως προς τις 

εργαστηριακές ασκήσεις

31. Εξηγούνται καλά οι βασικές αρχές των 

πειραμάτων/ασκήσεων

32. Είναι επαρκής ο εξοπλισμός του 

Εργαστηρίου

Δ1. Οι στόχοι του Εργαστηριακού μαθήματος 

είναι σαφείς

Δ13. Πως κρίνετε τον αριθμό διδακτικών 

μονάδων

Δ2. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν 

στους στόχους του μαθήματος

Δ3. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά 

οργανωμένη4. Το εκπαιδευτικό υλικό που 

χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη 

κατανόηση του θέματος

Δ5. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα 

(συγγράμματα, σημειώσεις, πρόσθετη 

βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως 

Δ6. Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο 

βιβλίο ή τις σημειώσεις

7. Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η 

βιβλιογραφία στη βιβλιοθήκη

Δ8. Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα 

προαπαιτούμενα του μαθήματος

Δ9. Χρήση γνώσεων από/σύνδεση με άλλα 

μαθήματα

Δ10. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του 

μαθήματος για το έτος του

Δ11. Χρησιμότητα ύπαρξης φροντιστηρίων

Δ12. Αξιολόγηση ποιότητας φροντιστηρίων

Δ25. Ενθαρύνει τους φοιτητές να 

διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και για 

να αναπτύξουν την κρίση τους

Δ14. Διαφάνεια των κριτηρίων βαθμολόγησης

Δ15. Το θέμα δόθηκε εγκαίρως

Δ16. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή 

ή παρουσίαση των εργασιών ήταν λογική

Δ17. Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη 

βιβλιοθήκη

Δ18. Υπήρχε καθοδήγηση από τον 

διδάσκοντα

Δ19. Τα σχόλια του διδάσκοντα ήταν 

εποικοδομιτικά ή αναλυτικά

Δ20. Δόθηκε δυνατότητα βετίωσης της 

εργασίας

Δ21. Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε 

να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα

Δ22. Οργανώνει καλά την παρουσίαση της 

ύλης στα μαθήματα

Δ23. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον 

για το αντικείμενο του μαθήματος

Δ24. Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με 

τρόπο απλό και ενδιαφέροντα 

χρησιμοποιώντας παραδείγματα

Δ26. Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της 

(παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση 

εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, 'ερες 

συνεργασίας με τους φοιτητές)

Δ27. Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές

37. Αφιερώνω για μελέτη του 

συγκεκριμένου μαθήματος 1=<2 ώρες, 2=2-

4 ώρες, 3=4-6 ώρες, 4=6-8 ώρες, 5=>8 ώρες

Δ28.1 Πως κρίνετε τη συμβολή του στην 

καλύτερη κατανόηση της ύλης

Ε. Εγώ ο φοιτητής/φοιτήτρια

33. Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις

34. Παρακολουθώ τακτικά τα Εργαστήρια

35. Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις 

γραπτές εργασίες/ασκήσεις

36. Μελετώ συστηματικά την ύλη
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Με βάση την αποτίμηση των ερωτηματολογίων του χειμερινού εξαμήνου 2011-

2012 από την αντίστοιχη υπηρεσία του ΤΕΙ: 

 

Για τα θεωρητικά μαθήματα 

 

Δείκτης 

Μέση βαθμολογία 

Σαφήνεια των στόχων του μαθήματος 5.0 

Οργάνωση της ύλης και του διδακτικού υλικού 4.0 

Επίπεδο δυσκολίας μαθήματος 3.0 

Χρησιμότητα πρακτικών ασκήσεων 4.0 

Διαφάνεια και καταλληλότητα κριτηρίων 

αξιολόγησης 

3.0 

Ποιότητα επίβλεψης εργασιών 4.0 

Ποιότητα διδασκαλίας 5.0 

Συνέπεια διδάσκοντα 5.0 

Προσιτότητα διδάσκοντα 4.0 

Βαθμός συμμετοχής φοιτητή στο μάθημα 4.5 

Εκτίμηση βαθμού ατομικής μελέτης φοιτητή 2.5 
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Για τα εργαστηριακά μαθήματα 

 

 

Δείκτης 

Μέση βαθμολογία 

Σαφήνεια των στόχων του μαθήματος 4.0 

Οργάνωση της ύλης και του διδακτικού υλικού 4.0 

Επίπεδο δυσκολίας μαθήματος 4.0 

Διαφάνεια και καταλληλότητα κριτηρίων 

αξιολόγησης 

3.0 

Ποιότητα επίβλεψης εργασιών 4.0 

Ποιότητα διδασκαλίας 4.0 

Συνέπεια διδάσκοντα 5.0 

Προσιτότητα διδάσκοντα 5.0 

Επάρκεια εξοπλισμού 4.0 

Βαθμός συμμετοχής φοιτητή στο εργαστήριο 4.0 

Εκτίμηση βαθμού ατομικής μελέτης φοιτητή 2.0 

 

Παρ’ ότι τα ερωτηματολόγια και ο τρόπος αποτίμησής τους διαφέρουν, τα 

αποτελέσματα φαίνεται να παραμένουν σε γενικές γραμμές ίδια. Κατά το χειμερινό 

εξάμηνο του 2011-2012 χαμηλότερη βαθμολογία φαίνεται να έδωσαν οι φοιτητές 

στη διαφάνεια και καταλληλότητα των κριτηρίων εξέτασης. Πιθανώς, το γεγονός οτι 

τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν στους φοιτητές αρκετά πριν την εξεταστική 

περίοδο συνέβαλε στη συγκεχιμένη εικόνα που είχαν οι φοιτητές σε σχέση με τη 

διαδικασία εξέτασης. 

Ανάλογα είναι τα στοιχεία που προέκυψαν από την αξιολόγηση των 

μαθημάτων από τους φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Στις επιμέρους 

βαθμολογίες κυριαρχούσε το 4 και δευτερευόντως το 3 με πολύ μικρότερη 

συχνότητα του 5.   
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Δείκτες ποιότητας αξιολόγησης απο τους φοιτητές ΣΥΝΟΛΙΚΑ στο τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων 

Τμήμα 
Πλήθος 

Ερωτ. 

Συνάφεια 

στόχων 

μαθήματος 

Υλη και 

διδακτικό 

υλικό 

Καταλληλότητα 

εξαμήνου 

Χρήση 

ασκήσεων 

Διαφάνεια 

εξεταστικών 

κριτηρίων 

Χρήση 

εργασιών 

Ποιότητα 

διδασκαλίας 

Συνέπεια 

Διδάσκοντα 

Προσιτός 

στους 

φοιτητές 

Συμμετοχή 

στη 

διδασκαλία 

Ατομική 

μελέτη 

 
XE EE XE EE XE EE XE EE XE EE XE EE XE EE XE EE XE EE XE EE XE EE XE EE 

Θεωρίες 342 238 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

Εργαστήρια 557 615 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 

 

* Τα στοιχεία έχουν υπολογιστεί από τα δεδομένα της έντυπης αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές 

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, η ΜΟΔΙΠ διέθεσε προς το Τμήμα στοιχεία που 

αφορούσαν μόνο τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου. Τα αποτελέσματα ήταν 

ανάλογα με αυτά του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. 

 

Στα περισσότερα μαθήματα, χαμηλή βαθμολογία, 3, δώθηκε: 

 Στην χρησιμότητα των εργαστηριακών ασκήσεων 

 Στη διαφάνεια των εξεταστικών κριτηρίων (θεωρίες) 

Όσον αφορά τη χρησιμότητα των εργαστηριακών ασκήσεων, οι διδάσκοντες 

πιθανόν να πρέπει να δώσουν περισσότερη έμφαση: 

o Στην παρουσίαση του ποσοστού εφαρμογής των τεχνικών που διδάσκονται 

στη ρουτίνα των διαγνωστικών εργαστηρίων σε σχέση με άλλες 

διαγνωστικές τεχνικές, στις διαφορές των διαφόρων τεχνικών σε ακρίβεια, 

επαναληψιμότητα, χρόνο εκτέλεσης και κόστος  και στα κριτήρια επιλογής 

μιας μεθόδου που μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος του 

διαγνωστικού κέντρου κλπ 

o Στην επεξήγηση της αναγκαιότητας γνώσης σε βάθος διαφορετικών τεχνικών 

για να μπορούν ως απόφοιτοι να ανταποκριθούν σε ανάγκες που 

μεταβάλλονται ανάλογα με μέγεθος των διαγνωστικών μονάδων (μεγάλα 

νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντα, μικρά ιατρεία και περιφερειακά 

νοσοκομεία και κέντρα υγείας) και τη χώρα απασχόλησης και την ανάγκη 

ανταπόκρισης στις νέες εξελίξεις της επιστήμης. 

o Στην αναγκαιότητα  επαφής  σε μικρότερη έκταση με τη διαδικασία 

παρασκευής από πρωτογενή υλικά των αντιδραστηρίων και υλικών των 

διαγνωστικών τεχνικών. Δηλαδή την επαφή με τη διαδικασία δημιουργίας 
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του διαγνωστικού kit, ελέγχου της αξιοπιστίας του και εφαρμογής. Η επαφή 

με τη διαδικασία δημιουργίας των αντιδραστηρίων των διαγνωστικών 

τεχνικών και στη συνέχεια εφαρμογής τoυς επιτρέπει α) τη βαθύτερη 

κατανόηση των τεχνικών που είναι αναγκαια σε αποφοίτους ανώτατης 

εκπαίδευσης, β) τη γνώση χρήσης τεχνικών με δυνατότητα εφαρμογής στην 

έρευνα, γ)τη δυνατότητα μελοντικής απασχόλησης σε άλλους χώρους 

συναφείς με το επάγγελμά τους πέραν των διαγνωστικών κέντρων, όπως 

ετερίες παραγωγής ιατροδιαγνωστικών κλπ.  

 

Όσον αφορά στη διαφάνεια των εξεταστικών κριτηρίων: 

 

o Και κατά το 2012-13, η αξιολόγηση έγινε πριν την εξεταστική, οπότε η 

άποψη που διατυπώθηκε αντικατοπτρίζει τη γενικότερη αίσθηση και όχι  

την εμπειρία για τις εξετάσεις του εξαμήνου. 

 Οι φοιτητές ενημερώνονται από νωρίς για το είδος/είδη εξέτασης που 

εφαρμόζεται 

 Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ενημερώνονται για τη βαθμολογική 

αξία των θεμάτων 

 Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών μπορούν να δουν το γραπτό 

τους. 

o Η σχετικά χαμηλή αξιολόγηση, 3, στις θεωρίες, πιθανόν  υποκρύπτει 

αμφιβολία για αντικειμενική βαθμολόγηση των γραπτών. 

 

Μεταξύ των προτάσεων των αξιολογητών κατά την Εξωτερική 

αξιολόγηση ήταν η χρήση κωδικών και όχι ονομάτων των φοιτητών κατά τις 

εξετάσεις. 

Αυτό όμως σημαίνει την απασχόληση ανεξάρτητου προσωπικού που θα δίνει 

κωδικό και θα αντιστιχεί ονόματα με κωδικούς κατά την παράδοση του γραπτού και 

στη συνέχεια θα περνά τη βαθμολογία από τους κωδικούς στα ονόματα. Κάτι τέτοιο 

πρέπει να οργανωθεί σε επίπεδο Ιδρύματος και εφόσον παρεμβάλονται άνθρωποι 

βελτιώνει αλλά δεν εξασφαλίζει την αξιοπιστία. 

Μία καλή λύση που σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε πιλοτικά στο μέλλον είναι 

η ηλεκτρονική αξιολόγηση με αξιοποίηση της νησίδας υπολογιστών και 

προγράμματος ηλεκτρονικών τεστ με δυνατότητα χρήσης για αυτοαξιολόγηση εντός 
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του εξαμήνου και για αξιολόγηση υπό επιτήρηση με αυτόματη καταχώρηση 

βαθμολογίας στο τέλος του εξαμήνου. 

 

 

4.2.  Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής 

διαδικασίας;
3
 

  

Στο Τμήμα εφαρμόζεται ποικιλία μεθόδων διδασκαλίας ανάλογα και με τη 

φύση του μαθήματος και τον διδάσκοντα. 

 

Στα Εργστήρια η διδακτική διαδικασία περιλαμβάνει: 

- την επίδειξη εργαστηριακών τεχνικών από το διδάσκοντα 

- την προβολή σύντομων video ή παρουσιάσεων 

- την εφαρμογή εργαστηριακών τεχνικών από τους σπουδαστές 

- την καταγραφή της διαδικασίας, των αποτελεσμάτων και των 

συμπερασμάτων και την απάντηση ερωτημάτων με μορφή 

Εργαστηριακής έκθεσης (Τετράδιο εργαστηρίου) που παραδίδεται και 

διορθώνεται από τον διδάσκοντα. 

- Τη συμπλήρωση φύλου δοκιμασίας κατανόησης με ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής στο τέλος της άσκησης για τον έλεγχο της 

αποτελεσματικότητας της διδακτικής διαδικασίας 

- Τη διάθεση ερωτήσεων αυτοεξέτασης για την καθοδήγηση της μελέτης 

και τον αυτοέλεγχο των σπουδαστών. 

 

Στη θεωρία η διαδικασία περιλαμβάνει 

- την παρουσίαση διαλέξεων με μορφή power-point 

- την προβολή σύντομων video 

                                                 
3 Βλέπε συμπληρωμένους Πίνακες 11-5.1 (για τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά εξάμηνα), 11-5.2 (για τα δύο τελευταία 
ακαδημαϊκά εξάμηνα), 11-6.1, 11-6.2, 11-7.1 (για τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά εξάμηνα) και 11-7.2. (για τα δύο 
τελευταία ακαδημαϊκά εξάμηνα)  
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- Την ανάθεση και παρουσίαση βιβλιογραφικών εργασιών από τους 

σπουδαστές.  

- Τη διάθεση ερωτήσεων αυτοεξέτασης για την καθοδήγηση της μελέτης 

και τον αυτοέλεγχο των σπουδαστών 

 

Το μόνιμο προσωπικό σε συνεργασία και με το έκτακτο προσωπικό 

βρίσκεται σε μόνιμη διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των 

μαθημάτων και των διδακτικών μεθόδων. 

 

Η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας κρίνεται από την 

επίδοση των σπουδαστών στις εξετάσεις. Σημαντική θεωρείται η άποψη των 

σπουδαστών όπως εκφράζεται μέσω των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης. 

 

Πρίν το 2011-12, οπότε υπήρχε περιορισμός στον μέγιστο αριθμό 

μαθημάτων (όριο διδακτικών μονάδων) που δήλωναν οι φοιτητές ανά εξάμηνο 

Στις εξετάσεις των Εργαστηρίων συμμετέχει συνήθως το 100% αυτών που 

έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο.  

Στα θεωρητικά μαθήματα δίνονται σε κάθε εξάμηνο δύο εξεταστικές.  

Περίπου το 82% αυτών που είχαν δηλώσει το μάθημα συμμετείχαν στις 

εξετάσεις των θεωρητικών μαθημάτων και περίπου το 87% στις εξετάσεις των 

εργαστηριακών μαθημάτων .  Το συνολικό ποσοστό επιτυχίας των σπουδαστών 

στις κύριες και επαναληπτικές εξεταστικές είναι κατά μέσο όρο 85% αν και 

υπήρχανν διακυμμάνσεις μεταξύ 1
ης

 και 2
ης

 εξεταστικής και από μάθημα σε 

μάθημα. 

Μετά την απελευθέρωση του ορίου, τα ποσοστά συμμετοχής μειώθηκαν. 

Έτσι, κατά το 2012-13, το ποσοστό συμμετοχής στις εξετάσεις της θεωρίας 

ήταν  64% και στις εξετάσεις εργαστηρίου 76%.   Το ποσοστό επιτυχίας των 

συμμετεχόντων στις εξετάσεις ωστόσο παρέμεινε σταθερό και για το έτος 2012-13 

ήταν 83% για τις θεωρίες και 89% για τα εργαστήρια. 
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Σχήμα. Ποσοστό συμμετοχής στις εξετάσεις θεωρίας και εργαστηρίου και ποσοστό 

επιτυχόντων (επί των εγγεγραμμένων ή των συμμετεχόντων) κατά τα ακαδημαϊκά 

έτη 2012-13 και 2013-14. Η άρση του περιορισμού στον αριθμό μαθημάτων που 

έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν οι φοιτητές ανά εξάμηνο, κατά την τελευταία 

διετία, οδήγησε σε μείωση του ποσοστού των εγγεγραμμένων φοιτητών στις 

εξετάσεις αλλά όχι του ποσοστού επιτυχίας σε σύγκριση με παλαιότερα έτη. 
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Ο μέσος βαθμός πτυχίου ακολουθεί σχετικά κανονική κατνομή με μέσο 

βαθμό πτυχίου  7,8 κατά το έτος 2013-14. Η κανονική κατανομή της βαθμολογίας 

είναι αποτέλεσμα βελτιωτικών κινήσεων που έγιναν τα τελευταία χρόνια, όπως 

απεικονίζεται στον αντίστοιχο πίνακα. 

Κατά μέσο όρο, το 38 % των σπουδαστών παίρνει το πτυχίο του ακριβώς 

στα 4 έτη. Ένα ποσοστό 20 % αποφοιτεί στα 4+1 έτη, και ένα ποσοστό 6.5% σε 

4+2 έτη.  

Κατά συνέπεια: 

 το 58% των φοιτητών αποφοιτεί σε 4+1 έτη και  

 το 64% των φοιτητών σε 4+2 έτη. 

 Πέραν της διάρκειας αυτής, το ποσοστό των αποφοίτων αυξάνεται με πολύ 

αργό ρυθμό, ενώ το 78%  φαίνεται να είναι ένα όριο που δεν ξεπερνάται ακόμη και 

μετά από (2 x 4)+ 2 έτη.  
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Σχήμα  . Διάρκεια σπουδών στους ειασχέντες κατά τα έτη 2003 έως 2009. 

 

 Συμπερασματικά, τπερίπου το 65% αποφοιτεί σε 4 ή 4+1 έτη, ενώ ένα 22% 

δεν αποφοιτεί ούτε μετά από 4+6 έτη.  
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 Η εικόνα αυτή δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά τα τα τελευταία έτη. Μία 

μεταβολή που παρατηρήθηκε, μετά το έτος εισαγωγής  2007 ήταν η μείωση του 

αριθμού που αποφοιτούν σε 4 έτη με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού που αποφοιτεί 

σε 4+1 έτη. 

 Η καθυστέρηση 1 έτους (ή και περισσότερο) μπορεί να οφείλεται στο 

γεγονόες ότι: 

Α. Μεγάλος αριθμός φοιτητών εργάζονται ταυτόχρονα με τις σπουδές τους. 

Ορισμένες φορές  αδυνατούν να παρακολουθήσουν τα υποχρεωτικά εργαστήρια 

στην ώρα τους επειδή η ώρα παρακολούθησης συμπίπτει με την ώρα δουλειάς 

τους. 

Β. Μεγάλος αριθμός φοιτητών ενδιαφέρεται για την παρακολούθηση 

μεταπτυχιακών και προτιμά τη μικρή καθυστέρηση προκειμένου να 

εξασφαλίσει καλύτερη βαθμολογία. 

 Το ποσοστό των εισακτέων που δεν αποφοιτεί ενδεχομένως αντιστοιχεί: 

      Α. Σε φοιτητές που δεν είχαν ως στόχο τη σχολή, αλλά πέρασαν χωρίς να τους 

ενδιαφέρει το αντικείμενο 

Β. Σε φοιτητές που πέρασαν επειδή ανήκαν σε ειδικές κατηγορίες ή με το 

ποσοστό του 20% των ΕΠΑΛ και ενδεχομένως δεν είχαν το επίπεδο που 

απαιτούνταν για το Τμήμα. 

 

4.3. Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρμογή του διδακτικού έργου; 

 

Η επίτευξη του διδακτικού έργου πραγματοποιείται με την πραγματοποίηση 

θεωρητικών μαθημάτων και εργαστηριακών ασκήσεων. 

Ο σκοπός και το περιεχόμενο κάθε μαθήματος όπως και το εξάμηνο 

διδασκαλίας περιλαμβάνεται στον οδηγό σπουδών.  

Το περιεχόμενο του Οδηγού σδπουδών ανανεώνεται κάθε χρόνο 

Στην έναρξη κάθε εξαμήνου, οι σπουδαστές δηλώνουν τα θεωρητικά 

μαθήματα και τα εργαστήρια που προτίθενται να παρακολουθήσουν και τις ώρες 

εργαστηρίου που προτιμούν. 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των θεωρητικών μαθημάτων και εργαστηρίων 

αναρτείται στον πίνακα ανακοινώσεων όπως και η ημερομηνία έναρξης των 

διαλέξεων και εργαστηρίων που συνήθως συμπίπτει με επίσημη έναρξη του 
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εξαμήνου. Τυχών διαφοροποιήσεις κοινοποιούνται με μεμονωμένες ανακοινώσεις. 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα εφαρμόζεται στο εξής απαρέκλητα εκτός εάν υπάρχει 

σοβαρός λόγος απουσίας του καθηγητή οπότε κανονίζεται και κοινοποιείται 

ημερομηνία αναπλήρωσης. 

Κατά τον καθορισμό του προγράμματος λαμβάνεται μέριμνα για σωστή 

διασπορά των μαθημάτων εντός της εβδομάδας και αποφυγή μεγάλων καινών 

ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη εξοικονόμιση χρόνου και η μέγιστη απόδοση του 

σπουδαστή. 

Κάθε διδάσκων έχει την ευθύνη ανακοίνωσης προγράμματος με το 

περιεχόμενο των διαλέξεων κυρίως για τη διευκόλυνση των σπουδαστών που έχουν 

ξαναπαρακολουθήσει το μάθημα και ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν 

μεμονωμένα κεφάλαια. 

 Όλα τα μαθήματα διδάσκονται από μέλη ΕΠ που έχουν συναφές γνωστικό 

αντικείμενο. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης κατά την επιλογή και την ανάθεση 

μαθημάτων στο έκτακτο προσωπικό ώστε και σ’ αυτήν την περίπτωση τα μαθήματα 

να διδάσκονται από άτομα με κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία και συναφές 

γνωστικό αντικείμενο. 

Αν και τα μέλη Ε.Π. των δύο τελευταίων βαθμίδων συμμετέχουν στη 

διδασκαλία των πιό εξειδικευμένων μαθημάτων που διδάσκονται στα μεγαλύτερα 

εξάμηνα ωστόσο συμμετέχουν στη διδασκαλία και βασικών εισαγωγικών 

μαθημάτων π.χ. 

- Η Γενική Μικροβιολογία  (Α’ εξάμηνο) διδάσκεται από μέλος Ε.Π. του 

Τμήματος της βαθμίδας του καθηγητή 

- Η Βιοχημεία Ι και ΙΙ (Α΄και Β΄εξάμηνο) διδάσκεται από μέλος Ε.Π. του 

Τμήματος της βαθμίδας του καθηγητή 

- Η Ιατρική Μικροβιολογία Ι (Γ’ εξάμηνο) διδάσκεται από μέλος Ε.Π. 

του Τμήματός μας της βαθμίδας του καθηγητή 

- Ιστολογία (Β΄ εξάμηνο)  διδάσκεται από μέλος Ε.Π. του  Τμήματος  της 

Βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή   

Αν και οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων και τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα περιγράφονται στις σημειώσεις ή τα συγγράμματα που έχουν στη 

διάθεσή τους οι σπουδαστές, οι διδάσκοντες διδάσκοντες φροντίζουν να τα κάνουν 

κατανοητά επαμηλλημένα κατά τη διάρκεια των παραδόσεων. 

Επιπλέον, στην κατανόηση των μαθησιακών στόχων και του προσδοκώμενου 

αποτελέσματος συνεισφέρουν: 
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Α) Οι ερωτήσεις κατανόησης που εμπεριέχονται στα συγγράμματα στο τέλος της 

ύλης ή των κεφαλαίων. 

Β) Οι ερωτήσεις κατανόησης-σύνοψης που διατίθενται στους σπουδαστές στα 

εργαστήρια ή αναρτώνται στο blackboard (ειδική ιστοσελίδα) 

Γ) Τα φυλλάδια κατανόησης που συμπληρώνονται από τους σπουδαστές στο τέλος 

των παραδόσεων ή εργαστηριακών ασκήσεων και επιστρέφονται στον 

διδάσκοντα (δεν έχουν ρόλο εξέτασης και βαθμολόγησης). 

Τα φυλάδια κατανόησης επιτρέπεουν στο διδάσκοντα να αντιληφθεί άμεσα 

την αποτελεσματικότητα κάθε παράδοσης ή εργαστηριακής άσκησης και αποτελούν 

ένα πολύ καλό μέσο άμεσης μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων 

των μαθημάτων. 

Άλλα μέσα μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων αποτελούν: 

 Οι γραπτές εργασίες των σπουδαστών μετά από κάθε άσκηση (τετράδιο 

εργαστηρίου). Περιγράφουν τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της 

άσκησης, σχολιάζουν τα αποτελέσματα και απαντούν συγκεκριμένες 

ερωτήσεις που δίνονται από τον διδάσκοντα. 

 Οι σύντομες ενδιάμεσες εξετάσεις 

 Οι τελικές εξετάσεις 

4.4. Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήματα; 

 Τα τελευταία χρόνια, το Τμήμα βρίσκεται σε διαρκή προσπάθεια 

αναβάθμισης των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και έχει κάνει σημαντικά βήματα προς 

την κατεύθυνση αυτή. Οκτώ χρόνια πριν, το σύνολο σχεδόν των συγγραμμάτων 

είχαν τη μορφή σημειώσεων, συχνά με σύντομο περιεχόμενο. Σήμερα, για μεγάλο 

αριθμό μαθημάτων έχουν γίνει επιμελημένες εκδόσεις και όπου δεν έχει συμβεί 

αυτό, δίνονται προσεγμένες και επικαιροποιημένες σημειώσεις και οι διδάσκοντες 

βρίσκονται στη διαδικασία για την έκδοση βιβλίου. Επιπλέον, προτείνονται και 

συγγράμματα άλλων συγγραφέων. Όπου αυτό είναι εφικτό, οι σπουδαστές 

αφήνονται να διαλέξουν μεταξύ δύο προτεινόμενων συγγραμμάτων μέσω του 

συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ. 

 Σήμερα, μετά την επιβολή της υποχρεωτικής χορήγησης ενός μόνο 

συγγράμματος ανά μάθημα, ανεξαρτήτως κόστους, στη συνεχή προσπάθεια 

ανανέωσης των συγγραμμάτων προστίθεται και η άμεση ανάγκη ενοποίησης των 

εγχειριδίων θεωρίας και εργαστηρίου σε ένα μόνο σύγγραμμα, ή η ανάγκη της 

συγγραφής νέων συγγραμμάτων όπου ένα και μόνο σύγγραμμα του εμπορίου δεν 

καλύπτει το σύνολο της ύλης,.  
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 Οι σημειώσεις διατίθενται στους σπουδαστές συνήθως από τον διδάσκοντα 

ή τα ΕΤΠ του αντίστοιχου εργαστηρίου στην αρχή του εξαμήνου. Στα βιβλία 

ακολουθείται διαφορετική διαδικασία. Οι σπουδαστές επιλέγουν το βιβλίο της 

προτίμησής τους μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ. Εκεί μπορούν να δουν τη 

διαθεσιμότητα των βιβλίωων και τους τόπους διανομής απ’ όπου τα προμηθεύονται. 

Τα βιβλία και οι σημειώσεις καλύπτουν το 100% της ύλης. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, συμπληρωματικές σημειώσεις, ερωτήσεις ή ηλεκτρονικές διαλέξεις 

αναρτώνται στο blackboard/πυλέας/moodle (ειδική ιστοσελίδα όπου οι 

σπουδαστές μπαίνουν με κωδικό). 

 Εκτός από το σύγγραμμα που τους διατίθεται, οι σπουδαστές μπορούν και 

προτρέπονται κυρίως μέσω της ανάθεσης βιβλιογραφικών εργασιών να επισκεφθούν 

τη βιβλιοθήκη που δαθέτει έναν σημαντικό αριθμό βιβλίων. Ένας αριθμός βιβλίων 

αγοράσθηκε πρόσφατα στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ αναμόρφωσης Προπτυχιακών 

Σπουδών και διατίθεται μέσω της βιβλιοθήκης για χρήση των σπουδαστών.  

 

4.5.  Πώς κρίνετε τα διαθέσιμα μέσα και υποδομές; 

  Το Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων διαθέτει για την εκπαίδευση των 

σπουδαστών άρτια εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας και εργστήρια. 

 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

Ακριβέστερα, διαθέτει δύο αίθουσες διδασκαλίας, χωρητικότητας 50 

ατόμων, ενώ χρησιμοποιεί και το αμφιθέατρο της ΣΕΥΠ.  

Οι αίθουσες όπως και το αμφιθέατρο διαθέτουν κλιματισμό και από το 2007 

οι αίθουσες είναι εφοδιασμένες με σταθερό σύστημα ηλεκτρονικής προβολής.  

 Δυστυχώς, μετά την εφαρμογή της ταυτόχρονης έναρξης των μαθημάτων για 

όλους τους εισακτέους κατά το χειμερινό εξάμηνο του έτους εισαγωγής, ο αριθμός 

των 50 ατόμων είναι μικρότερος από αυτόν των σπουδαστών του έτους και οι 

αίθουσες μπορούν να εξυπηρετήσουν πιά μόνο τα μαθήματα των μεγάλων 

εξαμήνων. Η ανάγκη για εύρεση μεγαλύτερων αιθουσών ή αμφιθεάτρων θα γίνει 

εντονότερη στα επόμενα χρόνια. Οι αίθουσες αξιοποιούνται με διαδοχικές διαλέξεις 

σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας από τις 8.30 π.μ. έως τις περίπου τις 5.00 μ.μ. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
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 Επίσης, μετά από την αξιοποίηση επανηλημένων προγραμμάτων 

χρηματοδότησης αγοράς εξοπλισμού, το Τμήμα διαθέτει πολύ καλά εξοπλισμένα 

εργαστήρια αν και υπάρχουν ακόμα ελείψεις που πρέπει να καλυφθούν. 

 Ακριβέστερα το τμήμα διαθέτει 8 Εργαστήρια: 

- Εργαστήριο Αιματολογίας 

- Εργαστήριο Μικροβιολογίας  

- Εργαστήριο Μυκητολογίας – παρασιτολογίας 

- Εργαστήριο Ανοσολογίας - Μικροβιολογίας 

- Εργαστήριο Βιοχημείας  

- Εργαστήριο Βιολογίας – Γεννετικής – Βιοτεχνολογίας 

- Εργαστήριο Κλινικής Χημείας - Χημείας 

- Εργαστήριο Παθολογικής ανατομικής - κυτταρολογίας 

 

Όλες οι αίθουσες εργαστηριακών ασκήσεων είναι κατάλληλες για την 

άσκηση 20-25 σπουδαστών και είναι καλά εξοπλισμένες αν και υπάρχουν και 

όργανα που γίνονται προσπάθειες να αγοραστούν. 

 

Για παράδειγμα: 

  Το Εργαστήριο Βιοχημείας μπορεί να ασκήσει 20 σπουδαστές (20 θέσεις 

εργασίας) και διαθέτει όργανα για την άσκηση των σπουδαστών σε οποιαδήποτε 

άσκηση εμπίπτει στο αντικείμενο της Βιοχημείας όπως εφαρμογή φασματοσκοπικών 

τεχνικών, χρωματογραφικών τεχνικών, ηλεκτροφορητικών τεχνικών, PCR και 

τεχνικών ανάλυσης DNA, κυτταροκαλλιεργειών και ιστοκαλλιεργειών. 

Έτσι, διαθέτει μικροπιπέτες για ταυτόχρονη χρήση από όλους τους σπουδαστές, 

αναδευτήρες τύπου vortex για ταυτόχρονη χρήση από το ένα τρίτο των ασκούμενων 

σπουδαστών και επιπλέον: 

Συσκευές ανάδευσης: μαγνητικοί αναδευτήρες απλοί και θερμαινόμενοι, μηχανικός 

αναδευτήρας με έλικα, περιστροφικός αναδευτήρας.  
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Συσκευές ομογενοποίησης – εκχύλισης: ομογενοποιητής τύπου potter με έμβολο 

από τεφλόν, ομογενοποιητής με μαχαίρια 

Συσκευές θέρμανσης: Θερμαντικά μάτια, Θερμαινόμενοι μαγνητικοί αναδευτήρες, 

Υδατόλουτρα  

Συσκευές φυγοκέντρησης: νία απλή και δύο ψυχόμενες επιτραπέζιες φυγοκέντρους 

με ποικιλία κεφαλών, δύο φθφόκεντρους με swing-out κεφαλή, μία υπερφυγόκεντρο.  

Συσκευές ηλεκτροφορητικού διαχωρισμού: Τρείς συσκευές οριζόντιας 

ηλεκτροφόρησης, συσκευή κατακόρυφης ηλεκτροφόρησης δύο πηκτών, συσκευή 

διδιάστατης ηλεκτροφόρησης,συσκευή ηλεκτρομεταφοράς, συσκευή για 

ηλεκτροφόρηση αλληλουχίας βάσεων DNA (sequencing gel electrophoresis). 

Ειδικές συσκευές για την ανάλυση DNA: Συσκευή για την αλυσιδωτή αντίδραση 

DNA πολυμεράσης, PCR, DΝόμετρο,  πλάκα υπεριώδους ακτινοβολίας για την 

παρατήρηση πηκτών που έχουν βαφεί με φθορίζουσες χρωστικές όπως το 

βρωμιούχο αιθίδιο. 

Επωαστικοί θάλαμοι: Επωαστικός θάλαμος ανακινούμενης βάσης, Θάλαμος 

ελεγχόμενης ατμόσφαιρας διοξειδίου του άνθρακα 

Ειδικοί χώροι εργασίας: Θάλαμος κατακόρυφης νηματικής ροής τύπου ΙΙ (laminar 

flow, class II).  

Συσκευές ψύξης – συντήρησης: Ψυγείο (4-6
 ο
C), Κατάψυξη (–20

ο
C). 

Συσκευές ξήρανσης – συμπύκνωσης: Συσκευή ξήρανσης πηκτών, συσκευή 

λυοφίλησης  

Άλλες συσκευές: Συσκευή παραγωγής απιονισμένου νερού , Κλίβανος 

αποστείρωσης (αυτόκαυστο : autoclave), ζυγοί, Πεχάμετρο, φωτόμετρα, Πλάκα 

ορατού για την παρατήρηση πηκτών που έχουν βαφτεί με κοινές χρωστικές. 

Θάλαμος φωτογράφησης, σκοτεινός θάλαμος 

Ανάλογα πολύ καλό εξοπλισμό διαθέτει το Εργαστήριο Βιολογίας–

γενετικής- Βιοτεχνολογίας με περισσότερα όργανα που ειδικεύονται στην 

ανίχνευση DNA π.χ. θάλαμος υβριδισμού, θάλαμο προετοιμασίας δειγμάτων 

PCR (PCR work station),  θάλαμο κατακόρυφης νηματικής ροής, 

θερμοκυκλοποιητή PCR, μικροσκόπιο υψηλής ανάλυσης και λογισμικό για 

προσδιορισμό καρυωτύπου,  συσκευή Southern Blotting (μεταφοράς DNA σε 

μεμβράνη), τράπεζα υπεριώδους ακτινοβολίας, επωαστικό κλίβανο με ανακίνηση 

για κυτταροκαλλιέργειες, ψυχόμενη φυγόκεντρο, συσκευές και τροφοδοτικά 

ηλεκτροφόρησης, σπεκτροφωτόμετρα ορατού και υπεριώδους, κλίβανο 
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αποστείρωσης, συσκευές παραγωγής απιονισμένου και δισαπεσταγμένου ύδατος, 

τράπεζα ανακίνησης, αναλυτικό ζυγό, πεχάμετρο κλπ. 

Η υπερκατάψυξη (-70
ο
C) που υπάρχει στο Εργαστήριο καλύπτει τις ανάγκες όλου 

του Τμήματος. 

 Το Εργαστήριο Κλινικής χημείας έχει τη δυνατότητα να ασκήσει επίσης 20 

σπουδαστές και διαθέτει: συσκευή παραγωγής απεσταγμένου νερού, μαγνητικούς 

και περιστροφικούς αναδευτήρες, φυγόκεντρους, υδατόλουτρο, φωτόμετρα απλά 

και τύπου ELISA, συσκευές ηλεκτροφόρησης, πυκνόμετρο (densitometer), 

συσκευή θέρμανσης πηκτών και TLC, ξηροκλίβανο, 2 μικροσκόπια και διάφορους 

τύπους αναλυτών: δύο αναλυτές ιοντοεπιλεκτικών ηλεκτροδίων για προσδιορισμό 

ιόντων, τέσσερις αναλυτές ξηρής χημείας τύπου Refflotron και Nycocard,  δύο 

ημιαυτόματους βιοχημικούς αναλυτές και έναν πλήρως αυτόματο βιοχημικό 

αναλυτή.  

 Το φωτόμετρο τύπου ELISA, ο ένας ημιαυτόματος αναλυτής και ο 

αυτόματος βιοχημικός αναλυτής ήταν απόκτημα των τριών τελευταίων χρόνων ενώ 

γίνεται προσπάθεια για προμήθεια και άλλων οργάνων όπως HPLC, ELISA 

φθορισμού και χημειοφωταύγειας,  μικροσκόπιο συνπαρατήρησης που έχουν ζητηθεί 

και αναμένονται μέσω ΠΕΠ ώστε να καλύπτονται όλες οι σύγχρονες διαγνωστικές 

τεχνικές του Τομέα της Κλινικής Χημείας. 

 Το Εργαστήριο Αιματολογίας διαθέτει απλά μικροσκόπια για χρήση από 

κάθε ασκούμενο φοιτητή, μικροσκόπιο συμπαρατήρησης, μικροσκόπιο αντίθετης 

φάσης, με δυνατότητα προβολής και φωτογράφησης, 2 Αιματολογικούς αναλυτές 

(για γενική αίματος), Θρομβοελαστογράφο, φυγόκεντρο, μικροφυγόκεντρο, 

φωτόμετρο, Υδατόλουτρα, αυτόματο αναλυτή πήξεως,  κλπ. 

 Το Εργαστήριο Παθολογοανατομικής & Κυτταρολογικό διαθέτει 

περιστροφικούς μικροτόμους –ψυκτικό μικροτόμο, υδατόλουτρα, οπτικά 

μικροσκόπια – μικροσκόπιο συμπαρατήρησης 4 θέσεων – οπτικό μικροσκόπιο 

συνδεδεμένο με οθόνη και δυνατότητα προβολής, ιστοκινέτα, μηχάνημα 

σκήνωσης, κλίβανος αποστείρωσης, θερμοκυκλοποιητής για αντικειμενοφόρα 

πλακίδια (in situ PCR), μηχάνημα κυτταρολογίας υγρής φάσης (TriPath-USA), 

κυτταροφυγόκεντρο και απλή φυγόκεντρο κλπ. 

 Στις περισσότερες αίθουσες γίνονται περισσότερα από ένα εργαστηριακά 

μαθήματα, οι σπουδαστές χωρίζονται σε πολλά τμήματα και ως εκ τούτου 

χρησιμοποιούνται καθημερινά και για αρκετές ώρες κάθε μέρα. 

 Οι αίθουσες δεν είναι διαθέσιμες για τους σπουδαστές εκτός ωρών 

εργαστηριακού μαθήματος. Ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν μόνο κατά τη συμμετοχή 

του σπουδαστή σε ερευνητική εργασία πχ. Πτυχιακή ερευνητική εργασία υπό την 

επίβλεψη του επιστημονικού υπεύθυνου. 
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Για την υποβοήθηση της προετοιμασίας και διεξαγωγής των εργαστηριακών 

ασκήσεων, το Τμήμα διαθέτει δύο ΕΤΠ.   

Αυτό σημαίνει ότι το έργο του ΕΤΠ αναλαμβάνουν τα μέλη ΕΠ εις βάρος 

του δικού τους έργου. Το Τμήμα έχει άμεση ανάγκη από ειδικό τεχνικό προσωπικό, 

αφού ο αριθμός των ΕΤΠ μειώθηκε δραματικά λόγω συνταξιοδότησης κατά την 

τελευταά πενταετία. 

 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΑ 

 Το Τμήμα δε διαθέτει δικά του σπουδαστήρια. Οι σπουδαστές μπορούν να 

χρησιμοποιούν το σπουδαστήριο της ΣΕΥΠ.  

 Θα ήταν πολύ θετικό να διαθέτει το Τμήμα δικό του σπουδαστήριο αλλά δεν 

είναι εφικτό λόγω έλλειψης χώρων.  

 

Η Επιτροπή Εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος κατά την Άνοιξη του 2012 

έδειξε ικανοποίηση για τον τρόπο που πραγματοποιείται το διδακτικό έργο του 

Τμήματος, τον υπάρχοντα εξοπλισμό και την αποτελεσματικότητά του. 
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4.5. Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών;   

 Το Τμήμα έχει εξοπλιστεί με σταθερά και φορητά συστήματα ηλεκτρονικής 

προβολής και Laptop ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται παρουσιάσεις power 

point και να γίνονται προβολές video. 

 Τα τελευταία πέντε χρόνια έχει γίνει σημαντική αναβάθμιση του Τμήματος 

στον Τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής. Ακριβέστερα έχει γίνει προμήθεια 17 

Η/Υ και 5 Laptop, 15 εκτυπωτών, 3 σκάνερ, 4 φορητών μηχανημάτων προβολής 

(projector)  και έχουν τοποθετηθεί σταθερά συστήματα προβολής στις δύο αίθουσες. 

Τα χρήματα για την προμήθεια αυτή εξασφαλίσθηκαν από δύο προγράμματα 

χρηματοδότησης εξοπλισμού και από τον τακτικό προϋπολογισμό. 

 Η χρήση τους στη διδασκαλία των θεωρητικών και εργαστηριακών 

μαθημάτων είναι αρκετά εκτεταμένη. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται 

και κατά την αξιολόγηση των σπουδαστών, κυρίως κατά τις εξετάσεις των 

Εργαστηρίων. 

 Η δημιουργία του Blackboard από τη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ έδωσε τη 

δυνατότητα πιό άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των σπουδαστών και των διδασκόντων. 

Το Blackboard είναι μια ιστοσελίδα στην οποία κάθε διδάσκων μπορεί να βάζει 

διαλέξεις, ερωτήσεις, κείμενα ή οτι θεωρεί χρήσιμο για τον σπουδαστή. Επιπλέον, 

μπορεί να υποστηρίξει τη δημιουργία ομάδων συζήτησης και τη συνεχή και άμεση 

επαφή των σπουδαστών που μπορούν να θέτουν ερωτήματα με τον καθηγητή που 

μπορεί να τα απαντά μέσω της ιστοσελίδας. Οι σπουδαστές αποκτούν δικαίωμα 

πρόσβασς παίρνοντας κωδικό από τη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ. 

 

 

4.7.Πώς κρίνετε την αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και τη μεταξύ τους 

συνεργασία; 

Θεωρούμε οτι ειδιαίτερα μετά την μείωση του αριθμού των εισακτέων τα 

τελευταία χρόνια, η αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων είναι πολύ καλή. 
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Η αναλογία ένας διδάσκων ανά 50 σπουδαστές ανά μάθημα που υπήρχε 

παλαιότερα στα θεωρητικά μαθήματα και διατηρείται ακόμη στα μεγάλα εξάμηνα 

είναι περισσότερο ικανοποιητική από την αναλογία 1 προς 120 που ισχύει πιά με την 

έναρξη των σπουδών όλων των εισακτέων στο ίδιο εξάμηνο γιατί επιτρέπει την 

αμεσότερη επαφή του σπουδαστή με τον διδάσκοντα. Ωστόσο και η νέα αναλογία 

στη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων δεν εμποδίζει την ικανοποιητική 

μετάδοση της γνώσης, δισχεραίνει όμως την εφαρμογή συστημάτων τμηματικής 

εξέτασης (μεγάλος όγκος γραπτών για διόρθωση πολλές φορές στη διάρκεια του 

εξαμήνου), μικραίνει το χρόνο προσωπικής επαφής με τον σπουδαστή και κάνει 

πλέον επιβεβλημένη την αναζήτηση νέων τρόπων Τμηματικής εξέτασης και 

αυτόματης βαθμολόγισης πιθανώς μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων. 

Στα εργαστήρια οι δύο διδάσκοντες ανά 15-22 ασκούμενους σπουδαστές, 

αντικαταστάθηκαν τον τελευταίο χρόνο με ένα διδάσκοντα, αναλογία που 

επιβλήθηκε  λόγω της μειωμένης χρηματοδότισης του Ιδρύματος. Παρ’ότι η 

αναλογία αυτή ιφίσταται και σε άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, θεωρούμε οτι 

η παρουσία δύο διδασκόντων σε Τμήματα Εργαστηρίων 15-22 ατόμων συμβάλλει 

στην καλύτερη εκπαίδευση των φοιτητών. 

Επιπλέον, οι σπουδαστές μπορούν να έρχονται σε επαφή με τον διδάσκοντα για 

συζητήσεις και απορίες και σε ώρες εκτός εργαστηρίου. 

Ώρες γραφείου στις οποίες κάθε καθηγητής δέχεται  σπουδαστές δηλώνονται από 

όλους τους διδάσκοντες. 

 

 

4.8.Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα; 

 

Η ώθηση και εκπαίδευση των σπουδαστών στην ερευνητική σκέψη και πρακτική 

γίνεται: 

Α) με την ανάθεση κατάλληλων βιβλιογραφικών θεμάτων στα πλαίσια των 

θεωρητικών μαθημάτων και  

Β) με την ανάθεση ερευνητικού περιεχομένου πτυχιακών εργασιών σε όσους το 

επιθυμούν. 

Γ) επιπλέον, σε όσους σπουδαστές ενδιαφέρονται δίνεται η δυνατότητα 

συμμετοχής σε ερευνητικές εργασίες και ανεξαρτήτως των πτυχιακών εργασιών. 
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Χαρακτηριστικό είναι οτι τα τελευταία πέντε χρόνια ανατέθηκαν και 

ολοκληρώθηκαν με επιτυχία περισσότερες από 50 ερευνητικές πτυχιακές εργασίες 

αποτελέσματα των οποίων ανακοινώθηκαν σε συνέδρια του εσωτερικού και του 

εξωτερικού ενώ σπουδαστές συμμετείχαν και σε  Εργασίες που δημοσιεύθηκαν 

σε ερυνητικά περιοδικά. Από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2003-

2004 που ανατέθηκε η πρώτη ερευνητική πτυχιακή, η συμμετοχή των σπουδαστών 

σε ερευνητικές πτυχιακές εργασίες αυξήθηκε σημαντικά και συνοδεύθηκε με 

ανάλογη συνεχή αύξηση της συμμετοχής των σπουδαστών σε συνέδρια. Ο 

συνολικός αριθμός ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων που γίνονται ετησίως με 

συμμετοχή και σπουδαστών έφτασε από 2 το 2004 σε 20 το 2013 . 

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένες από τις ανακοινώσεις που 

δημοσιεύθηκαν σε πρακτικά συνεδρίων και επιστημονικά περιοδικά τα 

τελευταία πέντε χρόνια στις οποίες συμμετείχαν σπουδαστές του Τμήματος μας. 

Με έντονα γράμματα δίνονται τα ονόματα των σπουδαστών ενώ υπογραμμίζονται τα 

υπόλοιπα μέλη του Τμήματος που συμμετείχαν. 
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Αιματολογίας, 16-19 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη 2005 
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th
 Ibn Sina 

International Conference on Pure and Applied Heterocyclic Chemistry, February 17-20 , 

2007, IL-31, p.48, Luxor, Egypt .  

18.  Phaedra Eleftheriou, Michalis Chrysselis, Eleni Rekka, Maria Avgoulea, Christos 

Petrou.Morpholine derivatives that act as Squalene Synthase Inhibitors and LCAT activators 
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22-24 Μαΐου, 2008. (αναρτημένη με προφορική Παρουσίαση) 
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27.  Φυσικά προϊόντα με υπολιπιδαιμική δράση. Φ. Ελευθερίου, Ε. Ρέκκα, Μ. Αυγουλέα, Α. 

Σαχίνη, Π. Κουρουνάκης, Βιβλίο περιλήψεων σελ. 64. 3
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4.9.Πώς κρίνετε τις συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και 

του εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο; 

Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων συνεργάζεται με εκπαιδευτικά κέντρα του 

Εξωτερικού μέσω του Προγράμματος Erasmus-Socrates και ERASMUS 

MUNDUS. 

Στα πλαίσια των Προγραμμάτων αυτών πολλοί σπουδαστές του Τμήματος έχουν 

μετακινηθεί προς το εξωτερικό, διδάσκοντες έχουν έρθει στο Τμήμα και έχουν δώσει 

διαλέξεις, δύο διδάσκοντες του Τμήματος επισκέφτηκαν και έδωσαν διαλέξεις σε 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Εξωτερικού, ενώ δύο μεταπτυχιακές φοιτήτριες από τη 

Γεωργία έκαναν έρευνα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα. 

Τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού με τα οποία το Τμήμα έχει 

συνεργαστεί είναι: 

 ESASMUS HOGEF SCHOOL, BRYSSEL, BELGIUM 

 INSTITUTO POLYTECHNICO DE BRAGANCA, PORTUGAL 

 NOVIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, VAASA, FINLAND 

 SHOTA RUSTAVELI STATE UNIVERSITY OF GEORGIA 

Παράλληλα, το Τμήμα συνεργάζεται με πληθώρα Ελληνικών Νοσοκομείων 

στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών. 

Επιπλέον, το Τμήμα συνεργάζεται με την  

      ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  και την  

   ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στα πλαίσια 

των 

 Μεταπτυχιακών τους Προγραμμάτων. Στα πλαίσια των συνεργασιών αυτών, η 

έρευνα δύο μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιιήθηκε στο Τμήμα Ιατρικών 

Εργαστηρίων υπό την επίβλεψη μέλους Ε.Π. του Τμήματος.  

Πιο συγκεκριμένα, μετά από συμφωνία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 

μία μεταπτυχιακή φοιτήτρια εκπόνησε μέρος της μεταπτυχιακής της εργασίας 

με τίτλο : «Μοριακή διάγνωση της βρουκέλλωσης σε ασθενείς με ψυχιατρικά 

προβλήματα» στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων υπό την επίβλεψη μέλους ΕΠ 

του Τμήματος (Μήτκα Στέλλα),  που συμμετέχει στην τριμελή της επιτροπή. 
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Επίσης, μετά από συμφωνία με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, μία μεταπτυχιακή φοιτήτρια εκπόνησε μέρος της μεταπτυχιακής 

της εργασίας με τίτλο: «Εκτίμηση υποδήλωσης της επίπτωσης της 

βρουκέλλωσης στους ανθρώπους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»  στο Τμήμα 

Ιατρικών Εργαστηρίων υπό την επίβλεψη του μέλους ΕΠ του Τμήματος (Μήτκα 

Στέλλα) που συμμετέχει στην τριμελή της επιτροπή. 

  

 Τέλος, το Τμήμα συνεργάζεται ερευνητικά με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του 

εσωτερικού  και άλλους φορείς όπως: 

το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

Το Ιπποκράτειο Νοσσοκομείο,  

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου,  

Το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ,  

To Νοσοκομείο Παπανικολάου 

Το Θεαγένειο 

Το κέντρο Περίθαλψης ασθενών με νόσο Alzheimer του ΑΧΕΠΑ  

Τα παραπάνω είναι μερικοί από τους φορείς με τους οποίους έχει συνεργασθεί το 

Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων όπως φαίνεται από τη συμμετοχή σε κοινά 

ερευνητικά προγράμματα και από τις κοινές ανακοινώσεις ερευνητικών εργασιών σε 

συνέδρια. 

Επίσης, μέλη του Τμήματος συμμετέχουν σε προγράμματα και κοινές 

ερευνητικές εργασίες με Ιδρύματα του εξωτερικού όπως: 

  Universita Degli, Dtudi di Parma, Italy. 

 Institute of Biomedical Chemistry RAMS, Pogodinskaya Str., 10, Moscow 

119832, Russia 

 Central Drug Research Institute, Chattar Manzil Palace, Lucknow, India 

 Laboratory of applied organic chemistry, University of Sciences and 

Technology “Houari Boumédiène”, Algiers, Algeria 

 Tafila Technical University, Jordan  

 Department of Chemistry, K.N.Toosi Univrsity of Technology, Tehran, Iran 
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 Pierre and Marie Curie University, Paris, France 

 Paul Sabatier University, Toulouse, France 

Σε πολλές από τις ερευνητικές εργασίες που προέκυψαν από τις παραπάνω 

συνεργασίες συμμετέχουν και σπουδαστές του Τμήματος όπως αποδεικνύεται από 

τις αντίστοιχες ανακοινώσεις. 

 

Επιπλέον, το Τμήμα συνεργάζεται με το Ιπποκράτιο Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης για την οοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας δύο φορές το χρόνο, το 

Νοέμβριο και το Μάιο, Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε μια τράπεζα αίματος η 

οποία εξυπηρετεί, σε περίπτωση ανάγκης, όλο το προσωπικό και τους σπουδαστές 

της Σ.Ε.Υ.Π. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στη μείωση του προβλήματος έλλειψης 

αίματος προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο. 

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Τμήματος, μέλη του Τμήματος 

έχουν δώσει ομιλίες για το ευρύτερο κοινό με ενημερωτικό χαρακτήρα  

Τόσο οι συνεργασίες όσο και η κοινονική προσφορά του Τμήματος 

θεωρήθηκε ικανοποιητική από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης 

 

4.10.  Πώς κρίνετε την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των 

φοιτητών;
4
  

 To Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων συμμετέχει στα Προγράμματα Socrates – 

Erasmus και ERASMUS MUNDUS που επιτρέπεουν την κινητικότητα φοιτητών με 

Πανεπιστήμια του Εξωτερικού. 

 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 Στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών μετακινήθηκαν την τελευταία 

πενταετία συνολικά   24   φοιτητές του Τμήματος προς Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του 

Εξωτερικού. 

 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΘΗΚΑΝ 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

                                                 
4 Βλέπε συμπληρωμένο  Πίνακα 11-8 
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 Κατά το έτος 2013-14, το τμήμα επισκέφθηκαν 6 φοιτητές από το Instituto 

Polytechnico de Braganca, 3 φοιτητές για παρακολούθηση μαθημάτων και 3 για 

πρακτική άσκηση. 

Το Τμήμα επισκεύθηκαν για ερευνητική Εργασία στα πλαίσια εκπόνησης 

διδακτορικής διατριβής 2 υποψήφιοι διδάκτορες από Πανεπιστήμια της Γεωργίας 

στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS MUNDUS. 

Η μία εξ αυτών πρόκειται να πραγματοποιήσει όλη της ερευνητική εργασία 

για τη διδακτορική της διατριβή (2,5 έτη) στο Τμήμα, σε θέμα που της όρισαν και 

επιβλέπουν μέλη ΕΠ του Τμήματος. Η ανακύρηξή της σε διδάκτορα θα γίνει από 

επιτροπή του Πανεπιστημίου της χώρας της. 

Η δεύτερη πραγματοποιεί μέρος της έρευνας στα πλαίσια του διδακτορικού 

της (9 μήνες) στο Τμήμα, σε θέμα που όρισαν και επιβλέπουν μέλη ΕΠ του 

Τμήματος (Sandwich PhD research).  

Επιπλέον, τον τελευταίο χρόνο, εκδήλωσαν ενδιαφέρον να 

παρακολουθήσουν μαθήματα στο τμήμα, ορισμένοι φοιτητές από το INSTITUTO 

POLYTECHNICO DE BRAGANCA και αναμένονται εντός του 2013-14. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΣΕ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, 2 μέλη ΕΠ (Πέτρου Χρήστος, 

καθηγητής Βιοχημείας και Φαίδρα Ελευθερίου, επικ. Καθηγήτρια Κλινικής 

Χημείας) του Τμήματος επισκέφθηκαν το ανάλογο Τμήμα: 

 Analises Clinicas e de Saude Publica, Ecola Superior de Saude, 

INSTITUTO POLYTECNICO DE BRAGANCA, PORTUGAL  

όπου έδωσαν σειρά διαλέξεων στο γενικότερο αντικείμανο της Βιοχημείας – 

Κλινικής Χημείας με ειδικότερο περιεχόμενο:  

«Enzymes, Properties and Enzyme applications in Therapy and 

Diagnosis» 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΘΗΚΑΝ 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

 Στο διάστημα των τελευταίων πέντε χρόνων, 5 διδάσκoντες από Ιδρύματα 

του Εξωτερικού, μία από το Shota Rustaveli State University of Georgia 

(ακαδημαϊκό έτος 2007-2008) και τέσσερεις από το Analises Clinicas e de Saude 
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Publica, Ecola Superior de Saude, INSTITUTO POLYTECNICO DE 

BRAGANCA, PORTUGAL (ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και 2011-2013)  

επισκέφθηκαν το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων. 

 Γενικά το κεντρικό Γραφείο Διεθνών / Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του 

Ιδρύματος είναι επαρκώς στελεχομένο και λειτουργεί καλά. 

 Η ενημέρωση για τα προγράμματα κινητικότητας γίνεται μέσω 

ανακοινώσεων, μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΙ και με αφίσες. 

 Στα επόμενα χρόνια, για την καλύτερη ενημέρωση των σπουδαστών, μέλη 

του γραφείου ERASMUS θα καλούνται να ενημερώσουν τους σπουδαστές για τα 

προγράμματα μετακίνησης κατά την τελετή υποδοχής των πρωτοετών σπουδαστών. 

 Η υποδοχή των ξένων φοιτητών είναι πολύ καλή. 

- Υπάρχει εθελοντική ομάδα σπουδαστών που αποτελείται από σπουδαστές του ΤΕΙ 

που έχουν μετακινηθεί μέσω ERASMUS που οργανώνει την παραλαβή των νέων 

σπουδαστών από το αεροδρόμιο και βοηθά στην ομαλή ένταξή τους στη ζωή του 

Ιδρύματος. 

- Το γραφείο ERASMUS τους παρέχει κάρτα σίτισης, πάσο και βοήθεια για την 

εύρεση επιπλωμένων διαμερισμάτων ή δωματίων.  

- Με την άφιξη των σπουδαστών διοργανώνεται Wellcome Day από το γραφείο 

ERASMUS. 

- Από το κέντρο ξένων γλωσσών του Ιδρύματος διοργανώνονται μαθήματα ξένων 

γλωσσών και  εκδρομές με εκπαιδευτικό χαρακτήρα σε αξιοθέατα και μέρη 

ιστορικής αξίας εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της 

Βόρειας Ελλάδας γενικότερα (Βεργίνα, Δίο, κλπ.) 

 Στο Τμήμα δε διδάσκονται μαθήματα σε ξένη γλώσσα. Ωστόσο, δεδομένου 

ότι το προσωπικό του Ιδρύματος γνωρίζει καλά μία (αγγλική) ή περισσότερες ξένες 

γλώσσες, είναι δυνατή η εξάσκηση σπουδαστών του εξωτερικού σε εργαστηριακά 

μαθήματα με χρήση οδηγιών και εκπαιδευτικού υλικού στα αγγλικά ή και άλλη 

γλώσσα και η προσωπική καθοδήγησή του επίσης σε ξένη γλώσσα.  

Υπό προϋποθέσεις, με χρήση τυποποιημένων διαλέξεων στα αγγλικά, 

καθοδήγηση προς ξένη βιβλιογραφία, ανάθεση βιβλιογραφικών εργασιών και  

τμηματική εξέταση στα αγγλικά θα μπορούσε να γίνει και η διδασκαλία ορισμένων 

θεωρητικών μαθημάτων. 

Εφόσον υπάρξει ικανός αριθμός ξένων σπουδαστών θα μπορούσε να 

οργανωθεί και σειρά διαλέξεων στα αγγλικά. 
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Επίσης, εύκολα θα μπορούσε να γίνει επίβλεψη  πτυχιακής βιβλιογραφικής 

ή ερευνητικής εργασίας σπουδαστή του εξωτερικού. 
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5. Ερευνητικό έργο 

 

 

 

5.1.  Πώς κρίνετε την προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος; 

 Το Τμήμα κάνει προσπάθειες για την προώθηση της έρευνας. 

 Στο μέτρο που επιτρέπουν τα οικονομικά του Τμήματος και του 

Ιδρύματος, εγκρίνει και προωθεί την αγορά αντιδραστηρίων, οργάνων και 

αναλωσίμων για ερευνητικούς σκοπούς. 

 Προβαίνει άμεσα σε ενέργειες για την επισκευή συσκευών που 

χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς. 

 Ενημερώνει άμεσα το επιστημονικό προσωπικό για δυνατότητες 

χρηματοδότησης με άμεση προώθηση των ανακοινώσεων στους 

φακέλους του προσωπικού. 

 Το Τμήμα ενθαρύνει τη συμμετοχή του προσωπικού σε ημερίδες και 

συνέδρια και την ανακοίνωση και προβολή των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων. 

Μεσω αυτών των ανακοινώσεων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες 

τα αποτελέσματα της έρευνας διαχέονται στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό 

περιβάλλον και την ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.  

Απόδειξη των προαναφερθέντων αποτελεί: 

- ο αριθμός ερευνητικών Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει το 

προσωπικό του Τμήματος 

- ο αριθμός προτάσεων για χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων 

(Αρχιμήδης ΙΙΙ)  που υποβλήθηκαν πρόσφατα από το Τμήμα. 

- ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ανακοινώσεων σε συνέδρια και 

δημοσιεύσεων  

- Η ύπαρξη βραβευμένων εργασιών 

- Η συμμετοχή του προσωπικού σε δύκτια έρευνας  

- Η άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στο 

Τμήμα 
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που αναλύονται παρακάτω. 

 

5.2.Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο 

Τμήμα; 

 

Κατά την τελευταία πενταετία στο Τμήμα εκτελέσθηκαν τα εξής ερευνητικά 

προγράμματα, με Επιστημονικό υπεύθυνο μέλος ΕΠ του Τμήματος: 

- 1/3/07 – 31-03-09 : ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο «Μελέτη 

επιπέδων αντιοξειδωτικών στο αίμα σε φυσιολογικές και 

παθολογικές καταστάσεις»  

- 2009-2011: «Έλεγχος νέων ενώσεων για δυνατότητα αναστολής της 

αντίστροφης μεταγραφάσης του HIV (HIV1RT) με στόχο την 

ανάπτυξη νέων φαρμάκων για την αντιμετώπιση του AIDS»  

- 2009-2011: «Μελέτη της επίπτωσης του ιού HPV. Ανίχνευση 

κυτταρομορφολογικών μεταβολών σε τραχηλικά δείγματα υγρής 

φάσης και μοριακή διερεύνηση ογκογόνων γονότυπων του ιού. 

Εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου της HPV λοίμωξης»  

- 2009-2011: «Ανοσολογική απόκριση σε διαιτητικά συστατικά ζωικής 

προέλευσης. Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του Neu5Gc σε ομάδες 

υγειών και σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις»  

- 2009-2011: «Δείκτες προπηκτικής δραστηριότητας»  

- «Ομοκυστεΐνη και αντιοξειδωτικές ουσίες σε διάφορα βιολογικά υγρά 

σε ασυμπτωτικά νεαρά άτομα με συγγενή ή επίκτητη 

υπερομοκυστειναιμία». 

- 1/1/2012 έως 31/12/2012 «In vitro διάλυση σωρών αιμοπεταλίων» 

- 2012-2013 "Διερεύνηση της ανάπτυξης του διαιτητικού αντιγόνου 

Neu5Gc σε ασθενείς με Διαβήτη τύπου Ι και ΙΙ με την ανάπτυξη 

αυτοαντισωμάτων αντι-GAD, αντι-IA-2, αντι-IA and αντι-IRA και 

την παθοφυσιολογία της νόσου" (έγκριση 10
η
 Συνεδρίαση του 

Συμβουλίου του ΑΤΕΙΘ, 10-5-2012). 

- 2012-2013 "Μελέτη ενσωμάτωσης του Neu5Gc διαιτητικού 

αντιγόνου και ανάπτυξης αντι-Neu5Gc αντισωμάτων σε ασθενείς με 

αυτοάνοσα νοσήματα και ασθενείς με καρκίνο"(έγκριση 10
η
 

Συνεδρίαση του Συμβουλίου του ΑΤΕΙΘ, 10-5-2012). 
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- 1 Ιανουαρίου 2013 – σήμερα (ημ/νία λήξης 31 Δεκεμβρίου 2014 

«Διερεύνηση του επιπολασμού και Μοριακή τυποποίηση-ταυτοποίηση 

των Λεγεωνελλών σε περιβαλλοντικά δείγματα υδάτων της Β. ελλάδας»  

Επίσης, το Τμήμα συμμετείχε στο Πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών ΑΤΕΙΘ με 

τίτλο:  

- «Οι βιοψυχοκοινωνικές επιδράσεις της κινητής τηλεφωνίας στις 

συμπεριφορές υγείας και στην ποιότητα ζωής των Ελλήνων 

φοιτητών» με επιστημονική υπεύθυνη την Μπελλάλη Θάλεια από το 

Τμήμα Νοσηλευτικής και συμμετοχή των Φαίδρας Ελευθερίου και 

Μαρίας Χατζηδημητρίου. 

 

Τέσσερις Προτάσεις υποβλήθηκαν αρχικά από το Τμήμα για έκκριση στα 

πλαίσια του Προγράμματος «Αρχιμήδης ΙΙΙ» από τις οποίες οι τρείς 

επαναυποβλήθηκαν στα αγγλικά. 

Τίτλοι Προτάσεων Αρχιμήδη ΙΙΙ που υποβλήθηκαν και στα αγγλικά.: 

1. «Air pollution as a acquired marker of prothrombotic activity» 

(Επιστημονική υπεύθυνη: Βαγδατλή Ελένη) 

2. «Evaluation of hypocholesterolemic/hypolipidemic activity of novel 

compounds.Targeting to the development of potent and safer drugs for 

the treatment of dyslipidemia» (Επιστημονική υπεύθυνη: Φαίδρα 

Ελευθερίου) 

3. «Development of novel HIV-1 reverse transcriptase and HIV-1 integrase 

inhibitors for the treatment of AIDS»(Επιστημονικός υπεύθυνος: Πέτρου 

Χρήστος) 

Από αυτές οι προτάσεις 2 και 3 πέρασαν θετικά την πρώτη φάση αξιολόγησης 

αλλά όχι και τη δεύτερη φάση.  

Δυστυχώς, καμία δεν πέρασε θετικά την τελευταία φάση της αξιολόγησης. 

Επίσης ένα μέλος ΕΠ του Τμήματος (Ελευθερίου Φαίδρα), υπέβαλλε χωρίς 

επιτυχία ερευνητική πρόταση για χρηματοδότηση στα πλαίσια του 

Προγράμματος Αριστεία ΙΙ. 

 

Γενικά το Τμήμα δραστηριοποιείται στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων 

και την εκτέλεση των εγκεκριμένων έργων με συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς 

κατά την τελευταία  εξαετία.  
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Στα προγράμματα αυτά συμμετείχαν μέλη ΕΠ και ΕΤΠ του Τμήματος όπως 

και σπουδαστές και επιστημονικοί συνεργάτες.  

Όλα τα μέλη ΕΠ του Τμήματος αναλαμβάνουν ερευνητικές πρωτοβουλίες ενώ 

μέρος της έρευνας πραγματοποιείται στο Τμήμα, χωρίς χρηματοδότηση από 

ερευνητικά προγράμματα. 

 

1.3. Πώς κρίνετε τις διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές; 

 

Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων διαθέτει τoύς εξής χώρους ερευνητικών 

εργαστηρίων: 

- Ερευνητικό Εργαστήριο Βιοχημείας 1,     12 τ.μ. 

- Ερευνητικό Εργαστήριο Βιοχημείας 2,     12 τ.μ. 

- Ερευνητικό Εργαστήριο Κλινικής Χημείας   50 τ.μ. 

- Ερευνητικό Εργαστήριο Μικροβιολογίας-Ανοσολογίας  30 τ.μ. 

- Ερευνητικό Εργαστήριο Αιματολογίας    22 τ.μ. 

- Ερευνητικό Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής  65 τ.μ. 

Το Τμήμα βρίσκεται στη διαδικασία επίσημης θεσμοθέτησης τριών 

Πολυλειτουργικών Ερευνητικών εργαστηρίων: 

1. Βιοχημείας-Κλινικής Χημείας-Μοριακής Διαγνωστικής 

2. Αιμόστασης-Θρομβοφιλίας 

3. Ιατρικής Μικροβιολογίας-Ανοσολογίας-Μυκητολογίας-Παρασιτολογίας 

Τα εργαστήρια είναι επαρκώς εξοπλισμένα με εξοπλισμό που στο 

μεγαλύτερο μέρος του έχει αγοραστεί την τελευταία επταετία και υποστηρίζουν 

πολύ καλά την ερευνητική εργασία που πραγματοποιείται στο Τμήμα.  

Ωστόσο, νέοι χώροι πρέπει να βρεθούν για τη διευκόλυνση της έρευνας στο 

μέλλον. 

 Στα θετικά σημεία περιλαμβάνονται τα εξής: 

- Υπάρχει πολύ καλός εξοπλισμός που μπορεί να υποστηρίξει την έρευνα σε πολλά 

αντικείμενα. 
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- Ο εξοπλισμός είναι σύγχρονος και πρόρφατα αγορασμένος. Βεβαίως υπάρχουν 

νέα όργανα των οποίων η αγορά προγραμματίζεται και θα συμβάλλουν ακόμα 

περισσότερο στην αρτιότητα του εξοπλισμού. 

- Η συντήρηση του εξοπλισμού εξασφαλίζεται από τον προϋπολογισμό του 

Τμήματος. 

 

Τυχών δυνατότητα επέκτασης των ερευνητικών εργαστηρίων θα ήταν πολύ 

θετική. 

 Επίσης θετική θα ήταν η δημιουργία χωρών ειδικής έρευνας όπως 

εργαστήριο ραδιοϊσοτόπων για την υποστήριξη ερευνητικών μεθόδων που 

περιλαμβάνουν ραδιοισότοπα και σταθμού πειραματοζώων για την υποστήριξη 

έρευνας σε πειραματόζωα.  

Επίσης η δημιουργία εργαστηρίου υψηλής ασφαλείας για εργασία με υψηλού 

κινδύνου μικροοργανισμούς θα επέτρεπε την άρση περιορισμών στην επιλογή του 

ερευνητικού αντικειμένου που ιφίστανται στην παρούσα φάση. 

Ωστόσο, αξιόλογη έρευνα σε μεγάλος εύρος ερευνητικών αντικειμένων 

μπορεί να πραγματοποιηθεί και πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις που ήδη 

υπάρχουν στο Τμήμα. 

 

5.4.  Πώς κρίνετε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού 

προσωπικού του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία;
5
 

 Κατά την τελευταία πενταετία, 2009-2010 έως 2013-2014 τα 

βιβλία/μονογραφίες που δημοσιεύθηκαν από το διδακτικό προσωπικό του 

Τμήματος ήταν:  16   . Από αυτά τα 3 εκδόθηκαν το 2009 και τα 13 κατά τα 

έτη 2010-2014. 

Από  αυτά, τα 11 αφορούσαν εκδόσεις νέων βιβλίων μελών ΕΠ του Τμήματος.   

Οι συνολικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά 

συνεδρίων από τους διδάσκοντες του Τμήματος κατά τα έτη 2009-2014  ήταν: 

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά:  (α) με κριτές :        34 

      (β) χωρίς κριτές :           1 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές:(γ) πλήρεις εργασίες:               1 

                                                 
5 Βλέπε  Πίνακα 11-9 
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      (δ) περιλήψεις εργασιών:          116 

 

Σε σύγκριση με την πενταετία 2007-2008 έως 2010-2011, που εξέτασαν η 

εξωτερικοί αξιολογητές κατά την Εξωτερική αξιολόγηση της Άνοιξης 2012, όπου 

 

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά:  (α) με κριτές :                         36 (39)* 

      (β) χωρίς κριτές :              3 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές: (γ) πλήρεις εργασίες:              2 

      (δ) περιλήψεις εργασιών:      107 (122)* 

* Οι αριθμοί στην παρένθεση προσμετρούν επιπλέον εργασίες που δημοσιεύθηκαν 

κατά το 1
ο
 τετράμηνο του 2012 και περιλαμβάνονταν (ως εργασίες 1

ου
 τετραμήνου 

του 2012) στην επικαιροποιημένη εσωτερική αξιολόγηση που κατατέθηκε λίγο πριν 

την επίσκεψη των αξιολογητών. 

 

Η παραγωγικότητα του Τμήματος σε αριθμό δημοσιεύσεων πλήρων 

εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και ο αριθμός των ανακοινώσεων σε 

συνέδρια με κριτές που εκδίδουν πρακτικά και περιλήψεις των εργασιών 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτά, είναι περίπου σταθερή. 

 Κατά την άποψη της επιτροπής Εξωτερικής αξιολόγησης, η ποσότητα των 

εργασιών κρίνεται ικανοποιητική. Αυτό που χρειάζεται βελτίωση είναι η ποιότητα. 

 

Για το λόγο αυτό στην παρούσα αξιολόγηση εξετάζεται και η ποιότητα των 

εργασιών όπως αυτή αποτυπώνεται στο Impact Factor των περιοδικών. 

Γενικά τα μέλη του Τμήματος δημοσιεύουν εργασίες σε Επιστημονικά 

περιοδικά με υψηλό Impact Factor που φτάνει έως και το 6.081, δημοσιεύουν όμως 

και σε περιοδικά με πολύ μικρό 0.500 – 1.000 ή και χωρίς Impact Factor. Τέτοια 

είναι τα περισσότερα Ελληνικά Περιοδικά.  
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Στο σχήμα 1 που ακολουθεί φαίνεται ο αριθμός των δημοσιεύσεων σε 

περιοδικά με αυξανόμενο I.F. κατά τα έτη 2007 έως 20013. Στο σχήμα 2 φαίνεται το 

συνολικό  και το μέσο IF ανά έτος. 

Κατά τα έτη 2007-2013 το συνολικό ετήσιο IF κυμάνθηκε από 1.178 έως 

18,985 και ο μέσος ετήσιος IF κυμάνθηκε από 0,196 έως 2,424. Ο χαμηλότερος 

συνολικός και μέσος IF παρατηρήθηκε το 2010 (1,178 και 0,196 αντίστοιχα).  

Κατά τα έτη 2011 και 2012 με συνειδιτές προσπάθειες των μελών του 

Τμήματος παρατηρήθηκε ανάκαμψη με το έτος 2012 να παρατηρείται ο μεγαλύτρος 

μέσος IF (2,424) και ικανοποιητικός συνολικός IF (12,120). Η ανοδική πορεία δεν 

διατηρήθηκε το 2013 αλλά το 2014 ξεκίνησε καλά με μία δημοσίευση σε περιοδικό 

με αρκετά υψηλό IF 2.880 κατά το 1
ο
 τετράμηνο. Ακολούθησε η δημοσίευση 4 

ακόμη εργασιών. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Σύν. Εργασ. 6 8 5 6 11 5 7 1

Συνολ.  I.F. 13,382 18,985 4,467 1,178 7,179 12,120 4,224 8,029

Μέσο I.F. 2,230 2,373 0,893 0,196 0,653 2,424 0,603 1,338

μεγιστο I.F. 4.606 4.606 6.081 0.587 5.338 4.018 1,495 2,880

I.F.: >4 3 3 1 1 1

I.F.: 2-4 1 1 2 2

I.F.: 1-2 1 1 1 1 1

I.F.: 0-1 2 1 1 3 2

αρ. εργ. 

Χωρίς I.F. 3 4 2 4 7 0 2 1  

I.F: >4.000

I.F: 2.000 – 4.000

I.F: 1.000 – 2.000

I.F: 0.500 – 1.000

χωρίς I.F.Α
ρ
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Σχήμα 1. Κατανομή δημοσιεύσεων σε περιοδικά με αυξανόμενο Impact Factor κατά 

τα έτη 2007-2014. 
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Σχήμα 2. Μεταβολή του συνολικού και του μέσου IF κατά τα έτη 2010-2014 

 

Επιστημονικά Περιοδικά στα οποία δημοσίευσαν τα μέλη ΕΠ του Τμήματος 

κατά τα έτη 2007 – 2014 
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Impact 

Factor
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Journal of Thrombosis and Hemostasis 6,081 1

J. Med. Chem. 5,614 2

J. Antimicr. Chemother. 5,338 1

Antimicrob. Agents and Chemotherapy 4,606 1 1

Clin. Microb. Infect. 4,578 1

J. Clin. Microbiol. 4,198 1

Future Microbiol. 4,018 1

Eur. J. Med. Chem 3,849 1 1

Bioorg. Med. Chem. 3,151 1

Biomed. Research International 2,880 1

Thrombosis Research 2,420 1

European J of Internal Medicine 2,049 1

Gastrenterol. Res. Pract. 1,615 1

Med. Chem. Res. 1,612 1

Journal of Laboratory Automation 1,500 1

Enz. Inhib. Of Med. Chem. 1,495 1

ARKIVOC 1,252 1

Hell J. Nucl. Med. 0,860 1

Fresenius Environmental Bulletin 0,640 2

J. Biol. Res. 0,618 1

Hippocratia 0,589 2 1 1 1 1

Fresenius Environmental Bulletin 0,640 1

British J. of Medicine & Med. Res. 1

Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής 

Εταιρείας 1 1 2 1 1

Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2 1 2

Infectious Diseases 1

Review of Clinical Pharmacology and 

Pharmacokinetics International Ed. 1

The open Infect. Disease J. 1

British J. of Med. Res. 1

ChemXPress 1

Acta Microb. Hel 1

Εφαρμ. Κλιν. Μικροβιολ. & Εργ. Διαγν. 1

Μικροβ. Χρονικά 1

Health 1

Int. J. of Art and Sciences 2  
 

Το Τμήμα κατανοεί την ανάγκη αύξησης της ποιότητας και του αριθμού των 

δημοσιεύσεων και εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ανασταλτικοί παράγοντες στην προσπάθεια αυτή, είναι: 

 Η μικρή χρηματοδότηση.  

 Μεγάλος φόρτος εργασίας (λόγω του αυξημένου αριθμού εισακτέων με 

ταυτόχρονη μείωση των ωρομίσθιων καθηγητών) 

 Έλειψη μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων 

Τα προβλήματα αυτά είχαν εντοπιστεί και από τους αξιολογητές κατά την εξωτερική 

αξιολόγηση, σύμφωνα με τους οποίους: 
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 Πέρα από τα αιτήματα προς το υπουργείο για αύξηση της χρηματοδότησης 

προς το Τμήμα και της δυνατότητας απασχόλησης ωρομισθίων, το Τμήμα κάνει 

προσπάθεις για μείωση του φόρτου εργασίας και αύξηση της χρηματοδότησης με: 

 Εισαγωγή ασκήσεων πράξης που θα αντικαταστήσουν κάποιες από τις 

ώρες εργαστηριακής άσκησης όπου γινόταν ανάλυση της θεωρητικής βάσης 

των εργαστηριακών τεχνικών και θα  μπορούν να πραγματοποιηθούν στο 

αμφιθέατρο σε μεγαλύτερες ομάδες φοιτητών, μειώνοντας έτσι την 

απαίτηση σε ώρες διδασκαλίας.  

 Πιλοτική εφαρμογή προγράμματος ηλεκτρονικής εξέτασης των 

φοιτητών με αξιοποίηση προγραμμάτων που δημιουργήθηκαν σε κορυφαία 

Πανεπιστήμια της Αμερικής και της νησίδας υπολογιστών του Τμήματος. 

 Έναρξη αυτοχρηματοδοτούμενου Μεταπτυχιακού Προγράμματος που 

προβλέπει, μεταξύ άλλων αναλώσιμα για μεταπτυχιακές εργασίες. 

 Συνεχή κατάθεση προτάσεων για χρηματοδότηση 

 

 

1.4. Πώς κρίνετε το βαθμό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα 

από τρίτους;
6
  

 Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του Scopous, κατά την τελευταία πενταετία, 

έχουν γίνει 614 ετεροαναφορές σε δημοσιεύσεις μελών του διδακτικού 

επιστημονικού προσωπικού του Τμήματος.  

 Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος συμμετείχε συνολικά σε 13 επιτροπές 

επιστημονικών συνεδρίων.  

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 25
th

  Postgraduate Seminar of Medical Biopathology, October 2010 

(Βαγδατλή Ελλένη) 

 3
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, 2012 (Μήτκα 

Στέλλα, Βαγδατλή Ελένη, Ελευθερίου Φαίδρα, Χατζηδημητρίου Μαρία). 

 Συμμετοχή στην οργάνωση 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιατρικής 

Βιοχημείας, 2011. (Χατζηδημητρίου Μ 

 Συμμετοχή στην οργάνωση του 26ου Σεμιναρίου Ιατρικής Βιοπαθολογίας 

της Εταιρείας Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδας, 2011, στη 

                                                 
6 Πίνακας 11-10 
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Θεσσαλονίκη ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Οργανωτικής 

Επιτροπής(Χατζηδημητρίου Μ) 

 Συμμετοχή στην επιστημονική επιτροπή του 7
ο
 Πανελλήνιου Συνεδρίου 

Ιατρικής Βιοπαθολογίας, 15-17 Μαρτίου 2012 (Βαγδατλή Ε.) 

 26ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Φεβρουάριος 2012 

(Βαγδατλή Ε.) 

 Συμμετοχή στην οργάνωση του 27ου Σεμιναρίου Ιατρικής Βιοπαθολογίας 

της Εταιρείας Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδας, 2012, στη 

Θεσσαλονίκη ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Οργανωτικής 

Επιτροπής  (Χατζηδημητρίου Μ) 

 Συμμετοχή στην οργανωτική και επιστημονική επιτροπή του 7
ου

 

Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιατρικής Βιοπαθολογίας που έγινε στην Αθήνα τον 

Μάρτιο 2012. (Χατζηδημητρίου Μ) 

 Συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή του 3
ου

 Επιστημονικού Συνεδρίου 

της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων (με 

διεθνή συμμετοχή) που πραγματοποιήθηκε 8-10 Μαρτίου 2012 στην 

Αθήνα. (Ελευθερίου Φ.) 

 27ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, 9 και 10 

Φεβρουαρίου 2013 (Βαγδατλή Ε.) 

 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 5
ου

  Πανελλήνιου Συνεδρίου του 

Forum Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, 21-23 Νοεμβρίου 2014, 

Θεσσαλονίκη (Παπουτσή Ανδρονίκη, Σκεπαστιανός Πέτρος). 

 
 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 65

ου
 Συνεδρίου της Πανελλήνιας 

Εταιρείς Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, 27-30 Νοεμβρίου 2014, 

Θεσσαλονίκη (Ελευθερίου Φαίδρα) 

 

Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις τα μέλη ΕΠ του Τμήματος έχουν 

συμμετάσχει στα προεδρεία συνεδρίων και σεμιναρίων. Ενδεικτικά παρατίθενται: 

o 24
nd

 Postgraduate Seminar of Medical Biopathology, Thessaloniki, October 

2009 (Βαγδατλή Ελλένη) 

o Στο 26ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Φεβρουάριος 

2012 (Βαγδατλή Ε.) 

o Στο 7
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, 15-17 Μαρτίου 

2012(Βαγδατλή Ε.) 
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o Στο 27ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, 9 και 10 

Φεβρουαρίου 2013(Βαγδατλή Ε.) 

o Στο 27ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, 9 και 10 

Φεβρουαρίου 2013(Βαγδατλή Ε.) 

o Στο 5ο Πανελλήνιο συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας – Συμπόσιο 

Εργαστηριακής Αιματολογίας/Αιμοδοσίας, Αθήνα, 17-19 Οκτωβρίου 

2013(Βαγδατλή Ε.) 

o Regional European Biomedical Laboratory Science Congress, and the 

4th Greek Medical Laboratory Technologists Conference, Athens, Greece 5-

8 December, 2013. (Βαγδατλή Ε.) 

o 9 Φεβρουαρίου 2013: Πρόεδρος Συνεδρίας σε δύο κύριες ομιλίες του 27
ου

 

Σεμιναρίου Ιατρικής Βιοπαθολογίας της Εταιρείας Ιατρικής Βιοπαθολογίας 

Βορείου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη (Χατζηδημητρίου Μ.) 

o 6 Μαρτίου 2013: Συντονίστρια σε ομιλία με θέμα «Αντιμικροβιακά-

χημειοθεραπευτικά: Τρόπος δράσης και αντοχής» στα πλαίσια του 

προγράμματος των Μαθημάτων για τους ειδικευόμενους στην Ιατρική 

Βιοπαθολογία που οργανώνονται από την ΕΙΒΒΕ (Εταιρεία Ιατρικής 

Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος) (Χατζηδημητρίου Μ.) 

o 20 Φεβρουαρίου 2013: Συντονίστρια σε ομιλία με θέμα «Σύνθεση 

κυτταρικού τοιχώματος βακτηρίων- Χρώσεις στη Μικροβιολογία» στα 

πλαίσια του προγράμματος των Μαθημάτων για τους ειδικευόμενους στην 

Ιατρική Βιοπαθολογία που οργανώνονται από την ΕΙΒΒΕ (Εταιρεία 

Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος) (Χατζηδημητρίου Μ.) 

o 5 Φεβρουαρίου 2012: Συντονίστρια στρογγυλής Τράπεζας με θέμα 

«Μυκητιάσεις δέρματος και εξαρτημάτων» στο 26ο Μετεκπαιδευτικό 

Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας.  (Χατζηδημητρίου Μ.) 

o 1η Απριλίου 2011: Πρόεδρος Συνεδρίας Ελευθέρων Ανακοινώσεων στο 

4οΠανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας  

o Συμμετοχή στο προεδρείο: RBSC 2013 (Regional European Congress of 

Biomedical Laboratory Science) που πραγματοποιήθηκε στις 5-7 

Δεκεμβρίου 2013 στην Αθήνα. (Ελευθερίου Φ.) 

o Συμμετοχή σε προεδρείο του 65
ου

 Συνεδρίου της Πανελλήνιας Εταιρείς 

Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, 27-30 Νοεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη 

(Ελευθερίου Φαίδρα) 
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 Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος συμμετείχαν  συνολικά σε 2 

συντακτικές επιτροπές διεθνών επιστημονικών περιοδικών.  

 «International Journal of Caring Sciences»  (Πέτρου Χρήστος) 

«ChemXpress» (Φαίδρα Ελευθερίου) 

 

 Κατά την τελευταία πενταετία έγιναν συνολικά 17 προσκλήσεις σε μέλη του 

διδακτικού προσωπικού του Τμήματος από άλλους ακαδημαϊκούς / ερευνητικούς 

φορείς για διαλέξεις/παρουσιάσεις κλπ.  

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

  “Laboratory approach of coagulation mechanism: presentation of interesting 

cases”. 25th Postgraduate Seminar of Medical Biopathology”. Thessaloniki, 

October 2010  (Βαγδατλή Ελένη). 

 «Explanation of hematology analyzers results”. 2
nd

 Pan-Hellenic 

Congress of Medical Laboratory Technologists. Thessaloniki, April 2010  

(Βαγδατλή Ελένη) 

 “Laboratory approach of coagulation mechanism: presentation of 

interesting cases”. Annual courses for doctors under trainee of Medical 

Biopathology 2010-11  (Βαγδατλή Ελένη) 

 “Complete Blood Count: evaluation of the results”. Annual courses for 

doctors under trainee of Medical Biopathology 2010-11  (Βαγδατλή 

Ελένη) 

 Επιστημονική διάλεξη με θέμα: «Διαλύματα» στα μετεκπαιδευτικά 

μαθήματα περιόδου 2010 της Εταιρείας Ιατρικής Βιοπαθολογίας 

Βορείου Ελλάδος για τους ειδικευόμενους στην Ιατρική Βιοπαθολογία στις 

14 Απριλίου 2010(Μήτκα Στέλλα). 

 «Βιταμίνη D, νεότερα δεδομένα» στο 25
ο
 Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο 

Ιατρικής Βιοπαθολογίας, που έγινε στις 15-17 Οκτωβρίου 2010,  στη 

Θεσσαλονίκη (Μήτκα Στέλλα). 

 «Ερμηνεία αποτελεσμάτων αυτόματων αιματολογικών αναλυτών» 

(επισημάνσεις, αλγόριθμοι, περαιτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι). 22
ο
 

Πανελλήνιο Συνέδριο Αιματολογίας, 24-26 Νοεμβρίου, Αθήνα, 2011 

(Βαγδατλή Ε). 
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  «Διαχείριση κλινικών δειγμάτων για το Μικροβιολογικό Εργαστήριο 

(ούρα, κολπικό επίχρισμα, κόπρανα)» στα πλαίσια του προγράμματος των 

Μαθημάτων για τους ειδικευόμενους στην Ιατρική Βιοπαθολογία που 

οργανώνονται από την ΕΙΒΒΕ (Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου 

Ελλάδος), 12 Ιανουαρίου 2011 (Χατζηδημητρίου Μ) 

 «Αντιβιόγραμμα και ερμηνεία του στο κλινικό εργαστήριο»στα πλαίσια του 

προγράμματος των Μαθημάτων για τους ειδικευόμενους στην Ιατρική 

Βιοπαθολογία που οργανώνονται από την ΕΙΒΒΕ (Εταιρεία Ιατρικής 

Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος,) 23 Νοεμβρίου 2011 (Χατζηδημητρίου Μ) 

 Εισήγηση με θέμα: “Προβληματισμοί στην εργαστηριακή προσέγγιση του 

μηχανισμού Πήξεως» στον κύκλο μαθημάτων Ειδικευομένων στην Ιατρική 

Βιοπαθολογία, 2010-2011 (Βαγδατλή Ε.) 

 Εισήγηση με θέμα: “«Ερμηνεία αποτελεσμάτων Αιματολογικών αναλυτών». 

στον κύκλο μαθημάτων Ειδικευομένων στην Ιατρική Βιοπαθολογία, 2010-

2011 (Βαγδατλή Ε.) 

 ΅Μακροκυτταρικές αναιμίες¨, στα πλαίσια του προγράμματος των 

Μαθημάτων για τους ειδικευόμενους στην Ιατρική Βιοπαθολογία που 

οργανώνονται από την ΕΙΒΒΕ (Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου 

Ελλάδος) 30 Μαΐου 2012  (Βασιλική Κωνσταντινίδου)  

 IDDST 2012, BIT's 10th Anniversary of International Drug Discovery 

Science and Technology-2012, Νanjing, China, 8-10 November 2012 

(Ελευθερίου Φ.) 

 Συμμετοχή ως ομιλήτρια στον Κύκλο Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων 

(εκπαιδευτικό έτος 2014) της Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας 

(Παρουσίαση  των   3  θεμάτων):  

1. Κυτταρολογία Υγρής Φάσης (Μέθοδος SurePath) 

2.Παρασκευαστικές τεχνικές στην Κυτταρολογία – Επικουρικές τεχνικές 

στην Κυτταρολογία: Α. Βασικές Αρχές Κυτταροχημείας, Β.Χρώση 

Παπανικολάου, Γ. Χρώση Giemsa, Δ. Ειδικές Κυτταροχημικές Χρώσεις 

3. Βασικές Αρχές Ανοσοκυτταροχημείας. 

(Ο κύκλος αυτός των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων έχει μοριοδοτηθεί από 

τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με 24 μόρια συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 

(CME credits)).  

 

 

 Δύο μέλη είναι κριτές  Επιστημονικών Περιοδικών 

 “Infection” (Μήτκα Στέλλα)  
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“Journal of AIDS” (Ελευθερίου Φαίδρα) 

“Clinical Research, Biomed research International” (Ελευθερίου Φαίδρα) 

 

 Επίσης, ένα μέλος ΕΠ του τμήματος (Παπουτσή Ανδρονίκη, ήταν 

Επιστημονικός Κριτής (Peer reviewer) για 3 ερευνητικά προγράμματα που 

υποβλήθηκαν στον οργανισμό «Συμβούλιο της Δανίας για την ανεξάρτητη 

έρευνα, την τεχνολογία και την προαγωγή της επιστήμης» (Danish Council for 

Independent Research | Technology and Production Sciences, DFF – YDUN). 

 

Επιπλέον, μέλη του Τμήματος συμμετέχουν σε διάφορες Επιτροπές όπως: 

 Επιτροπή της Νομαρχείας Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της αναθεώρησης 

του Τοπικού Σχεδίου Δράσης για τη Νέα Γρίπη Α Η1Ν1 

(Χατζηδημητρίου Μαρία) 

 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος 

Θεσσαλονίκης, υπεύθυνη των θεμάτων Ιατρικής Υπηρεσίας και από τα 

θέματα του Οικονομικού Τμήματος για τα αναφερόμενα σε 

Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. (Χατζηδημητρίου Μαρία) 

 Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ιατρικής 

Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος (Ειδικός Γραμματέας) (Χατζηδημητρίου 

Μαρία) 

 Εγγεγραμμένη στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων (με την ειδικότητα 

του βιολόγου) του έτους 2008, που καταρτίστηκε με την 45231/2007 

απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. (Παπουτσή 

Ανδρονίκη) 

 Μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος του ΑΤΕΙΘ (Ελευθερίου Φαίδρα) 

 

Όλα τα μέλη ΕΠ του Τμήματος είναι εγγεγραμμένα σε Ελληνικές και Διεθνείς 

Επιστημονικές Εταιρείες όπως: 

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και αντιμετώπισης του AIDS (Ανδρονίκη 

Παπουτσή, Χατζηδημητρίου Μαρία) 

Ελληνική Εταιρία Ανοσολογίας (Ανδρονίκη Παπουτσή) 

Ελληνική Εταιρία Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας  (Ελευθερίου Φαίδρα) 
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Ελληνική Εταιρία Ελευθέρων ριζών και οξειδωτικού Στρες (Ελευθερίου 

Φαίδρα, Λυμπεράκη Ευγενία) 

Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης (Ελευθερίου Φαίδρα) 

Ελληνική Εταιρείας Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος (Βαγδατλή 

Ελλένη, Χατζηδημητρίου Μαρία, Μήτκα Στέλλα, Κωνσταντινίδου Βασιλική) 

Εταιρεία Εργαστηριακής Αιματολογίας και Αιμοδοσίας (Βαγδατλή Ελλένη) 

Ελληνικής Αιματολογική Εταιρεία (Βαγδατλή Ελλένη) 

Ελληνική  Εταιρεία  Κλινικής  Κυτταρολογίας ( Μακρή Στέλλα ) 

Ελληνική  Εταιρεία  Έρευνας  του  Καρκίνου (Μακρή Στέλλα) 

Ελληνική  Εταιρεία  Ηλεκτρονικής  Μικροσκοπίας (Μακρή Στέλλα) 

Ελληνική Εταιρεία για τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και τη 

διασφάλιση της ποιότητας της περίθαλψης (Χατζηδημητρίου Μαρία) 

Εταιρεία Κλινικής Χημείας (Λυμπεράκη Ευγενία, Ελευθερίου Φαίδρα) 

Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ελευθερίου Φαίδρα, Λυμπεράκη Ευγενία) 

American Chemical Society (Ελευθερίου Φαίδρα) 

International AIDS Society – IAS (Ελευθερίου Φαίδρα) 

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 

(ESCMID) (Χατζηδημητρίου Μαρία) 

Ευρωκοινοβούλιο των Νέων, Στρασβούργο (Χατζηδημητρίου Μαρία) 

 

Σε σχέση με την πενταετία 2007-2012, που ελέγχθηκε κατά την εξωτερική 

αξιολόγηση, οι δείκτες αναγνώρισης του Τμήματος παρουσίασαν βελτίωση. 

 

 

5.6.  Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος; 

Όπως προκύπτει από κοινά προγράμματα τα οποία υπέβαλλαν ή στα οποία 

συμμετείχαν ή συμμετέχουν μέλη Ε.Π. του Τμήματος και από κοινή συμμετοχή σε 

ανακοινώσεις σε συνέδρια και σε δημοσιεύσεις που έχουν προκύψει από τις 

συνεργασίες, το Τμήμα συνεργάζεται με: 
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(α) Με άλλα Τμήματα του ΑΤΕΙΘ όπως: 

 Το Τμήμα μαιευτικής 

 Το Τμήμα Νοσηλευτικής 

 Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας 

  Το Τμήμα οχημάτων 

 Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 

 Το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής 

 Το Τμήμα Θετικών Επιστημών (γενικό Τμήμα) 

 

(β) Με φορείς και Ιδρύματα του εσωτερικού όπως: 

 το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα 

Φαρμακευτικής και Ιατρική Σχολή) 

 το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ιατρική Σχολή) 

 την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 

 το Ιπποκράτειο Νοσσοκομείο 

 το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 

 τη Νευροχειρουργική Κλινική του Αχέπα 

 Διαβητολογικό κεντρο ΑΧΕΠΑ 

 το κέντρο Περίθαλψης ασθενών με νόσο Alzheimer του Αχέπα 

 Πνευμονολογική Κλινική Νοσοκομείου Παπανικολάου 

 το 1
o
 Μικροβιολογικό ΝΜΥ  ΙΚΑ ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης 

 

 (γ) Με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού όπως 

 Universita Degli, Dtudi di Parma, Italy. 
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 Institute of Biomedical Chemistry RAMS, Pogodinskaya Str., 10, 

Moscow 119832, Russia 

 Central Drug Research Institute, Chattar Manzil Palace, Lucknow, 

India 

 Laboratory of applied organic chemistry, University of Sciences and 

Technology “Houari Boumédiène”, Algiers, Algeria 

 Tafila Technical University, Jordan  

 Department of Chemistry, K.N.Toosi Univrsity of Technology, 

Tehran, Iran 

 Pierre and Marie Curie University, Paris, France 

 Paul Sabatier University, Toulouse, France 

 Veterinary Microbiology, Malaysia 

 

Μέλη του Τμήματος συμμετέχουν σε δίκτυα έρευνας όπως: 

- Συμμετοχή στην Ομάδα Μελέτης της Παθοφυσιολογίας της 

Αθηροσκλήρωσης της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης (Φαίδρα 

Ελευθερίου) 

- Δίκτυο Έρευνας των μελών της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για τις 

Λοιμώξεις από Λεγεωνέλλες (European Working Group for 

Legionella Infections, EWGLI, www.ewgli.org). Στόχος του 

Ευρωπαϊκού αυτού δικτύου έρευνας ήταν η δημιουργία μιας 

πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για την τυποποίηση και ταυτοποίηση 

στελεχών Λεγεωνελλών με μοριακές μεθόδους τυποποίησης (AFLP 

Typing, SBT typing) (Παπουτσή Ανδρονίκη). 

 

 

5.7.Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν 

απονεμηθεί σε μέλη του Τμήματος; 

Το Τμήμα, διαθέτει στελέχη που έχουν αποσπάσει στο παρελθόν βραβεία 

και διακρίσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

Σε εθνικό επίπεδο: 

http://www.ewgli.org/
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 - Ο Πέτρου Χρήστος, καθηγητής, βραβεύτηκε το Δεκέμβριο του 1991 από την 

Ακαδημία Αθηνών. Η βράβευση αφορούσε μελέτες σχετικές με την έρευνα για 

την πρόοδο της θεραπείας του καρκίνου και ειδικότερα αναφερόμενες σε στοιχεία 

εφαρμοσμένης γενετικής, ως προς τη χημειοθεραπεία.  

- Η αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Μήτκα Στέλλα βραβέυθηκε το 2000, στα πλαίσια 

του 19ο Εθνικού Συνεδρίου Μικροβιολογίας, 1ο Πανελλήνιου Συνεδρίου 

Ιατρικής Βιοπαθολογίας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 18-21 Απριλίου 

2000 για την εργασία με τίτλο: «Ανάπτυξη μοριακής μεθόδου διάγνωσης της 

βρουκέλλωσης» 

Λ. Ζέρβα, Κ. Μπουραντάς,  Σ. Μήτκα, Α. Κανσουζίδου και Ν.Ι. Λεγάκης.  

 - Επίσης, η αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Μήτκα Στέλλα βραβεύθηκε το 2006, στα 

πλαίσια του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιατρικής Βιοπαθολογίας που 

πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 12-15 Απριλίου 2006 για την εργασία της 

με θέμα: « Η Συμβολή της multiplex PCR στη διάγνωση των ερπητικών 

λοιμώξεων του ΚΝΣ» Σ. Μήτκα, Δ. Αρβανίτης, Σ. Σωτηριάδης, Δ. 

Καραμπαξόγλου, Α. Κανσουζίδου.  

-  Το 2000, η Επίκουρη καθηγήτρια Βιολογίας-Γενετικής Παπουτσή Ανδρονίκη, 

τιμήθηκε με το 1
ο
 βραβείο αναρτημένης ανακοίνωσης (Poster) στην εργασία 

“Εφαρμογή και αξιολόγηση της μεθόδου πολυμορφισμού μήκους μεγεθυσμένου 

θραύσματος (AFLP) στην επιδημιολογική τυποποίηση στελεχών Legionella 

pneumophila ορολογικής ομάδος 1”. Α. Παπουτσή, Στ. Αλεξίου-Δανιήλ, Α. 

Αντωνιάδης. 19
ο
 Εθνικού Συνέδριο Μικροβιολογίας – 1

ο
 Ιατρικής Βιοπαθολογίας 

(Αθήνα, 2000).  

- Το 2008 η Επίκουρη καθηγήτρια Κλινικής Χημείας Ελευθερίου Φαίδρα τιμήθηκε 

με το βραβείο καλύτερης προφορικής εργασίας στα πλαίσια του 2
ο
 Συνέδριο 

Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη,  8-9 

Νοεμβρίου 2008 για την ομιλία της με τίτλο: «Ακτινοβολία και καρκινογένεση» 

Φαίδρα Ελευθερίου. (Βιβλίο Περιλήψεων σελ. 9. 4
ο
 Συνέδριο Πυρηνικής 

Ιατρικής και 2
ο
 Συνέδριο Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος 

Θεσσαλονίκης) 

- 2010:  2
ο
 βραβείο Προφορικής παρουσίασης για την Εργασία: 

     Surmava Sofiko, Πίττα Ελένη,
 
Ελευθερίου Φαίδρα, Γερονικάκη Αθηνά, Πέτρου 

Χρήστος. «Ανάπτυξη νέων φαρμάκων για την αντιμετώπιση του AIDS. Δοκιμασία 

αναστολησ  της HIV-1 ανάστροφης μεταγραφάσης από νεες ενωσεις, παραγώγα της 

2-(χλωρο/φθορο φαινυλ)-3-(θειαζολ/ιμιδαζολ-2-υλ) θειαζολυδιν-4-όνης». 2
ο
 

Πανελλήνιο Συνέδρειο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Θεσσαλονίκη, 16-17 

Απριλίου 2010, Βιβλίο Συνεδρίου, σελ. 105. 

-    2010: 1
ο
 βραβείο αναρτημένης ανακοίνωσης για την Εργασία: 
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Babalekou E, Bitsoli A, Kiriazi L, Tsikopoulos K, Charisi CH, Vagdatli E. 

Fibrinogen values during pregnancy. 2
nd

 Panhellenic Congress Of Medical 

Laboratory Technologists. Thessaloniki, April 2010   

- 2012: 1
ο
 βραβείο προφορικής ανακοίνωσης για την Εργασία: 

Ανδρονίκη Παπουτσή, Φωτεινή Ζαχαρέγκα, Γιώργος Ράπτης, Στέλλα Μήτκα, 

Χρήστος Πέτρου. Εφαρμογή της μεθόδου πολυμορφισμού μήκους μεγενθυμένου 

θραύσματος (AFLP) για τη μοριακή τυποποίηση περιβαλλοντικών στελεχών 

legionella. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, 8-10 

Μαρτίου, Αθήνα 2012. 

-  2012: 2
ο
 βραβείο προφορικής ανακοίνωσης για την Εργασία: 

P. Δίρναλη, Α. Αποστολίδου, Ι. Σιδηρόπουλος, Π. Σκεπαστιανός, Π. Παπαλέξης. 

Το πρόβλημα της φαρμακευτικής αλλεργείας (Φ.Α.) Διερεύνηση της συχνότητας, 

των κυριότερων αιτίων και της αντιμετώπισής της. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο 

Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, 8-10 Μαρτίου, Αθήνα 2012. 

- 2012: 3
ο
 βραβείο προφορικής ανακοίνωσης για την Εργασία: 

Σ. Μήτκα, Σ. Μακρή, Π. Παπαλέξης, Δ. Βούρτσης, Μ. Τσιλιγγίρη, Α. 

Παπουτσή, Π. Σκεπαστιανός, Μ. Χατζηδημητρίου. Μοριακή ταυτοποίηση 

βρουκελλών. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, 8-10 

Μαρτίου, Αθήνα 2012. 

- 2012: 1
ο
  βραβείο αναρτημένης ανακοίνωσης για την Εργασία: 

Σ. Μακρή, Χ. Μωυσίδης, Π. Παπαλέξης, Δ. Βούρτσης, Π. Δρόσος, Γ. Σκούλη, 

Α. Παπουτσή, Σ. Μήτκα. Η συμβολή της PCR στη διάγνωση της HHV-6 

πρωτολοίμωξης σε παιδιά. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών 

Εργαστηρίων, 8-10 Μαρτίου, Αθήνα 2012. 

 

Σε διεθνές επίπεδο: 

- Η Επίκουρη καθηγήτρια Κλινικής Χημείας, Ελευθερίου Φαίδρα, έχει τιμηθεί το 

2004 με το Young Investigator’s Award της European Federation for 

Pharmaceutical Sciences για τη συμμετοχή της στην εργασία με τίτλο: «Novel 

substituted morpholines and thiomorpholines for the treatment of 

hyperlipidemia» . 

- 3
ο
 βραβείο αναρτημμένης ανακοίνωσης (Poster) στην εργασία «Συχνότητα της 

μετάλλαξης G1691A του γονιδίου του παράγοντα V της πήξης του αίματος (V-

LEIDEN) σε νεαρά άτομα με ιστορικό συγγενούς θρομβοφιλίας (Πρόδρομη 

μελέτη)». Α. Παπουτσή, Ι. Γιουρετζικλής, Χ. Μιχαήλ, Α. Φιλιππίδου, Ε. 
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Βαγδατλή,  Σ. Μήτκα. Regional European Congress of Biomedical Laboratory 

Science & 4
th

 Greek Medical Laboratory Technologists Conference (Athens, 5-7 

December 2013). 

- E. Vagdatli, N. Adrianakis, I. Tsikopoulos, D. Vasdekis, A. Tsikopoulos, V. 

Konstandinidou. Effects of the Electromagnetic Fields on the Automated Blood 

Cell Measurements. Regional European Biomedical Laboratory Science 

Congress, and the 4th Greek Medical Laboratory Technologists Conference, 

Athens, Greece 5-8 December, 2013 (Β' Βραβείο Poster). 

- Certificate of Distinction για την παρουσίαση στην 2
nd

 International Medical 

Olympiad της Εργασίας με τίτλο «Study of the Lipidemic profile of diabetic 

patients. Negative correlation of cholesterol levels of diabetes type I patients with 

serum amylase concentration”  (Ελευθερίου Φ.) 

- 3
rd

 oral presentation award για την περουσίαση στο RBSC2013 (Regional 

European Biomedical Laboratory Science Congress) της εργασίας με τίτλο 

“Prevalence of anti-Insulin, anti-IA2, anti-GAD, anti-IR auto-antibodies and anti-

Neu5Gc antibodies in Diabetic Type I and II Patients” (Ελευθερίου Φ.) 

- Επίσης σε διεθνές επίπεδο, η αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Μήτκα Στέλλα έχει 

προσκληθεί από τον Jama'ayah, καθηγητή, μετά από υπόδειξη του  David 

Hampson Associate Professor, Editor του επιστημονικού περιοδικού JMM  

να διοργανώσει Workshop στη Μαλαισία με θέμα «Evaluation of the NEWEST 

molecular techniques for diagnosis of human brucellosis». 

 

Τέλος, μία Εργασία της κ. Μήτκα βρέθηκε στα top 10 Articles της βάσης BiomedLib 

(medline) στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο εντός του 2010. 

     Εργασία: Mitka S, Anetakis C, Souliou E, Diza E, Kansouzidou A: Evaluation 

of different PCR assays for early detection of acute and relapsing brucellosis in 

humans in comparison with conventional methods. J Clin Microbiol; 2007 

Apr;45(4):1211-8 

Επίσης μία Εργασία της κ. Φαίδρας Ελευθερίου βρέθηκε στην πρώτη θέση μεταξύ 

των most downloaded European Jοurnal of Medicinal Chemistry articles from 

SciVerse ScienceDirect in the last 90 days και παραμένει μεταξύ των τριών most 

downloaded articles από την ημέρα της δημοσίευσής της (Ιανουάριος 2012) έως 

σήμερα (Απρίλιος 2012). 

     Εργασία: P Eleftheriou, A Geronikaki, D Hadjipavlou-Litina, P Vicini, O Filz, 

D Filimonov, V Poroikov. Fragment-based design, docking, synthesis, biological 

evaluation and structure-activity relationships of 2-benzo/benzisothiazolimino-5-
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aryliden-4-thiazolidinones as cycloxygenase /lipoxygenase inhibitors. Volume 47, 

January 2012, Pages 111–124. 

 

 

 

5.8.Πώς κρίνετε τον βαθμό συμμετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στην 

έρευνα; 

 

Οι σπουδαστές συμμετέχουν στην έρευνα που πραγματοποιείται στο Τμήμα 

κυρίως στα πλαίσια πτυχιακών ερευνητικών εργασιών. 

Την τελευταία πενταετία, μεγάλος αριθμός σπουδαστών συμμετείχαν σε 

ερυνητικές εργασίες όπως φαίνεται και από τη συμμετοχή τους σε εργασίες που 

έχουν ανακοινωθεί σε συνέδρια και περιληφθεί σε περιοδικά  και πρακτικά 

συνεδρίων και παρατέθηκαν στην παράγραφο 4.8.   

 Η συμμετοχή των σπουδαστών στην έρευνα αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία 

χρόνια με πολύ καλά αποτελέσματα που αποτυπώνονται στον αριθμό των 

δημοσιευμένων εργασιών και ανακοινώσεων σε συνέδρια που εμφανίζει σημαντική 

ανοδική πορεία. 
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έτη  

 Η παραγωγή δημοσιεύσεων με συμμετοχή και φοιτητών είναι συνεχώς 

αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια. Σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε κυρίωςς μετά το 

2010, οπότε άρχισε και η σταδιακή παραγωγή δημοσιεύσεων σε επιστημονικά 

περιοδικά με συμμετοχή και φοιτητών. 

 Κατά την εξωτερική αξιολόγηση, Άνοιξη του 2012, οι αξιολογητές 

παρατήρησαν την ύπαρξη σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, χωρίς όμως 



 

 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)  Έκδοση 1.0      Νοέμβριος 2007        

 

113 

αυτή να συνοδεύεται από σημαντική παραγωγή δημοσιεύσεων πλήρων ερευνητικών 

εργασιών. 

 

 

 Η «ωρίμανση» των ερευνητικών εργασιών που πραγματοποιούνται από 

φοιτητές ώστε να δώσουν δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά γίνεται αργά 

γιατί οι φοιτητές, κατά την πτυχιακή τους εργασία, που πραγματοποιούν 

ταυτόχρονα με την πρακτική άσκηση, δεν έχουν τη δυνατότητα να 

πραγματοποιήσουν μεγάλο αριθμό πειραμάτων. Η μία πτυχιακή αποτελεί συνέχεια 

της άλλης και κάθε μια δίνει μία δημοσίευση σε συνέδριο όπου ανακοινώνεται κάθε 

φορά ένα μέρος των αποτελεσμάτων. Η δημοσίευση της ολοκληρωμένης εργασίας 

σε περιοδικό γίνεται αφού ολοκληρωθεί όλη η σειρά των πειραμάτων (σε σειρά 

διαδοχικών πτυχιακών). 

 Ένας δεύτερος λόγος για την καθυστέρηση που παρατηρείται είναι η δυσχέρια 

στην προμήθεια αντιδραστηρίων για οικονομικούς λόγους και ορισμένες φορές η 

καθυστέρηση στη συλλογή ικανού αριθμού βιολογικών δειγμάτων. 

 Πιστεύουμε ότι η ύπαρξη χρηματοδότησης και μεταπτυχιακών φοιτητών θα 

οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συνήθως έχουν  τη 

δυνατότητα να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο, μπορούν να δουλέψουν πιο 

αυτόνομα χωρίς την υποχρεωτική συνεχή φυσική παρουσία του επιβλέποντα και 

παρ’ ότι και οι ίδιοι συνεχίζουν να εκπαιδεύονται, είναι ήδη πιο εκπαιδευμένοι από 

τους προπτυχιακούς φοιτητές κατά την έναρξη της μεταπτυχιακής τους εργασίας. 

 Η έναρξη του αυτοχρηματοδοτούμενου μεταπτυχιακού πιστεύουμε ότι θα 

δώσει ώθηση στην παραγωγή ερευνητικού έργου. 
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6. Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/ 

παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς 

 

6.1.  Πώς κρίνετε τις συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς; 

 Το Τμήμα έχει αναπτύξει συνεργασίες με εταιρείες που αφορούν ειδικές 

ομάδες του κοινωνικού συνόλου και ορισμένους πολιτιστικούς/παραγωγικούς φορείς 

στα πλαίσια μελετών και ερευνητικών εργασιών  που έχει εκπονήσει 

 Τέτοιοι φορείς είναι: 

- Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών 

- Ποδοσφαιρικές ομάδες 

- Tοπικά Υποκαταστήματα του ΙΚΑ 

- κέντρα αιμοδοσίας 

- Σχολεία 

 Εικότερα: 

 Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών 

Διαταραχών εκπόνησε ερευνητική εργασία με τίτλο «Εκτίμηση των επιπέδων 

ολικών αντιοξειδωτικών στο αίμα ασθενών με νόσο Alzheimer» τα αποτελέσματα 

της οποίας έχουν ήδη ανακοινωθεί σε συνέδρια.  

Σε συνεργασία με Νοσοκομεία, κέντρα Υγείας και τοπικά υποκαταστήματα 

του ΙΚΑ, εκπονεί επιδημιολογικές και ερευνητικές μελέτες, τα αποτελέσματα των 

οποίων μπορεί να οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα για την τοπική κοινωνία ή 

για ειδικές ομάδες του πληθυσμού. 

Στα πλαίσια ερευνητικής πτυχιακής εργασίας με τίτλο «Η επίπτωση της 

αναιμίας σε επαγγελματίες και ημιεπαγγελματίες ποδοσφαιριστές» συμμετείχε σε 

ερευνητικό έργο σε συνεργασία με ποδοσφαιρικές ομάδες του εσωτερικού και 

εξωτερικού. Στο έργο συμμετείχαν οι κύριοι Ανδρουλάκης Ν.(Ιατρικό επιτελείο 

ΠΑΕ Εργοτέλης) και Κουνδουράκης Ν.(Εργοφυσιολόγος ΠΑΕ ΟΦΗ) και Sassi 

Roberto(Fitness trainer Samdoria) 
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     Επίσης, διοργανώνει δύο φορές το χρόνο αιμοληψία σε συνεργασία με τη 

μονάδα αιμοληψίας του Ιπποκρατείου που είναι επίσης δραστηριότητα με κοινωνικό 

χαρακτήρα. 

     Μέλη του Τμήματος έχουν δώσει διαλέξεις σε σχολεία με θέματα γενικού 

ενδιαφέροντος ενώ και άλλες διαλέξεις προγραμματίζονται. Ενδεικτικά παρατίθενται 

οι παρακάτω: 

Ομιλίες σε λύκεια: 

2011:  «Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, κινητά τηλέφωνα και επιδράσεις στην 

υγεία» (Φαίδρα Ελευθερίου). 

2011: « Διατροφή, αντιοξειδωτικά και υγεία»(Λυμπεράκη Ευγενία). 

Ομιλίες σε γονείς και παιδιά δημοτικών σχολείων: 

        2012: «Τροφογενείς λοιμώξεις» (Μήτκα Στέλλα) 

        2012: «Υδατογενείς λοιμώξεις» (Παπουτσή Ανδρονίκη) 

 

Τέλος, το μέλος ΕΠ του Τμήματος, Χατζηδημητρίου Μαρία, συμμετέχει στην 

Επιτροπή της Νομαρχείας Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της αναθεώρησης του 

Τοπικού Σχεδίου Δράσης για τη Νέα Γρίπη Α Η1Ν1 

Επίσης μέλη ΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν σε Επιτροπές Νοσοκομείων κλπ. 

  

6.2.  Πώς κρίνετε τη δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με 

ΚΠΠ φορείς; 

  

Το Τμήμα έχει το επιστημονικό δυναμικό και τη δυνατότητα να αναπτύξει 

συνεργασίες με ΚΠΠ φορείς σε επίπεδο ενημέρωσης/εκπαίδευσης/πρόληψης σε 

θέματα υγείας αφού διαθέτει κατάλληλο προσωπικό υψηλής εκπαίδευσης και 

εμπειρίας.  

Επίσης θα μπορούσε να παρέχει υπηρεσίες εκπονώντας π.χ. επιδημιολογικές 

μελέτες σε συνεργασία με διάφορους φορείς όπως δήμους, κοινότητες, συλλόγους 

κλπ.  

Τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος αντιμετωπίζουν θετικά την πιθανότητα ανάπτυξης 

τέτοιων συνεργασιών και είναι διατεθιμένα να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό του 

Τμήματος στα πλαίσια των συνεργασιών αυτών.  
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Το Τμήμα βρίσκεται στη διαδικασία για τη δημιουργία πιστοποιημένων 

Εργαστηρίων Θρομβοφιλίας, Βιοχημείας-Κλινικής Χημείας-Μοριακής 

Διαγνωστικής και Μικροβιολογίας-Ανοσολογίας. 

 

Στον Τομέα της Ενημέρωσης, τα τελευταία χρόνια, μέλη ΕΠ του Τμήματος 

έχουν δώσει διαλέξειςς για το ευρύ κοινό πάνω σε διάφορα θέματα, όπως: 

Ομιλίες σε λύκεια: 

          2011:«Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, κινητά τηλέφωνα και  

επιδράσεις  στην υγεία» (Φαίδρα Ελευθερίου). 

         2011: « Διατροφή, αντιοξειδωτικά και υγεία»(Λυμπεράκη Ευγενία). 

Ομιλίες σε γονείς και παιδιά δημοτικών σχολείων: 

        2012: «Τροφογενείς λοιμώξεις» (Μήτκα Στέλλα) 

        2012: «Υδατογενείς λοιμώξεις» (Παπουτσή Ανδρονίκη)  

Ομιλίες σε θέματα περιβάλλοντος: 

 2013:Διάλεξη με θέμα «Εξαρτησιογόνες ουσίες και νεότητα» στα 

πλαίσια της ημερίδας με θέμα «ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ 

ΝΕΟΤΗΤΑ» που διοργάνωσε το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στα πλαίσια σε 

συνεργασία με τη Θεραπευτική Κοινότητα ΙΘΑΚΗ στις 24 Απριλίου 

2013. (Ελευθερίου Φ.) 

2013: Ομιλίες με θέμα:  

«Περιβαλοντικές Επιπτώσεις στην Ανδρική Υπογονιμότητα» 

(Σκεπαστιανός Π) και 

«Περιβαλλοντική Προστασία, Υγεία και Ποιότητα Ζωής»  

στην ημερίδα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 

ΒΑΣΗ» που πραγματοποιήθηκε στο Λαογραφικό & Εθνολογικό 

Μουσίο Μακεδονίας-Θράκης, Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013. 

(Ελευθερίου Φ.) 

2014: Ομιλία με θέμα: 

«Περιβαλοντικές Επιπτώσεις στην Ανδρική Υπογονιμότητα» 

(Σκεπαστιανός Π) και 
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 «Προστασία Περιβάλλοντος, Υγεία και Ποιότητα Ζωής» 

κατάλληλα προσαρμοσμένη για την ημερίδα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» που 

συνδιοργανώθηκε με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση 

Θεσσαλονίκης (ΓΑΔ) και πραγματοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 

2014, στο Αμφιθέατρο της ΓΑΔ. (Ελευθερίου Φ.) 

2014: Ομιλία με θέμα: 

«Περιβαλοντικές Επιπτώσεις στην Ανδρική Υπογονιμότητα» 

(Σκεπαστιανός Π) και 

 «Προστασία Περιβάλλοντος, Υγεία και Ποιότητα Ζωής» 

προσαρμοσμένη κατάλληλα για την ημερίδα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» που 

συνδιοργανώθηκε με τον Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης 

«Μακεδονία» και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων 

του αερολιμένα Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014. 

(Ελευθερίου Φ.) 

Διαλέξεις στα πλαίσια της Ημέρας Περιβάλλοντος που πραγματοποιήθηκαν 

στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με τίτλο: 

2010: «Αστικά Απόβλητα» (Ελευθερίου Φ.) και  

2011: «Βιώσιμη Τεχνολογική Ανάπτυξη» (Ελευθερίου Φ.) 

2014: «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» (Ελευθερίου Φ.) 

 

Επιπλέον, μέλη Ε.Π. του Τμήματος ανήκουν σε διάφορους οργανισμούς όπως: 

- Ιατροί χωρίς σύνορα 

- UNICEF  

- Action AID 

      Κινητοποίηση του Τμήματος, με ευασθητοποίηση και συμμετοχή των 

σπουδαστών και των αποφοίτων στις ομάδες αυτές και ιδιαίτερα στους Ιατρούς 

χωρίς σύνορα όπου θα μπορούσαν να συμβάλουν ποικιλοτρόπως είναι ένα θετικό 

βήμα προς όφελος των οργανισμών και των σπουδαστών. 
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6.3.  Πώς κρίνετε τις δραστηριότητες του Τμήματος προς την κατεύθυνση της 

ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς; 

Το Τμήμα ενδιαφέρεται και κάνει προσπάθειες προς την ανάπτυξη συνεργασιών 

με διάφορους φορείς.  

Προσπαθεί να κρατά επαφή και να αξιοποιεί σε όλες τις συνεργασίες του 

αποφοίτους του Τμήματος που βρίσκονται στους αντίστοιχους χώρους. Απόφοιτοι 

του ΤΕΙ που εργάζονται στα αντίστοιχα Νοσοκομεία είχαν συμμετοχή στις εργασίες 

που έχουν εκπονηθεί έως σήμερα.  

Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών ανακοινώθηκαν σε συνέδρια και 

περιλήφθηκαν στα πρακτικά συνεδρίων ενώ δρομολογείται η δημοσίευσή τους στα 

κατάλληλα επιστημονικά περιοδικά. 

 

 

6.4.  Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με 

την εκπαιδευτική διαδικασία; 

 Τόσο η συνεργασία του Τμήματος με το “Κέντρο περίθαλψης ασθενών με 

Alzheimer” του Νοσοκομείου Αχέπα όσο και η συνεργασία του την Ελληνική 

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών και τις ΠΑΕ Εργοτέλης και 

ΠΑΕ ΟΦΙΣ εντάχθηκε στην εκπαιδευτική διαδικασία με τη συμμετοχή σπουδαστών 

του ΤΕΙ στα αντίστοιχα έργα στα πλαίσια της εκπόνησης ερευνητικών πτυχιακών 

εργασιών. 

Οι ανακοινώσεις 19 και 21 με συμμετοχή και σπουδαστών που παρατέθηκαν στην 

παράγραφο 4.8 προέκυψαν  στα πλαίσια των συνεργασιών αυτών. 

Επίσης, η ανακοίνωση 74 με συμμετοχή και σπουδαστών προέκυψε στα πλαίσια 

συνεργασίας του Τμήματος με το διαβητολογικό κέντρο του Ιπποκράτειου 

Νοσοκομείου κλπ. 

 Επιπλέον, η αιμοδοσίες που οργανώνονται έχουν και εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα αφού τα κέντρα αιμοδοσίας εντάσσονται στον επαγγελματικό χώρο των 

αποφοίτων του Τμήματος.  

 

6.5.  Πώς κρίνετε τη συμβολή του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και 

εθνική ανάπτυξη; 

Το Τμήμα διοργανώνει δύο φορές το χρόνο, το Νοέμβριο και Μάιο, 

εθελοντική αιμοδοσία, σε συνεργασία με το Τμήμα αιμοδοσίας του Ιπποκράτειου 
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νοσοκομείου. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε μια τράπεζα αίματος η οποία 

εξυπηρετεί, σε περίπτωση ανάγκης, όλο το προσωπικό και τους σπουδαστές της 

Σ.Ε.Υ.Π. 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα των εργασιών που εκπονεί το Τμήμα σε 

συνεργασία με Νοσοκομεία, κέντρα υγείας, υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α. κλπ. μπορεί 

να οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα για την τοπική κοινωνία ή για ειδικές 

ομάδες του πληθυσμού. 

Μεγάλη συμβολή στη σωστή ενημέρωση, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και 

τη διαφύλαξη της υγείας του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης 

αναμένεται ότι θα έχει η πραγματοποίηση των ενημερωτικών διαλέξεων που 

διοργανώνει το Τμήμα στα πλαίσια της Επιτροπής Περιβάλλοντος του ΑΤΕΙΘ σε 

Δήμους και Σχολεία του Νομού. 

 

 



 

 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)  Έκδοση 1.0      Νοέμβριος 2007        

 

120 

7. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 

 

7.1. Πώς κρίνετε τη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος; 

 

Το Τμήμα βρίσκεται σε διαρκή προσπάθεια αναβάθμισης που αντικατοπτρίζεται στα 

σχέδια πενταετούς ανάπτυξης. Η στρατηγική ανάπτυξης του Τμήματος 

διαμορφώνεται μέσα από τις συζητήσεις που γίνονται στις γενικές συνελεύσεις και 

περιλαμβάνει: 

- Τη συνεχή αναβάθμιση του περιεχομένου των μαθημάτων και των 

εργαλείων εκπαίδευσης ώστε οι απόφοιτοι του Τμήματος να ανταγωνίζονται 

ισότιμα τους αποφοίτους άλλων συναφών ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του 

εσωτερικού και του εξωτερικού ως προς το επιστημονικό υπόβαθρο και τις 

δεξιότητες. 

- Την ενίσχυση του μόνιμου Ε.Π. του Τμήματος 

- Την ενίσχυση της παραγωγής ερευνητικού έργου και την προβολή αυτού. 

- Την προβολή της νέας αναβαθμισμένης εικόνας του Τμήματος και του 

παραγόμενου Επιστημονικού έργου. 

- Προσέλκυση σπουδαστών υψηλότερου επιπέδου 

- Προσέλκυση ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου 

- Τη στήριξη των παλαιότερων και νεότερων αποφοίτων στην προσπάθεια για 

διαβίου εκπαίδευση και απόκτιση περισσότερης ή και εξειδικευμένης γνώσης. 

- Ενίσχυση της επαφής με τους παλαιότερους αποφοίτους και την 

παραγωγική διαδικασία 

- Ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του Ιδρύματος 

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Στο Τμήμα δρομολογείται η αντικατάσταση των συγγραμμάτων και 

εργαστηριακών βοηθημάτων που δεν κρίνονται ικανοποιητικά με νέες ενημερωμένες 

εκδόσεις. Ήδη σημαντική δουλειά έχει γίνει προς την κατεύθυνση αυτή τα τελευταία 

χρόνια. Η προσπάθεια αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της επόμενης τετραετίας 
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χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η διαδικασία αναβάθμισης δεν είναι μια συνεχής 

διαδικασία. 

 Η εισαγωγή νέων ασκήσεων και η χρήση νέων οργάνων στα εργαστήρια έχει 

επίσης προγραμματισθεί. 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ Ε.Π. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 Το Τμήμα προσανατολίζεται, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, στην πρόσληψη 

νέων μελών μόνομου Ε.Π. υψηλού επιπέδου με στόχο τη διασφάλιση σταθερής, 

υψηλής ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ενίσχυση του παραγόμενου 

ερευνητικού έργου. 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 Για την ενίσχυση παραγωγής ερευνητικού έργου, το Τμήμα, εκτός από την 

προσπάθεια εξασφάλισης αντιδραστηρίων, αναλωσίμων και μικρών οργάνων για την 

πραγματοποίηση ερευνητικής εργασίας στο μέτρο των δυνατοτήτων του στοχεύει 

στην: 

- Πρόσληψη νέων μελών Ε.Π. υψηλού επιπέδου 

- Πρόσληψη επιστημονικών συνεργατών υψηλού επιπέδου και ενθάρυνση της 

συμμετοχής τους στις ερευνητικές εργασίες που επιτελούνται στο Ίδρυμα. 

Για την προβολή του παραγώμενου ερευνητικού έργου:  

- Ενθαρύνεται η συμμετοχή των μελών σε συνέδρια. 

- Η συνεχής προβολή του παραγώμενου έργου μέσω της ιστοσελίδας τόσο στα 

ελληνικά όσο και στα αγγλικα. 

   Σημαντική ώθηση στην παραγωγή έρευνας στο Τμήμα θα έδινε η δυνατότητα 

δημιουργίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος γιατί θα εξασφάλιξε τη συμμετοχή 

εκπαιδευμένων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ερευνητικό έργο του Τμήματος 

αυξάνοντας την παραγωγικότητα της ερευνητικής εργασίας. Προς την κατεύθυνση 

αυτή εργάζεται το Τμήμα. 
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 Το Τμήμα κρίνει ως εξεραιτικά σημαντική, όχι μόνο την αναβάθμιση του 

επιπέδου της παρεχόμενης γνώσης και του ερευνητικού έργου που επιτελείται στο 

Τμήμα, αλλά και την προβολή της αναβαθμισμένης εικόνας του Τμήματος. 

 Για το σκοπό αυτό στοχεύει στην: 

- Συνεχή ανανέωση της ιστοσελίδας ώστε να προβάλλονται: 

    οι αναβαθμισμένες εργαστηριακές υποδομές και η αναβάθμιση στην 

απόκτηση   δεξιοτήτων των σπουδαστών 

               το αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό έργο με προβολή διαλέξεων και 

επίλεκτων πτυχιακών εργασιών 

                 το ερευνητικό αντικείμενο των μελών του Τμήματος 

                 το παραγώμενο ερευνητικό έργο με προβολή δημοσιεύσεων και 

ανακοινώσεων των μελών του Τμήματος. 

                  τα ερευνητικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στο Τμήμα. 

-       Επιπλέον, για την προβολή του Τμήματος στο διεθνή χώρο, την καλύτερη 

ενημέρωση για το Τμήμα και την προσέλκυση σπουδαστών από Ιδρύματα 

του εξωτερικού στα πλαίσια ανταλλαγών, στους επόμενους μήνες, έχει 

αναρτηθεί και λειτουργεί  ιστοσελίδα και στα αγγλικά 

(http://www.MedLabstudies.webs.com ) 

- Για την ολοκληρωμένη προβολή του, το Τμήμα προχώρησε στη δημιουργία 

video παρουσίασης του Τμήματος που αναδεικνύει τις δεξιότητες που 

αποκτούν οι απόφοιτοι του Τμήματος, τις υποδομές, το χώρο φοίτησης και τους 

χώρους και τις δυνατότητες μελλοντικής επαγγελματικής απασχόλησης των 

αποφοίτων, το επιστημονικό/ερευνητικό έργο που επιτελείται στο Τμήμα με 

απλουστευμένη παράθεση των αντικειμένων έρευνας και των επιτευγμάτων που 

πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα και σκοπεύει στη συνεχή αναβάθμισή του. 

 

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

  Η προσέλκυση σπουδαστών υψηλού επιπέδου προϋποθέτει: 

Ι) υψηλή απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, ΙΙ) καλές συνθήκες και 

ικανοποιητικά αμοιβόμενη εργασία, ΙΙΙ) αποδοχή του επιστημονικού υποβάθρου των 

αποφοίτων και σεβασμό από την επιστημονική κοινώτητα, ΙV) δυνατότητα 

http://www.medlabstudies.webs.com/
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περεταίρω μεταπτυχιακών σπουδών, V) ενημέρωση των υποψηφίων για τις 

δυνατότητες που προσφέρει το Τμήμα. 

 

 Η απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας είναι ικανοποιητική, το ίδιο 

και οι συνθήκες εργασίας και η αμοιβή τους. Οι προσπάθειες του Τμήματος για 

άνοδο του επιστημονικού υποβάθρου των αποφοίτων πιστεύεται ότι θα οδηγήσουν 

σε μεγαλύτερη βελτίωση. 

 Η άνοδος του επιπέδου των αποφοίτων και  του παραγώμενου ερευνητικού 

έργου  και η προβολή του πιστεύουμε ότι θα οδηγήσουν σταδιακά στην καλύτερη 

αποδοχή των αποφοίτων από την επιστημονική κοινότητα. 

 Σημαντικό θετικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα έχει η σωστή ενημέρωση των 

υποψηφίων για τις δυνατότητες που παρέχει το Τμήμα μέσω του video παρουσίασης 

του Τμήματος και το οποίο προβάλλεται σε όλους τους μαθητές που επισκέπτινται 

το Τμήμα στα πλαίσια του επαγγελματικού προσανατολισμού. 

 Επίσης, σημαντική θεωρούμε τη δυνατότητα δημιουργίας μεταπτυχιακού στο 

Τμήμα, γιατί θα δώσει νέα προοπτική σε υποψήφιους που ενδιαφέρονται να 

προχωρήσουν τις σπουδές τους παραπέρα. Το Τμήμα κάνει όλες τις απαράιτητες 

προσπάθειες ώστε να κριθεί θετικά προκειμένου να του επιτραπεί η δημιουργία 

μεταπτυχιακού Προγράμματος.  

 Η μείωση του αριθμού σπουδαστών στο Τμήμα και ειδιαίτερα αυτών που δεν 

εισέρχονται απευθείας στο Τμήμα μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα 

μπορούσε επίσης να αυξήσει το επίπεδο των σπουδαστών. Το Τμήμα ζητά 100 

σπουδαστές ετησίως. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός συχνά διπλασιάζεται.   

 Με τη λειτουργία της ιστοσελίδας και στα αγγλικά, αναμένεται να διευκολυνθεί 

η προβολή του Τμήματος στο εξωτερικό και να προσελκυστούν σπουδαστές 

συναφών Ιδρυμάτων του εξωτερικού για φοίτηση στο Τμήμα μας μέσω ανταλλαγών. 

 

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

Το ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλού επιπέδου, προκειμένου να ενδιαφερθεί να 

εργαστεί σε ένα εκπαιδευτικό Ίδρυμα, θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

Ι) να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και ευνοϊκές συνθήκες για τη διεξαγωγή 

έρευνας, 

ΙΙ) να διαθέτει κατάλληλα εργαλεία εκπαίδευσης για να διευκολύνεται η παροχή 

εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου. 
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ΙΙΙ)  να είναι καταξιωμένο στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα. 

- Το Τμήμα είναι πολύ καλά εξοπλισμένο προκειμένου να στηρίξει τη διεξαγωγή 

υψηλής έρευνας σε μεγάλο εύρος ερευνητικών αντικειμένων. 

- Επίσης, διαθέτει σύγχρονα εργαλεία εκπαίδευσης και επιτρέπει τη χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων και πληροφορικής για να διευκολύνει την παροχή υψηλού 

επιπέδου εκπαίδευσης. 

 Η προβολή των δυνατοτήτων αυτών με κάθε τρόπο π.χ. μέσω της ιστοσελίδας, 

μπορεί να προσελκύσει αξιόλογους επιστήμονες για υποβολή αιτήσεων κατά τις 

προκυρήξεις θέσεων μελών Ε.Π.  

- Όλες οι προσπάθειες του Τμήματος για ενίσχυση της έρευνας και εκπαίδευσης και 

της προβολής του Τμήματος, στοχεύουν στη βελτίωση του τρίτου κριτηρίου που 

είναι η ελληνική και διεθνή καταξίωση του Τμήματος. 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

 Για την ενίσχυση της επαφής του Τμήματος με τους παλαιότερους αποφοίτους 

και τον επαγγελματικό τους χώρο, την καταγραφή προβλημάτων αναγκών και 

ελλείψεων στην εκπαιδευτική διαδικασία, το Τμήμα θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με 

τους αποφοίτους κάθε έτους στα τρία και έξι χρόνια μετά την αποφήτισή τους. Ο 

τρόπος αυτός άμεσης επικοινωνίας αποδείχθηκε αποτελεσματικότερος σε σχέση με 

άλλους που δοκιμάστηκαν στο παρελθόν. 

 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 Το Τμήμα πιστεύει ότι, ως ανώτατο Ίδρυμα εκπαίδευσης, διάδοσης και 

παραγωγής γνώσης, είναι ο φυσικός χώρος στον οποίο θα πρέπει να μπορούν να 

απευθύνονται οι απόφοιτοί του όταν ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις γνώσεις τους 

ή να εκπαιδευτούν σε νέες τεχνικές ακολουθώντας τις εξελίξεις στον επαγγελματικό 

τους χώρο.  

 Βεβαίως εκπαιδεύει τους σπουδαστές του στην αυτόνομη αναζήτηση της 

γνώσης, πιστεύει όμως ότι πρέπει να συνεχίσει να είναι πηγή διάδοσης της γνώσης 

για τους αποφοίτους του και μετά την αποφοίτησή τους.  

 Για το λόγο αυτό, προτίθεται να προχωρήσει στην ετήσια διοργάνωση 

σεμιναρίων με αντικείμενο τις νέες εξελίξεις και προοπτικές στις διαγνωστικές 

τεχνικές με στόχο την ανανέωση των γνώσεων παλαιότερων αποφοίτων και τη 
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διασφάλιση της διαβίου εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσει στην 

απάληψη των διαφορών μεταξύ των παλαιότερων και νεότερων αποφοίτων και στη 

διαρκή διατήρηση του υψηλού επιπέδου των αποφοίτων. Για το σκοπό αυτό 

βρίσκεται σε επικοινωνία με την ΠΕΤΙΕ ( την επιστημονική/συνδικαλιστική ένωση 

των αποφοίτων) για από κοινού διοργάνωση. 

 Επιπλέον, στην προσπάθεια για διαβίου εκπαίδευση συμβάλλει η ενημέρωση 

της ιστοσελίδας με κείμενα και συνδέσμους που θα επιτρέπουν πρόσβαση στις 

νέες εξελίξεις στον τομέα της διάγνωσης 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 Επιπλέον το Τμήμα προτίθεται να ενισχύσει τον κοινωνικό του ρόλο 

δημιουργώντας νέες επαφές με συλόγους, δήμους κλπ. Με στόχο τη συμβολή του σε 

θέματα ενημέρωσης, πρόληψης, την εκπόνηση μελετών κλπ. 

 

 

7.2. Πώς κρίνετε τη διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής ακαδημαϊκής 

ανάπτυξης του Τμήματος; 

 

Η διαδικασία  διαμόρφωσης στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης γίνεται 

δημοκρατικά μέσω των συζητήσεων στις γενικές συνελεύσεις και λαμβάνοντας υπ’ 

όψη τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, τις υποδείξεις του Υπουργείου και τις 

απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το επίπεδο σπουδών και λοιπών 

δυνατοτήτων που παρέχεται στους αποφοίτους άλλων συναφών Τμημάτων του 

εσωτερικού ή εξωτερικού με τους οποίους οι απόφοιτοι θα μοιραστούν την αγορά 

εργασίας. 
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8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές 

 

 

 

8.1.  Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών 

υπηρεσιών; 

H γραμματεία του Τμήματος είναι στελεχωμένη με δύο διοικητικούς υπαλλήλους οι 

οποίες διεκπεραιώνουν με επιτυχία όλες τις διοικητικές διαδικασίες. Το προσωπικό 

είναι υψηλού επιπέδου σπουδών (απόφοιτοι ΑΕΙ) με συναφείς γνώσεις και εμπειρία 

στο αντικείμενο.  Ωστόσο, η πρόσληψη ενός ακόμα ατόμου θα διευκόλυνε κατά 

πολύ το έργο τους. 

Τα εργαστήρια είναι στελεχομένα με ΕΤΠ τα οποία πραγματοποιούν 

αποτελεσματικά τεχνικό υποστηρικτικό έργο όπως παρασκευή ειδικών 

αντιδραστηρίων, επίβλεψη χρήσης οργάνων από τους σπουδαστές κλπ. αλλά και 

παραγγελίες αντιδραστηρίων. Αν και τα υπάρχοντα ΕΤΠ διεκπαιρεώνουν πολύ 

αποτελεσματικά το έργο τους, σκόπιμη κρίνεται η πρόσληψη τουλάχιστον ενός 

επιπλέον ΕΤΠ που θα αναλάβει την ευθύνη του χώρου του Εργαστηρίου 

Βιοτεχνολγίας – Γεννετικής.  

Τα ΕΤΠ περιορίζονται στο παρασκευαστικό και υποβοηθητικό έργο. Η 

διδασκαλία των ασήσεων γίνεται από μέλη Ε.Π. και εργαστηριακούς συνεργάτες με 

άρτια συναφή εκπαίδευση, μεταπτυχιακό και προϋπηρεσία και αναλογία δύο 

διδασκόντων ανά 20 σπουδαστές.   

Τόσο το διοικητικό όσο και το Τεχνικό προσωπικό εργάζονται από τις 8.00 

π.μ. έως τις 2.00 μ.μ. Αν και το εκπαιδευτικό έργο συνεχίζεται και τις απογευματινές 

ώρες με θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, το ωράριο εργασίας του 

διοικητικού και τεχνικού προσωπικού επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών. 

Εκεί όπου θα έπρεπε να δωθεί βάση για την καλύτερη εξυπηρέτηση και 

εκπαίδευση των σπουδαστών και την καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου παραμονής 

τους εντός του Ιδρύματος είναι στη δυναμικότητα και το ωράριο λειτουργίας της 

βιβλιοθήκης και του αναγνωστηρίου της ΣΕΥΠ. Η βιβλιοθήκη διαθέτει σημαντικό 

αριθμό βιβλίων και αναγνωστήριο με υπολογιστές για έρευνα δια μέσω του 

διαδυκτίου και η υπηρεσία υποστήριξης του διαδυκτίου υποστηρίζει τη δυνατότητα 

χρήσης του όλο το 24ωρο. Ωστόσο, οι θέσεις του αναγνωστηρίου είναι σχετικά λίγες 

για το πλήθος των σπουδαστών της ΣΕΥΠ και η λειτουργία σταματά στις 2.00 μ.μ. 

Αυτό σημαίνει οτι σπουδαστές που τυχαίνει να έχουν ένα καινό στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα διδασκαλίας και περιμένουν να παρακολουθήσουν μια διάλεξη ή ένα 

εργαστήριο μετά τις 2.00 μ.μ. δε μπορούν να αξιοποιήσουν το χρόνο τους 

διαβάζοντας ή κάνοντας βιβλιογραφική έρευνα στο χώρο του διαδυκτύου. 
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8.2.  Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας; 

 

Για την ομαλή ένταξη των νέων σπουδαστών στο Τμήμα, την ενημέρωση για 

τους στόχους και τις δραστηριότητες του Τμήματος, το περιεχόμενο των σπουδών, 

τις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια των σπουδών και μετά από αυτές, 

πραγματοποιείται τελετή υποδοχής πρωτοετών σπουδαστών στην αρχή κάθε 

εξαμήνου.  

Επιπλέον, σε όλους τους σπουδαστές δίνεται με την εγγραφή τους οδηγός 

σπουδών που περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για το Τμήμα και το 

περιεχόμενο των σπουδών. 

Στο Τμήμα υπάρχει ο θεσμός του συμβούλου καθηγητή για τη διευκόλυνση 

της ένταξης και της παραπέρα πορείας του σπουδαστή. Το Τμήμα έχει ιστορία στη 

λειτουργία του θεσμού καθώς ο θεσμός έχει εφαρμοσθεί με ορισμένες διακοπές 

σχεδόν από την αρχή λειτουργίας του Τμήματος. 

Το γραφείο διασύνδεσης παρέχει επίσης οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστεί 

ο σπουδαστής για τις δυνατότητές του κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας των 

σπουδών. 

Σε όλους τους σπουδαστές παρέχεται κάρτα σίτησης και πάσο. 

Για τη στήριξη των περισσότερο οικονομικά αδύναμων σπουδαστών, 

υπάρχει η δυνατότητα 10ωρης αμοιβόμενης εβδομαδιαίας απασχόλησης των 

σπουδαστών στο Τμήμα στην οποία έχουν δικαίωμα κατά προτεραιότητα οι 

σπουδαστές με το χαμηλότερο εισόδημα και τις υψηλότερες επιδόσεις. 

Επιπλέον, λειτουργεί σπουδαστική εστία που μπορεί να φιλοξενήσει έναν αριθμό 

σπουδαστών. 

Για την υποστήριξη και των σπουδαστών που εργάζονταν κατά τη διάρκεια 

των σπουδών και αυτών που για άλλους λόγους καθυστέρησαν τις σπουδές τους 

πάσο και κάρτα σίτησης χορηγούνται και μετά τον κανονικό χρόνο σπουδών για τη 

λήψη του πτυχίου. 

Οι σπουδαστές εντάσσονται σε ένα Ίδρυμα που δραστηριοποιείται σε 

πολλούς τομείς και καλούνται να συμμετέχουν στη ζωή του Ιδρύματος.  

- Το Ίδρυμα διοργανώνει εκδηλώσεις σε εθνικές επαιτείους και θρησκευτικές 

γιορτές όπως την 28
η
 Οκτοβρίου,  25

η
 Μαρτίου, των Τριών Ιεραρχών κλπ. Επίσης 

οργανώνει διάφορες Ενημερωτικές Ημερίδες. Ενημερωτικές Ημερίδες οργανώνονται 

και από το Γραφείο διασύνδεσης.  
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- Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στις αθλητικές ομάδες και την 

χορευτική ομάδα του Ιδρύματος. Οι ομάδες του Ιδρύματος συμμετέχουν σε 

διοργανώσεις και έχουν πάρει πολλές διακρίσεις. 

- Τέλος για τους αλοδαπούς σπουδαστές, διοργανώνονται μαθήματα γλώσσας και 

εκδρομές εκπαιδευτικού χαρακτήρα με ξενάγηση στα μνημεία της πόλης της 

Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας γενικότερα. 

 Όλοι οι σπουδαστές έχουν δυνατότητα χρήσης της βιβλιοθήκης και των 

υπηρεσιών που παρέχει που περιλαμβάνουν:  

i. Δανεισμό βιβλίων 

ii. Δυνατότητα παραγγελειών άρθρων περιοδικών και δανεισμού βιβλίων μέσω 

του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών 

(ΕΔΕΤΒ) καθώς και από βιβλιθήκες του εξωτερικού. 

iii. Δυνατότητα έρευνας σε online βάσεις δεδομένων όπως (Ulrich’s Global 

Books in Print, DAI κλπ.) 

iv. Σύστημα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό που αναρτά ο κάθε 

διδάσκων στο blackboard, άμεση επικοινωνία, συμμετοχή σε ομάδες 

συζήτησης κλπ (http://blackboard.lib.teithe.gr) . 

v. Δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

vi. Δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε ξενόγλωσσα διεθνή ηλεκτρονικά 

περιοδικά (http://www.heal-link.gr) . 

vii. Αναζήτηση άρθρων σε ελληνικά περιοδικά μέσω του ευρετηρίου ελληνικών 

περιοδικών στην πύλη http://lib.teithe.gr.  

viii. Δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης για τα βιβλία της βιβλιοθήκης και 

τους  συναφείς τίτλους βιβλίων που υπάρχουν σε άλλα Ιδρύματα 

(http://www.lib.teithe.gr) . 

ix. Ιδρυματικό καταθετήριο το οποίο περιέχει ψηφιοποιημένο υλικό (Πτυχιακές 

Εργασίες, Δημοσιεύσεις Ε.Π., Εκδοτική παραγωγή του Ιδρύματος, 

Διοικητικά έγγραφα κλπ. (http://eureka.lib.teithe.gr)  

Επίσης όλοι οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα χρήσης του αναγνωστηρίου και της 

νησίδας υπολογιστών της βιβλιοθήκης. 

 

 

http://blackboard.lib.teithe.gr/
http://www.heal-link.gr/
http://lib.teithe.gr/
http://www.lib.teithe.gr/
http://eureka.lib.teithe.gr/
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8.3.  Πώς κρίνετε τις υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Τμήμα; 

 

ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 Τα γραφεία είναι αξιοπρεπή με την έννοια της υλικοτεχνικής υποδομής 

(έπιπλα γραφείων, βιβλιοθήκες, Υ/Η, εκτυπωτές κλπ. 

 

ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 Το Τμήμα διαθέτει επαρκή χώρο για τη στέγαση της γραμματείας και του 

αρχείου. 

 

ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 

 Το διαθέτει στρογγυλή τράπεζα για συνεδρίαση δώδεκα ατόμων εντός του 

γραφείου του Προϊσταμένου του Τμήματος. Για ανάγκες συνεδρίασης παρουσία 

περισσότερων ατόμων εξυπηρετείται από το νέο αμφιθέατρο της ΣΕΥΠ που έχει εξ 

αρχής σχεδιασθεί ως χώρος συνεδριάσεων με δυνατότητα χρήσης και μεταφραστή. 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΑΙΘΟΥΣΑ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ 

 Για την άσκηση των σπουδαστών στους υπολογιστές, το Τμήμα 

εξυπηρετείται από την αίθουσα Υπολογιστών που εξυπηρετεί και την υπόλοιπη 

ΣΕΥΠ.  

 Αντίστοιχα, τα μέλη ΕΠ και οι σπουδαστές του Τμήματος χρησιμοποιούν τη 

βιβλιοθήκη της ΣΕΥΠ για βιβλιογραφική ενημέρωση. Επίσης, σπουδαστές 

χρησιμοποιούν τη νησίδα υπολογιστών της βιβλιοθήκης για βιβλιογραφική 

ενημέρωση μέσω του διαδυκτύου και το αναγνωστήριο. 

Η βιβλιοθήκη παρέχει δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε διεθνή ηλεκτρονικά 

περιοδικά και δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης για τα βιβλία της βιβλιοθήκης 

και τους  συναφείς τίτλους βιβλίων που υπάρχουν σε άλλα Ιδρύματα. 

 Επιπλέον, όλοι οι σπουδαστές μπορούνα να πάρουν e-mail μέσω της υπηρεσίας 

διαχείρισης δικτύου. Επίσης μπορούν να πάρουν κωδικό για την ηλεκτρονική 

ενημέρωσή τους για τα αποτελέσματα των εξετάσεων και διάφορα θέματα του 

Τμήματος. Τέλος, μπορούν να πάρουν κωδικό για είσοδο στο Blackboard που 

υποστηρίζει τη συνεχή πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό που αναρτούν οι καθηγητές 
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του Τμήματος, την άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή και τη συμμετοχή σε forum 

κοινού ενδιαφέροντος για το αντικείμενο κάποιου μαθήματος. 

 Όλος ο κοινόχρηστος υλικός και τεχνικός εξοπλισμός και οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες κρίνονται πολύ καλές με μόνη δυνατότητα και ανάγκη βελτίωσης, την 

αύξηση των θέσεων αναγνωστηρίου και την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας της 

βιβλιοθήκης. 

 

ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Επιπλέον, σκόπιμη θα ήταν η δημιουργία μουσείου τεχνολογίας για τη 

φύλαξη παλαιών οργάνων που πρέπει να πάνε προς απόσυρση αλλά θα είχαν 

ιστορική αξία. 

 

ΕΠAΡΚΕΙΑ KAI ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΜΕΑ. 

 Το Τμήμα δε διαθέτει κατάλληλες υποδομές για τη φοίτηση σπουδαστών με 

κινητικά προβλήματα. Υπάρχει ράμπα που επιτρέπει την πρόσβαση στο Ισόγειο του 

κτηρίου όπου βρίσκονται οι γραμματεία, το αμφιθέατρο και κάποια εργαστήρια. 

Επίσης υπάρχει ανελκυστήρας προκειμένου να διευκολύνεται η μετακίνηση 

ατόμων με ειδικές ανάγκες στο δεύτερο όροφο, έχουν αρχίσει. 

 

 

8.4   Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες 

υπηρεσίες του Τμήματος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου); 

 

Το Τμήμα απολαμβάνει τις υπηρεσίες πληροφορικής που παρέχονται σε όλες 

τις γραμματείες του Ιδρύματος όπως: 

 

x. Σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης βαθμολογίας και παρακολούθησης της 

πορείας των σπουδαστών. 

xi. Στατιστικό πρόγραμμα παρακολούθησης λιμναζόντων φοιτητών, κατανομής 

βαθμολογίας στα διάφορα μαθήματα, μέσου όρου βαθμού απολυτηρίων κλπ. 

xii. Σύστημα ηλεκτρονικής πρόσβασης των σπουδαστών στην αναλυτική τους 

βαθμολογία και τα λοιπά στοιχεία που αφορούν την σπουδαστική τους 

πορεία 
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xiii. Δυνατότητα αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οποιούδήποτε 

φύλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) από το 1994 μέχρι σήμερα. 

xiv. Δανεισμός βιβλίων 

xv. Δυνατότητα παραγγελειών άρθρων περιοδικών και δανεισμού βιβλίων μέσω 

του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών 

(ΕΔΕΤΒ) καθώς και από βιβλιθήκες του εξωτερικού. 

xvi. Δυνατότητα έρευνας σε online βάσεις δεδομένων όπως (Ulrich’s Global 

Books in Print, DAI κλπ.) 

xvii. Σύστημα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό που αναρτά στο 

blackboard ο κάθε διδάσκων, άμεσης επικοινωνίας, συμμετοχή σε ομάδες 

συζήτησης κλπ (http://blackboard.lib.teithe.gr) . 

xviii. Δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από όλα τα μέλη του 

προσωπικού και τους σπουδαστές. 

xix. Δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε ξενόγλωσσα διεθνή ηλεκτρονικά 

περιοδικά (http://www.heal-link.gr) . 

xx. Αναζήτηση άρθρων σε ελληνικά περιοδικά μέσω του ευρετηρίου ελληνικών 

περιοδικών στην πύλη http://lib.teithe.gr.  

xxi. Δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης για τα βιβλία της βιβλιοθήκης και 

τους  συναφείς τίτλους βιβλίων που υπάρχουν σε άλλα Ιδρύματα 

(http://www.lib.teithe.gr) . 

xxii. Ιδρυματικό καταθετήριο το οποίο περιέχει ψηφιοποιημένο υλικό (Πτυχιακές 

Εργασίες, Δημοσιεύσεις Ε.Π., Εκδοτική παραγωγή του Ιδρύματος, 

Διοικητικά έγγραφα κλπ. (http://eureka.lib.teithe.gr)  

 

Γενικά, στο Τμήμα παρέχονται σε μεγάλο βαθμό νέες τεχνολογίες και 

αξιοποιούνται από μεγάλο ποσοστό των σπουδαστών, των μελών ΕΠ και από τη 

Γραμματεία του Τμήματος. 

 

 Επιπλέον, το Τμήμα διαθέτει ιστοσελίδα στα ελληνικά ( 

http://www.mls.teithe.gr ) και στα αγγλικά (http://www.MedLabstudies.webs.com ) , 

που ανανεώνεται συχνά. H ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες για το Τμήμα και το 

προσωπικό ενώ φιλοξενεί και διαλέξεις και βιογραφικά των μελών ΕΠ. 

http://blackboard.lib.teithe.gr/
http://www.heal-link.gr/
http://lib.teithe.gr/
http://www.lib.teithe.gr/
http://eureka.lib.teithe.gr/
http://www.mls.teithe.gr/
http://www.medlabstudies.webs.com/


 

 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)  Έκδοση 1.0      Νοέμβριος 2007        

 

132 

 Στοιχεία για τα μέλη ΕΠ μπορούν να εισαχθούν και στην αντίστοιχη μερίδα 

του διδάσκοντα στο Blackboard. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει ανάγκη για δημιουργία 

ανεξάρτηση ιστοσελίδας των μελών ΕΠ του Τμήματος. Ωστόσο, ορισμένα μέλη 

όπως η Ελευθερίου Φαίδρα (http://eleftheriouphaedra.webs.com ) και ο Πέτρου 

Χρήστος (http://petrouchristos.webs.com ) διαθέτουν και δικές τους ιστοσελίδες στα 

αγγλικά.  

 

Με βάση και την εξωτερική αξιολόγηση, Άνοιξη 2012, οι υποδομές και ο βαθμός 

αξιοποίησης των ηλεκτρονικών μέσων στο Τμήμα και το Ίδρυμα γενικότερα 

είναι ικανοποιητικός 

 

 

8.5.  Διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών και 

εξοπλισμού 

 Όλα τα μέλη του μόνιμου και έκτακτου προσωπικού έχουν δυνατότητα 

πρόσβασης σε υποδομές όπως τα συστήματα ηλεκτρονικής παρουσίασης κλπ. 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησής τους από όλους τους σπουδαστές που 

επιθυμούν στα πλαίσια παρουσιάσεων εργασιών. 

 Επίσης, αν και όλα τα Εργαστήρια είναι κατά 99%-100% πλήρη σε  

εξοπλισμό, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ενός οργάνου που υπάρχει σε ένα 

εργαστήριο από μέλη ΕΠ ενός άλλου Εργαστηρίου στα πλαίσια Εργαστηριακής ή 

ερευνητικής εργασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οτι όλα τα μέλη ΕΠ 

εξυπηρετούνται από μια υπερκατάψυξη που φυλοξενείται στο χώρο του 

Εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας-Γενετικής αλλά έχουν πρόσβαση σε αυτήν όλα τα 

μέλη ΕΠ. 

 

8.6.  Διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση οικονομικών 

πόρων 

 

 Ο προϋπολογισμός του Τμήματος συζητιέται στη γενική συνέλευση όπου τα 

μέλη ΕΠ και ΕΤΠ ενημερώνονται για τα διαθέσιμα χρήματα, τη διεξαγωγή 

διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών και καλούνται να καταγράψουν τις ανάγκες 

τους και να τις δηλώσουν προκειμένου να περιληφθούν στο διαγωνισμό. 

 Στο Τμήμα διεξάγωνται ετησίως δύο διαγωνισμοί, ένας για την προμήθεια 

αντιδραστηρίων και ένας για την προμήθεια αναλωσίμων και εκπαιδευτικού υλικού. 

http://eleftheriouphaedra.webs.com/
http://petrouchristos.webs.com/
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Προτεραιότητα δίνεται στην κάλυψη των αναγκών για την ομαλή διεξαγωγή των 

εργαστηριακών ασκήσεων. Τα υπόλοιπα χρήματα μπορούν να διατεθούν για την 

υποστήριξη της έρευνας και την κάλυψη λοιπών αναγκών. 
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9. Συμπεράσματα 

 

 

9.1.  Τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος, όπως αυτά 

προκύπτουν μέσα από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 

 

 Τα κυριότερα θετικά σημεία του Τμήματος είναι: 

 Η ύπαρξη καλών εργαστηριακών υποδομών για την εργαστηριακή άσκηση 

των σπουδαστών και τη διεξαγωγή έρευνας αν και εξακολουθεί να υπάρχει 

ανάγκη και δυνατότητα βελτίωσης. 

 Η ύπαρξη σύγχρονων μέσων εκπαίδευσης με δυνατότητα ηλεκτρονικής 

προβολής και χρήση πληροφορικής. 

 Η καλή συνεργασία και το δυναμικό του επιστημονικού προσωπικού. 

 

- Κατά τον τελευταίο χρόνο, το Τμήμα εξοπλίστηκε με νέα όργανα με την 

ολοκλήρωση του τελευταίου Προγράμματος  Προμήθειας Εξοπλισμού 

(ΠΕΠ). 

- Επίσης, διατέθηκε στο Τμήμα ένας χώρος γραφείων, μία νησίδα 

υπολογιστών και ένας χώρος εργαστηριακών ασκήσεων που τώρα 

εξοπλίζεται. 

- Τέλος πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του απαγωγού στο Εργαστήριο 

Παθολογικής Ανατομικής μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας πάγκου για 

τη στήριξή του από την τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος 

Όλα τα παραπάνω ήταν στις επιδιώξεις του Τμήματος που είχαν 

διατυπωθεί μεταξύ των παρατηρήσεων τις προηγούμενης αξιολόγησης και 

θα βοηθήσουν σημαντικά στην καλύτερη λειτουργία του Τμήματος. Είναι 

θετικό το ότι ορισμένες από τις επιδιώξεις του Τμήματος σταδιακά 

πραγματοποιούνται. 

 

Τα κυριότερα αρνητικά σημεία του Τμήματος είναι: 

 Μεγάλος φόρτος εργασίας (λόγω του αυξημένου αριθμού εισακτέων με 

ταυτόχρονη μείωση των ωρομίσθιων καθηγητών) 
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 Έλειψη μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων. 

 Η ελλιπής χρηματοδότηση  

 

9.2. Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι 

από τα αρνητικά σημεία 

Τα θετικά σημεία, καλές εργαστηριακές υποδομές και εργαλεία 

εκπαίδευσης μπορούν να αξιοποιηθούν για την άνοδο του επιπέδου των 

σπουδαστών και την παραγωγή υψηλής ποιότητας ερευνητικού έργου από το 

υπάρχων προσωπικό. 

Επίσης, αν προβληθούν κατάλληλα  μπορούν να προσελκύσουν υψηλού 

επιπέδου σπουδαστές και ακαδημαϊκό προσωπικό με αποτελεσμα την 

αναβάθμιση του Τμήματος.  

 

Τα αρνητικά σημεία δημιουργούν ήδη δυσκολίες που το Τμήμα 

προσπαθεί να αντιμετωπίσει. 

 Η υπερβολικός φόρτος εργασίας για την κάλυψη των τεχνικών και 

διδακτικών αναγκών του Τμήματος από τα μέλη ΕΠ και η έλλειψη 

χρηματοδότησης μπλοκάρει την ανάπτυξη του τμήματος, την αύξηση της 

παραγωγής και της ποιότητας των ερευνητικών εργασιών που επιδιώκεται και 

μπορεί να οδηγήσει σταδιακά σε μαρασμό του Τμήματος σε ερευνητικό 

επίπεδο αλλά καινα προκαλέσει μείωση του επιπέδου της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης. 
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10. Σχέδια βελτίωσης 

 

 

10.1. Βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των 

αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων.  

 Πέρα από τα αιτήματα προς το υπουργείο για αύξηση της χρηματοδότησης 

προς το Τμήμα και της δυνατότητας απασχόλησης ωρομισθίων, το Τμήμα κάνει 

προσπάθεις για μείωση του φόρτου εργασίας και αύξηση της χρηματοδότησης με: 

 Εισαγωγή ασκήσεων πράξης που θα αντικαταστήσουν κάποιες από τις 

ώρες εργαστηριακής άσκησης όπου γινόταν ανάλυση της θεωρητικής βάσης 

των εργαστηριακών τεχνικών και θα  μπορούν να πραγματοποιηθούν στο 

αμφιθέατρο σε μεγαλύτερες ομάδες φοιτητών, μειώνοντας έτσι την 

απαίτηση σε ώρες διδασκαλίας.  

 Πιλοτική εφαρμογή προγράμματος ηλεκτρονικής εξέτασης των 

φοιτητών με αξιοποίηση προγραμμάτων που δημιουργήθηκαν σε κορυφαία 

Πανεπιστήμια της Αμερικής και της νησίδας υπολογιστών του Τμήματος. 

 Έναρξη αυτοχρηματοδοτούμενου Μεταπτυχιακού Προγράμματος που 

προβλέπει, μεταξύ άλλων αναλώσιμα για μεταπτυχιακές εργασίες. 

 

 

10.2. Μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών 

και την ενίσχυση των θετικών σημείων.  

 Ενέργειες  για αύξηση του προσωπικού του Τμήματος 

 Συνεχή αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης και συνεχή κατάθεση προτάσεων 

για χρηματοδότηση 

 

10.3. Προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύματος. 

 Προώθηση των ενεργειών του Τμήματος για μετάταξη κατάλληλων μελών 

ΕΠ από το Τμήμα Ιχθυοκαλλιεργειών που καταργείται προς το Τμήμα 

Ιατρικών Εργαστηρίων 
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10.4. Προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία. 

-  Αύξηση της χρηματοδότησης προς τα ΑΕΙ ώστε να καλύπτονται οι πάγιες δαπάνες 

και να επιτρέπεται η αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού προκειμένου να 

μπορούν τα Τμήματα να ακολουθήσουν τα διεθνή standarts.   

- Προκύρηξη νέων χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων 

-Έγκριση πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικού και τεχνικού προσωπικού με νέες 

προκυρήξεις ή μετατάξεις 

- Έγκριση Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. 

- Τήρηση σαφούς και σταθερής θέσης που θα διασφαλίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο 

των αποφοίτων των Ιατρικών εργαστηρίων, κατά τρόπο όμοιο με τους αποφοίτους 

των αντίστοιχων Τμημάτων ανώτατης εκπαίδευσης, τετραετούς φοίτησης του 

εξωτερικού (BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY ή 

BACHELOR OF ΒΙΟMEDICAL SCIENCES) σαφώς διακριτό από τους διετούς 

φοίτησης απόφοιτους των ΙΕΚ συναφών ειδικοτήτων και θα τοποθετεί τους 

αποφοίτους Ιατρικών Εργαστηρίων ισότιμα πλάϊ στους άλλους απόφοιτους 

ανώτατης εκπαίδευσης που εργάζονται στον ίδιο χώρο. 

 

 

11. Πίνακες 

Οι πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη σελίδας. 

 

 

(Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεμμένα κενό) 
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Πίνακας 11-1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 
  

 
 

2013-
2014 

 
2012-2013 

 
2011-2012 

 
2010-2011 

 
2009-2010 

 
2008-
2009 

2007-
2008 

2006-
2007 

2005-
2006 

Καθηγητές Σύνολο 5 4 4 5 5 4 5 5 5 
 Από εξέλιξη* +1    +1  +1  +1 
 Νέες προσλήψεις*          

 Συνταξιοδοτήσεις*   -1   -1 -1   

 Παραιτήσεις*          

Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο 2† 1 1 1 1 2 2 3 3 

 Από εξέλιξη* +2-1    -1  -1  -1 

 Νέες προσλήψεις*      +1    

 Συνταξιοδοτήσεις*      -1    

 Παραιτήσεις*          

Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο 5† 4 4 3 3 2 1 2 2 

 Από εξέλιξη* +2-2  +1       

 Νέες προσλήψεις*# +1    +1 +1    

 Συνταξιοδοτήσεις*       -1   

 Παραιτήσεις*          

Λέκτορες/Καθηγητές 
Εφαρμογών 

Σύνολο 1 5 5 6 6 5 4 7 7 

 Νέες προσλήψεις*   -1  +1 +1   +1 

 Συνταξιοδοτήσεις* -2      -3   

 Παραιτήσεις* -2         

Μέλη ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Σύνολο 1 1 2 5 7 7 7 7 7 

Διδάσκοντες επί συμβάσει** Σύνολο 8 16 14 40 48 118 118 120 126 

Τεχνικό προσωπικό 
εργαστηρίων 

Σύνολο   - - - - - - - - 

Διοικητικό προσωπικό Σύνολο 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
* Αναφέρεται στο τελευταίο έτος 

** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων – όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις) 

# Μετάταξη από άλλο Τμήμα που καταργείται 

† Για έναν αναπληρωτή  και έναν επίκουρο καθηγητή η εξέλιξη έχει γίνει και αναμένεται το ΦΕΚ
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Πίνακας 11-2.1. Εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών 

 
 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 

Προπτυχιακοί 738 641 642 636 678 795 

Μεταπτυχιακοί       

Διδακτορικοί       
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Πίνακας 11-2.2. Εξέλιξη των εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος  

 
 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 

Εισαγωγικές εξετάσεις 131 110 99 101 105 105 

Μετεγγραφές7 28 - 17 19 37 23 

Κατατακτήριες εξετάσεις 1 - 1 1 - 1 

Άλλες κατηγορίες 0 10 4 9 24 9 

Σύνολο 160 120 121 130 146 133 

 

                                                 
7 Στη γραμμή «Μετεγγραφές» αναγράφεται ο καθαρός αριθμός μετεγγραφομένων φοιτητών (εισροές-εκροές) 
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Πίνακας 11-3. Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ)  

Τίτλος 
ΜΠΣ: 

«...» 

 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 

Αιτήσεις (α+β)      

 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος      

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων      

Προσφερόμενες θέσεις      

Εγγραφέντες      

Απόφοιτοι     - 
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Πίνακας 11-4. Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

 2006-
2007 

2005-
2006 

2004-
2005 

2003-
2004 

2002-
2003 

Αιτήσεις (α+β)      

 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος      

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων      

Προσφερόμενες θέσεις      

Εγγραφέντες      

Απόφοιτοι8      

Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων      

 

                                                 
8 Απόφοιτοι:  Αριθμός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη. 
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Πίνακας 11-5.1. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  

ΜΑΘΗΜΑ 
  

Ιστότοπος 
Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών 9 

Διδάσκοντες 
 

(Συνεργάτες) 

Υποχρεωτικό / 
 

Κατ'επιλογήν 

Αξιολόγηση 
από φοιτητή 
(Ναι / Όχι)  

Διαλέξεις 

 Βιολογία – Μοριακή Βιολογία http://mlsteithe.webs.com  20  1 Υποχρεωτικό Ναι   12 

 Χημεία http://mlsteithe.webs.com 21 1 Υποχρεωτικό Ναι   10 
Γενική Μικροβιολογία (Θεωρία) http://mlsteithe.webs.com 22 1 Υποχρεωτικό Ναι 12 
Πειραματόζωα http://mlsteithe.webs.com 22  1 Υποχρεωτικό Ναι 10 

 Ασφάλεια Εργαστηρίου http://mlsteithe.webs.com  23 1 Υποχρεωτικό Ναι  12 

 Βιοχημεία Ι http://mlsteithe.webs.com  24 2 Υποχρεωτικό Ναι  10 

 Αγγλική ορολογία http://mlsteithe.webs.com  25 1 Υποχρεωτικό Ναι  13 

Βιοχημεία ΙΙ http://mlsteithe.webs.com 27 2(1) Υποχρεωτικό Ναι  12 

Γενετική http://mlsteithe.webs.com  28 1(1) Υποχρεωτικό Ναι  12 

 Γενική Μικροβιολογία (Εργαστήριο) http://mlsteithe.webs.com  29 1 Υποχρεωτικό Ναι  12 

 Ιστολογία  http://mlsteithe.webs.com  30 1 Υποχρεωτικό Ναι  14 

 Ανατομική http://mlsteithe.webs.com  31 1 Υποχρεωτικό Ναι 11 

 Ιατρική πυρηνική φυσική http://mlsteithe.webs.com  32 1 Υποχρεωτικό Ναι  14 

 Βιοηθική http://mlsteithe.webs.com  34 1 Υποχρεωτικό Ναι  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 σελίδα του οδηγού σπουδών που περιγράφει τους στόχους, την ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος 
Σε παρένθεση η σελίδα του παλιού οδηγού σπουδών και τα μαθήματα του παλαιότερου προγράμματος σπουδών (έγκρισης 2005) 
* μάθημα Προγράμματος Σπουδών έγκρισης 2003  
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ΜΑΘΗΜΑ 
  

Ιστότοπος 
Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών 10 

Διδάσκοντες 
 

(Συνεργάτες) 

Υποχρεωτικό / 
 

Κατ'επιλογήν 

Αξιολόγηση 
από φοιτητή 
(Ναι / Όχι)  

Διαλέξεις 

 Εφαρμογές πληροφορικής http://mlsteithe.webs.com 34 1 Υποχρεωτικό Ναι  12 

Ιατρική Βιοτεχνολογία http://mlsteithe.webs.com  35 2(1) Υποχρεωτικό Ναι  10 

Αιμοληψίες http://mlsteithe.webs.com  37 1 Υποχρεωτικό Ναι  13 

 Σχεδιασμός έρευνας και στατιστική http://mlsteithe.webs.com  37 1 Υποχρεωτικό Ναι  12 

 Θρεπτικά Υποστρώματα http://mlsteithe.webs.com  38 1 Υποχρεωτικό Ναι  13 

 Ιολογία http://mlsteithe.webs.com 39 1 Υποχρεωτικό Ναι  12 

 Φυσιολογία http://mlsteithe.webs.com  40 1 Υποχρεωτικό Ναι  11 

 Ιατρική Μικροβιολογία Ι http://mlsteithe.webs.com  41 1 Υποχρεωτικό Ναι  12 

 Κλινική Χημεία Ι http://mlsteithe.webs.com  42 2 Υποχρεωτικό Ναι  10 

Αιματολογία Ι http://mlsteithe.webs.com 43 2 Υποχρεωτικό Ναι 11 

Γενική παθολογική ανατομική http://mlsteithe.webs.com 45 2 Υποχρεωτικό Ναι 10 

 Ιατρική μυκητολογία http://mlsteithe.webs.com  46 2 Υποχρεωτικό Ναι  12 

 Ιατρική Μικροβιολογία ΙΙ http://mlsteithe.webs.com  46 2 Υποχρεωτικό Ναι  13 

Κλινική Χημεία ΙΙ http://mlsteithe.webs.com 47 3 Υποχρεωτικό Ναι 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 σελίδα του οδηγού σπουδών που περιγράφει τους στόχους, την ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος 
Σε παρένθεση η σελίδα του παλιού οδηγού σπουδών και τα μαθήματα του παλαιότερου προγράμματος σπουδών (έγκρισης 2005) 
* μάθημα Προγράμματος Σπουδών έγκρισης 2003 
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ΜΑΘΗΜΑ 
  

Ιστότοπος 
Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών 11 

Διδάσκοντες 
 

(Συνεργάτες) 

Υποχρεωτικό / 
 

Κατ'επιλογήν 

Αξιολόγηση 
από φοιτητή 
(Ναι / Όχι)  

Διαλέξεις 

Αιματολογία ΙΙ- Αιμοδοσία http://mlsteithe.webs.com 48  2 Υποχρεωτικό Ναι  12 

Ιατρική κυτταρολογία (θεωρία) http://mlsteithe.webs.com 49 1 Υποχρεωτικό Ναι  10 

Ειδική παθολογική ανατομική Ι http://mlsteithe.webs.com 51 2 Υποχρεωτικό Ναι 13 

Ανοσολογία Ι http://mlsteithe.webs.com 51 1 Υποχρεωτικό Ναι 10 

Κλινική Χημεία ΙΙΙ http://mlsteithe.webs.com 52 1 Υποχρεωτικό Ναι  12 

Αιματολογία ΙΙΙ http://mlsteithe.webs.com 53  2 Υποχρεωτικό Ναι  10 

Ιατρική μυκητολογία (Εργαστήριο) http://mlsteithe.webs.com 54  1 Υποχρεωτικό Ναι  13 

Ιατρική κυτταρολογία Ι (Εργαστήριο) http://mlsteithe.webs.com 54 1(1) Υποχρεωτικό Ναι  10 

Ειδική παθολογική ανατομική ΙΙ http://mlsteithe.webs.com 57 1(1) Υποχρεωτικό Ναι  12 

Ανοσολογία ΙΙ http://mlsteithe.webs.com 58  1 Υποχρεωτικό Ναι  12 

Κλινική Χημεία IV http://mlsteithe.webs.com 58 1 Υποχρεωτικό Ναι  10 

Ιατρική παρασιτολογία http://mlsteithe.webs.com 60 1 Υποχρεωτικό Ναι  12 

Αρχές πληθυσμιακής Υγιεινής http://mlsteithe.webs.com 61 1 Υποχρεωτικό Ναι  10 
Εργασιακές σχέσεις – Δεοντολογία 
επαγγέλματος  

http://mlsteithe.webs.com 
62  1 

Υποχρεωτικό Ναι 
 13 

Πρακτική άσκηση http://mlsteithe.webs.com 63  Υποχρεωτικό Οχι   

Πτυχιακή εργασία http://mlsteithe.webs.com 65 14 Υποχρεωτικό Οχι  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 σελίδα του οδηγού σπουδών που περιγράφει τους στόχους, την ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος 
Σε παρένθεση η σελίδα του παλιού οδηγού σπουδών και τα μαθήματα του παλαιότερου προγράμματος σπουδών (έγκρισης 2005) 
* μάθημα Προγράμματος Σπουδών έγκρισης 2003 
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Πίνακας 11-5.2. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Ως μαθήματα Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) αναφέρονται τα μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας, Ανθρωπιστικών σπουδών (ΔΟΝΑ)  

Ως μαθήματα Υποβάθρου (Υ) αναφέρονται τα μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) 

Ως μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) αναφέρονται τα μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) 

Ως μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) αναφέρονται τα Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) 

Μάθημα 
Πολλαπλή 

 
Βιβλιογραφία 

Σύνολο 
 

Ωρών 

Διδακτικές 
 

Μονάδες 

Υπόβαθρου 
(Υ) 

Επιστημονικής 
Περιοχής 

(ΕΠ) 
Γενικών 

Γνώσεων (ΓΓ) 
Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

(ΑΔ) 

Κορμού(Κο) 
Ειδίκευσης(Ε) 

Κατεύθυνσης(Κα) 

Εγγεγραμμένοι 
 

Φοιτητές 
 

θεωρία (θ) 
εργαστήριο (ε) 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που συμμετείχαν 
στις εξετάσεις 

 
θεωρία (θ) 

εργαστήριο (ε) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτικών 

Μέσων 
Ναι/Όχι 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που πέρασε 
επιτυχώς στην 

κανονική & 
επαναληπτική 

εξέταση 
 

θεωρία (θ) 
εργαστήριο (ε) 

 Ιατρική φυσική-
Πυρ. Ιατρική ναι 3 4 

Υ 
Ko 298 (θ), 59 (ε)** 230 (θ), 11 (ε)** 

οχι 
212 (θ), 11 (ε)** 

Χημεια ναι 5 5 Υ Κο 239 (θ), 153(ε) 174(θ), 119 (ε)  Ναι 120 (θ), 105(ε)  
 Γενική 
μικροβιολογία 

ναι 
 6 8 

Υ Ko 
120 (θ), 125(ε) 97(θ), 116(ε)  

Ναι 
93 (θ), 115(ε)  

 Πειραματόζωα 
ναι  2 3  ΕΠ Ko  187(θ) 140(θ)          Nαι  140(θ) 

 Σχεδιασμός 
έρευνας – Στατιστ. 

ναι 
 2 3  

Υ Ko 
 148(θ) 107(θ) 

Ναι 
 85(θ) 

 Ασφάλεια Εργαστ. 
ναι  2 3  ΓΓ Ko  177(θ) 118 (θ) Ναι  113(θ) 

 Βιοχημεία I 
ναι 5  6  Υ Ko  159(θ), 147(ε) 130(θ), 120 (ε) Ναι  86(θ), 117(ε) 

Βιοχημεια ΙΙ 
ναι 6 7 Υ Ko  109(θ), 148(ε) 91(θ), 119 (ε) Ναι  65(θ), 105(ε) 

Βιολογία-Μοριακή 
Βιολογία 

ναι 5 5 Υ Ko 170 (θ),  161(ε) 142 (θ), 134 (ε) Ναι 74 (θ), 109(ε) 

Γενετική ναι 6 7 Υ Κο 177 (θ), 166 (ε) 159 (θ), 123 (ε) Ναι 99 (θ), 101 (ε) 
 Θρεπτικά 
υποστρώματα 

ναι 
 5 6  

ΕΠ Ko 
 20(θ), 144(ε) 3(θ), 96(ε) 

Ναι 
 3(θ), 96(ε) 

 Ανατομική  
ναι  3 4  Υ Ko  179(θ) 118(θ) Ναι 88(θ) 

 Εργασιακές Σχέσεις 
– δεοντολ. Επαγγέλ. 

ναι 
 2 2 

ΓΓ Ko 
 52(θ) 20 (θ) 

Ναι 
 20(θ) 
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Πίνακας 11-5.2. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Μάθημα 
Πολλαπλή 

 
Βιβλιογραφία 

Σύνολο 
 

Ωρών 

Διδακτικές 
 

Μονάδες 

 
Υπόβαθρου 

(Υ) 
Επιστημονικής 

Περιοχής 
(ΕΠ) 

Γενικών 
Γνώσεων (ΓΓ) 

Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

(ΑΔ) 

Κορμού(Κο) 
Ειδίκευσης(Ε) 

Κατεύθυνσης(Κα) 

Εγγεγραμμένοι 
 

Φοιτητές 
 

θεωρία (θ) 
εργαστήριο (ε) 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που συμμετείχαν 
στις εξετάσεις 

 
θεωρία (θ) 

εργαστήριο (ε) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτικών 

Μέσων 
Ναι/Όχι 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που πέρασε 
επιτυχώς στην 

κανονική & 
επαναληπτική 

εξέταση 
 

θεωρία (θ) 
εργαστήριο (ε) 

 Εφαρμογές 
πληροφορικής 

ναι 
7 7 

ΓΓ Ko 
177(θ), 150(ε) 133(θ), 107(ε) 

Ναι 
111(θ), 94(ε) 

 Ιατρική 
Μικροβιολογία Ι 

ναι 
 6 8 

ΑΔ Ko 
 237(θ), 147(ε) 204(θ), 134(ε) 

Ναι 
 160(θ), 127(ε) 

 Ιστολογία-  
ναι  3 4 ΕΠ Ko  246(θ) 216(θ) Ναι  184(θ) 

 Ξένη γλώσσα – 
ορολογία 

ναι 
 4 4 

ΑΔ Ko 
 270(θ) 206(θ) 

Ναι 
 138(θ) 

Ιατρική 
Μικροβιολογία ΙΙ 

ναι 
 5 5 

ΑΔ Ko 
 77(θ), 5(ε) 71(θ), 3 (ε) 

Ναι 
 40(θ), 3(ε) 

Κλινική Χημεία Ι 
ναι  5 6 ΕΠ Ko 165(θ), 140(ε) 144(θ), 85(ε) Ναι  97(θ), 57(ε) 

Αιματολογία Ι 
ναι  6 7  ΑΔ Ko 120(θ), 109(ε) 104(θ), 99(ε) Ναι  86(θ), 99(ε) 

Γενική Παθολογική 
Ανατομική 

ναι 
6 7  

ΑΔ Ko 
140(θ), 108(ε) 102(θ), 96(ε) 

Ναι 
 102(θ), 96(ε) 

Αρχές 
πληθυσμιακής 
Υγιεινής 

ναι 

2 2 

ΕΠ Κο 

    131 104 

Ναι 

104 
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Πίνακας 11-5.2. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Μάθημα 
Πολλαπλή 

 
Βιβλιογραφία 

Σύνολο 
 

Ωρών 

Διδακτικές 
 

Μονάδες 

 
Υπόβαθρου 

(Υ) 
Επιστημονικής 

Περιοχής 
(ΕΠ) 

Γενικών 
Γνώσεων (ΓΓ) 

Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

(ΑΔ) 

Κορμού(Κο) 
Ειδίκευσης(Ε) 

Κατεύθυνσης(Κα) 

Εγγεγραμμένοι 
 

Φοιτητές 
 

θεωρία (θ) 
εργαστήριο (ε) 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που συμμετείχαν 
στις εξετάσεις 

 
θεωρία (θ) 

εργαστήριο (ε) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτικών 

Μέσων 
Ναι/Όχι 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που πέρασε 
επιτυχώς στην 

κανονική & 
επαναληπτική 

εξέταση 
 

θεωρία (θ) 
εργαστήριο (ε) 

Αιμοληψίες 
ναι 3 4 ΕΠ Ko 223 (ε) 196(ε) Ναι 195(ε) 

Ιατρική 
Βιοτεχνολογία 

ναι 6 7 ΕΠ Κο 262 (θ), 198 (ε) 186 (θ), 145 (ε) Ναι 138 (θ), 119 (ε) 

Κλινική Χημεία ΙΙ 
ναι  4 5  ΑΔ Ko  169(θ), 101(ε) 101(θ), 92 (ε) Ναι  101(θ), 86(ε) 

Αιματολογία ΙΙ – 
Αιμοδοσία 

ναι 
 6 6  

ΑΔ Ko 
149(θ), 123(ε) 100(θ), 89 (ε) 

Ναι 
 76(θ), 88(ε) 

Ειδική παθολογική 
ανατομική Ι 

ναι 
 6 7 

ΑΔ Ko 
 158(θ), 127(ε) 93(θ), 101 (ε) 

Ναι 
 88(θ), 96 (ε) 

Ανοσολογία Ι 
ναι  5 6  ΑΔ Ko  182(θ), 112(ε) 157(θ), 99 (ε) Ναι  112(θ), 85(ε) 

Κλινική Χημεία ΙΙΙ 
ναι  5 6 ΑΔ Ko  134(θ), 114(ε) 127(θ), 110 (ε) Ναι  99(θ), 96(ε) 

Αιματολογία ΙΙΙ 
ναι  6 7  ΑΔ Ko  132 (θ), 148(ε) 109(θ), 115 (ε) Ναι  97(θ), 80(ε) 

Μυκητολογία 
ναι  4 5  ΕΠ Ko  143(θ), 120(ε) 123(θ), 101 (ε) Ναι  117(θ), 97(ε) 

Ειδική παθολογική 
ανατομική ΙΙ 

ναι 
 6 7  

ΑΔ Ko 
 183(θ), 125(ε) 104(θ), 103 (ε) 

Ναι 
 103(θ), 103(ε) 

Ανοσολογία ΙΙ 
ναι  5 6  ΑΔ Ko  150(θ), 119(ε) 123(θ), 101 (ε) Ναι  109(θ), 101(ε) 

Κλινική Χημεία ΙV 
ναι  5 6  ΑΔ Ko  171(θ), 171(ε) 132(θ), 105 (ε) Ναι  108 (θ), 105(ε) 
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Πίνακας 11-5.2. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Μάθημα 
Πολλαπλή 

 
Βιβλιογραφία 

Σύνολο 
 

Ωρών 

Διδακτικές 
 

Μονάδες 

 
Υπόβαθρου 

(Υ) 
Επιστημονικής 

Περιοχής 
(ΕΠ) 

Γενικών 
Γνώσεων (ΓΓ) 

Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

(ΑΔ) 

Κορμού(Κο) 
Ειδίκευσης(Ε) 

Κατεύθυνσης(Κα) 

Εγγεγραμμένοι 
 

Φοιτητές 
 

θεωρία (θ) 
εργαστήριο (ε) 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που συμμετείχαν 
στις εξετάσεις 

 
θεωρία (θ) 

εργαστήριο (ε) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτικών 

Μέσων 
Ναι/Όχι 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που πέρασε 
επιτυχώς στην 

κανονική & 
επαναληπτική 

εξέταση 
 

θεωρία (θ) 
εργαστήριο (ε) 

Ιατρικη 
Παρασιτολογία 

ναι 
6 7 

ΕΠ Ko 
154(θ), 116(ε) 154(θ), 80(ε) 

Ναι 
118(θ), 80(ε) 

Ιολογία 
ναι  5 6  ΕΠ Ko 238(θ), 101(ε)  223(θ), 96(ε)  Ναι 165 (θ), 84 (ε) 

Φυσιολογία 
ναι 5 6  Υ Ko  108(θ), 2(ε) 69(θ), 1 (ε) Ναι  39(θ), 1(ε) 

Φυσιολογία Ι* 
ναι   Υ Κο  92(θ) 61(θ) Ναι  50(θ) 

Φυσιολογία ΙΙ* 
ναι   Υ Κο  119(θ) 86(θ) Ναι  64(θ) 

Βιοηθική 
ναι 3 3 Υ Κο 150(θ) 137(θ) Ναι 106(θ) 

Πρακτική άσκηση 
ναι    10 ΑΔ Ko     Ναι   

Πτυχιακή Εργασία 
ναι    20 ΑΔ Ko     Ναι   

 Στοιχεία Βιολογίας 
– Γενετική* 

ναι 6 6 Υ Ko 97 (θ), 62 (ε) 49 (θ), 32 (ε) Ναι 31 (θ), 18 (ε) 

Βιοχημεία* ναι 6 8 Y Ko 191 (θ), 65 (ε) 94 (θ), 52 (ε) Ναι 65 (θ), 31 (ε) 
 
 

*Μαθήματα παλαιού προγράμματος σπουδών 
**Στην Ιατρική Φυσική παρουσιάζονται ενωποιημένα τα αποτελέσματα του αντίστοιχου μαθήματος του νέου και παλαιού Προγράμματος 

Σπουδών. Εργαστήριο είχε μόνο το μάθημα του παλαιού προγράμματος 
 
Στα περισσότερα μαθήματα, ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών κυμαίνεται μεταξύ 100 και 150 και είναι ανάλογος με τον αριθμό 

εισαχθέντων φοιτητών στο τμήμα.  
Η εμφάνιση πολύ μεγάλου ή πολύ μικρού αριθμού εγγεγραμμένων φοιτητών στη θεωρία ή το εργαστήριο ορισμένων μαθημάτων σε 

σχέση με τον μέσο όρο εγγεγραμμένων φοιτητών στα περισσότερα μαθήματα οφείλεται σε μετακίνηση ορισμένων μαθημάτων ή των 
εργαστηρίων τους σε άλλο εξάμηνο σπουδών για τους εισαχθέντες μετά το 2012 για την καλύτερη εξυπηρέτηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
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Πίνακας 11-6.1 Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
 
Πίνακας 11-6.1 Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
 
 

Έτος Αποφοίτησης 

Κατανομή Βαθμών (%) Μέσος όρος Βαθμολογίας  

5.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 (Σύνολο αποφοίτων) 

2005-2006 0,6 90,8 8,6 7,68 (152) 

2006-2007 2,4 90,3 7,3 7,60 (164) 

2007-2008 1,5 90,0 8,5 7,61 (130) 

2008-2009 1,1 86,8 12,1 7,59 (91) 

2009-2010 9,6 76,7 13,7 7,74 (146) 

20010-2011 9,2 74,8 16,0 8.75 (134) 

2011-2012 4.9 79.0 16.1 7.86 (81) 

2012-2013 11.3 88.7 10.3 7.77 (97) 

 

2013-2014 16,5# 
 

69.6 
 

 
13.04 

 7.66(115) 

Σύνολο* 10.30 77,8 13.83 7.96 (573 ) 

 
*Το σύνολο αναφέρεται στα 5 τελευταία έτη (σκιασμένα). 
Τα προηγούμενα καταγράφονται  για να φανεί η βελτίωση της κατανομής βαθμολογίας κατά τα τελευταία έτη. 
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Πίνακας 11-6.2 Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και διάρκεια σπουδών  
 
διάρκεια σπουδών  

 
 Έτος εισαγωγής 

Διάρκεια σπουδών (χρόνια) 

Κ Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 
Δεν έχουν 
αποφοιτήσει 

Σύνολο 
αποφοίτων 

2004-2005 97 

(45,8%) 

43 

(20,3%) 

13 

(6,1%) 

9 

(2,8%) 

5 

(2,4%) 

3 

(1.4%) 

3 

(1,4%) 

42 

(20,8%) 

173 

(80,2%) 

2005-2006 77 

(40.5%) 

24 

(12.6%) 

10 

(5.3%) 

 

3 
(1.6%) 

 

5 
(2.6%) 

 

4 
(2,1%) 

 
67 

(35.6%) 

123 

(64,7%) 

2006-2007 81 

(48,2 %) 

20 

(11,9 %) 

13 

(7,7 %) 

7 

(4.1 %) 

2 

(1.0%) 

  45 

(27,0%) 

123 

(73,0%) 

2007-2008 37 

(29,1%) 

26 

(20.5%) 

8 

(6.3%) 

7 

(5,8%) 

   41 

( 44,1%) 

78 

(55.9%) 

2008-2009 41 

(33.1%) 

33 

(26,6%) 

20 

(16,1%) 

    30 

(24,2%) 

94 

(75,8%) 

2009-2010 46 

(31,9%) 

42 

(29,2%) 

     56 

(38,3%) 

88 

(61,1%) 

2010-2011 30 

(23,1%) 

      100 

(76.9%) 

30 

(23.1%) 
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Πίνακας 11-7.1. Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

 

Τίτλος ΜΠΣ:         «...» 

Mάθημα 
  
  

Ιστότοπος 
  
  

Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών 

Διδάσκοντες 
 

(Συνεργάτες) 

Υποχρεωτικό / 
  
Κατ'επιλογήν 

Αξιολόγηση 
από φοιτητή 
(Ναι / Όχι) 

Διαλέξεις 
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Πίνακας 11-7.2   Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

 
Τίτλος ΜΠΣ:          «...» 

Μάθημα 
  

  

Πολλαπλή 
  

Βιβλιογραφία 

Σύνολο 
  

Ωρών 

Διδακτικές 
  

Μονάδες 

Υπόβαθρου(Υ) 
Επιστημονικής 
Περιοχής(ΕΠ) 

Γενικών Γνώσεων(ΓΓ) 
Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων(ΑΔ) 

Κορμού(Κο) 
Ειδίκευσης(Ε) 

Κατεύθυνσης(Κα) 

Εγγεγραμμένοι 
  

φοιτητές 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που συμμετείχαν 
στις εξετάσεις 

Αριθμός Φοιτητών 
που πέρασε επιτυχώς στην 
κανονική & επαναληπτική 

εξέταση 
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Πίνακας 11-8. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών 

 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 Σύνολο 

Φοιτητές του Τμήματος που 
φοίτησαν σε ξένο ΑΕΙ 

 

9 

 

7 

 

2 

 

4 

 

2 

 

24 

Επισκέπτες φοιτητές ξένων ΑΕΙ 
στο Τμήμα 

 

6 

   

2* 

 

1* 

 

10 

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού 
του Τμήματος που 
μετακινήθηκαν σε άλλο ΑΕΙ 

     

          2 

 

2 

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού 
άλλων ΑΕΙ που μετακινήθηκαν 
στο Τμήμα 

  

2 

 

 

 

2 

  

4 

 

*Φοιτητές (μεταπτυχιακοί/υποψήφιοι διδάκτορες) που ήρθαν στο Τμήμα για εκπόνηση μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας στα πλαίσια του 
Erasmus Mundus. Οι υπόλοιπες μετακινήσεις έγιναν στα πλαίσια του Erasmus. 
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Πίνακας 11-9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις 

 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι 

2014  6      3  

2013 3 7      23  

2012 3 5      34  

2011  11 1 1    13  

2010 7 6      33  

Σύνολο 13 35 1 1    116  

 
Επεξηγήσεις: 

Α:  Βιβλία/μονογραφίες 
Β: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
Γ: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 
Δ:  Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 
Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές  
Ζ:  Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους  
Η: Άλλες εργασίες 
Θ:  Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που εκδίδουν πρακτικά 
Ι:  Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 
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Πίνακας 11-10. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου 

 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η 

3014 103   4 2 3  

2013 101   1 2   

2012 93   5 2 1  

2011 72   2 2 7  

2010 118   1 2 6  

Σύνολο 384   13 2 17  

 
Επεξηγήσεις: 

Α:  Ετεροαναφορές 
Β: Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου 
Γ: Βιβλιοκρισίες 
Δ:  Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων 
Ε: Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών 
Ζ:  Προσκλήσεις για διαλέξεις 
Η: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
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12. Παραρτήματα 

Συνημμένα υποβάλλονται: 
 
 
Ι. Κατάλογος δημοσιεύσεων του μόνιμου προσωπικού του Τμήματος την τελευταία 
πενταετία. 
 
ΙΙ. Αντίγραφο του Οδηγού Σπουδών 2013-14 
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Ι.   Κατάλογος Δημοσιεύσεων 

 

 

Α. Βιβλία/μονογραφίες/Διδακτικές Σημειώσεις 

 

 

1. Λυμπεράκη Eυγενία «Χημεία» εκδόσεις Αλτιτζής, Θεσσαλονίκη, 2009. 

2. Λυμπεράκη Ευγενία «Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας» εκδόσεις Αλτιτζής, 

Θεσσαλονίκη, 2009. 

3. Φαίδρα Ελευθερίου, «Ιατρική Βιοτεχνολογία», σημειώσεις, 2009. 

4. Φαίδρα Ελευθερίου, Πέτρου Χρήστος, Ευγενία Λυμπεράκη, "ΜΕΘΟΔΟΙ 

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ" έκδοση 1
η
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φάρμακα στελεχών της πανδημικής γρίπης Α (Η1Ν1) 2009 που απομονώθηκαν 

στην Ελλάδα”. Έγινε αποδεκτό προς δημοσίευση από το Δελτίο Ελληνικής 
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novel  2-(chloro/fluoro phenyl)-3-(thiazol/imidazol-2-yl) thiazolydin-4-one 

derivatives as  HIV-1 reverse transcriptase inhibitors. 2
ο
 Panhellenic 

Conference of Medical Laboratory Technologists. Thessaloniki, 16-17 Αpril 
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(chloro/fluorobenzo[d]thiazol-2-yl) thiazolidin-4-one derivatives as HIV-1 

Reverse Transcreptase inhibitors. XVIII International  AIDS Conference 
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Συνεδρίου. 

54. Σ. Μακρή, Χ. Μωυσίδης, Π. Παπαλέξης,
 
Δ. Βούρτσης, Π. Δρόσος, Γ. Σκούλη, 

Α. Παπουτσή, Σ. Μήτκα. Η συμβολή της PCR στη διάγνωση της HHV-6 

πρωτολοίμωξης σε παιδιά. Σ. Ανακοινώθηκε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο των 

Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Αθήνα 8-10 Μαρτίου 2012. Περίληψη 

δημοσιεύτηκε στον τόμο περιλήψεων του Συνεδρίου. Η εργασία αυτή 

βραβεύτηκε από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου. 

55. Σ. Μήτκα, Σ. Μακρή, Π. Παπαλέξης, Δ. Βούρτσης, Μ. Τσιλιγγίρη, Α. 

Παπουτσή, Π. Σκεπαστιανός,
 
Μ. Χατζηδημητρίου. Μοριακή ταυτοποίηση των 

βρουκελλών. Ανακοινώθηκε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Τεχνολόγων 

Ιατρικών Εργαστηρίων, Αθήνα 8-10 Μαρτίου 2012. Περίληψη δημοσιεύτηκε 

στον τόμο περιλήψεων του Συνεδρίου. Η εργασία αυτή βραβεύτηκε από την 

επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου. 

56. Σ. Μήτκα,
 

Σ. Μακρή, Π. Παπαλέξης, Δ. Βούρτσης, Μ. Τσιλιγγίρη, Μ. 

Χατζηδημητρίου, Π. Σκεπαστιανός. Αντιπονεκτίνη και Στεφανιαία Νόσος. 

Ανακοινώθηκε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Τεχνολόγων Ιατρικών 
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Εργαστηρίων, Αθήνα 8-10 Μαρτίου 2012. Περίληψη δημοσιεύτηκε στον τόμο 

περιλήψεων του Συνεδρίου. 

57. Σ. Μήτκα, Σ. Μακρή, Δ. Βούρτσης, Π. Παπαλέξης, Μ. Τσιλιγγίρη, Μ. 

Χατζηδημητρίου, Π. Σκεπαστιανός. Η άσκηση ρυθμιστικός παράγοντας στο 

μεταβολισμό των ηλικιωμένων ατόμων. Ανακοινώθηκε στο 3ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Αθήνα 8-10 Μαρτίου 

2012. Περίληψη δημοσιεύτηκε στον τόμο περιλήψεων του Συνεδρίου. 

58. Σ. Μήτκα, Σ. Μακρή, Π. Παπαλέξης, Δ. Βούρτσης, Μ. Τσιλιγγίρη, Μ. 

Χατζηδημητρίου, Π. Σκεπαστιανός. Νέοι βιοχημικοί οστικοί δείκτες στην 

οστεοπόρωση. Ανακοινώθηκε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Τεχνολόγων 

Ιατρικών Εργαστηρίων, Αθήνα 8-10 Μαρτίου 2012. Περίληψη δημοσιεύτηκε 

στον τόμο περιλήψεων του Συνεδρίου. 

59. Σ. Μήτκα, Σ. Μακρή, Π. Παπαλέξης, Δ. Βούρτσης, Π. Δρόσος, Μ. Τσιλιγγίρη, 

Γ. Σκούλη, Μ. Χατζηδημητρίου. Ιογενείς  γαστρεντερίτιδες  σε  παιδιά. 

Ανακοινώθηκε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Τεχνολόγων Ιατρικών 

Εργαστηρίων, Αθήνα 8-10 Μαρτίου 2012. Περίληψη δημοσιεύτηκε στον τόμο 

περιλήψεων του Συνεδρίου. 

60. Π. Παπαλέξης, Σ. Γεωργαντής, Π. Δρόσος, Χ. Τάσκου, Π. Χατζηβασιλείου, Κ. 

Καραγεώργου, Σ. Μήτκα. Η ευλογιά ως βιοτρομοκρατικός παράγοντας – 

νεότερη εργαστηριακή διάγνωση του ιού. Ανακοινώθηκε στο 3ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Αθήνα 8-10 Μαρτίου 

2012. Περίληψη δημοσιεύτηκε στον τόμο περιλήψεων του Συνεδρίου. 

61. Ελευθερίου Φαίδρα, Sofiko Surmava, Τσιρίδης Πέτρος, Γερονικάκη Αθηνά, 

Ρέκκα Ελένη, Denish Karia, Μήτκα Στέλλα, Λυμπεράκη Ευγενία, Ψύχα 

Αναστασία, Πέτρου Χρήστος.  Σύγκριση αναστολής ανάστροφης μεταγραφάσης 

του HIV-1 από θειαζολιδινινικά, μορφολινικά παράγωγα και παράγωγα της 

χρωμενόνης. Εφαρμογή και αποτίμηση της μεθόδου πρόβλεψης της βιολογικής 

δράσης. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, 

Αθήνα 8-10 Μαρτίου 2012. 

62. Ανδρονίκη Παπουτσή, Φωτεινή Ζαχαρέγκα, Γιώργος Ράπτης, Στέλλα Μήτκa, 

Χρήστος Πέτρου. Εφαρμογή μεθόδου πολυμορφισμού μήκους μεγενθυμένου 

θραύσματος (AFLP) για τη μοριακή τυποποίηση περιβαντολλογικών στελεχών 

Legionella. Περίληψη δημοσιεύτηκε στον τόμο περιλήψεων του Συνεδρίου. 3ο 
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Πανελλήνιο Συνέδριο των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Αθήνα 8-10 

Μαρτίου 2012. Η εργασία αυτή βραβεύτηκε από την επιστημονική επιτροπή 

του συνεδρίου. 1
ο
 βραβείο προφορικής ανακοίνωσης 

63. Ανδρονίκη Παπουτσή, Αλέξανδρος Παντελιός, Ελένη Βαγδατλή, Χρήστος 

Πέτρου. «Διερεύνηση της μετάλλαξης C677T του γονιδίου της μεθυλενο-

τετραυδροφολικής ρεδουκτάσης (MTHFR) σε νεαρά άτομα με ιστορικό 

συγγενούς θρομβοφιλίας»: ανακοινώθηκε και υπάρχει στα πρακτικά του 3
ου

 

Πανελλήνιου Συνεδρίου Τ.Ι.Ε. (Αθήνα, 8-10 Μαρτίου 2012). 

64. Μεταβολές Κλινικών Δεικτών σε αυστηρά χορτοφάγους. Λυμπεράκης Δ., 

Λυμπεράκη Ε., Ελευθερίου Φ., Βαγδατλή Ε., Κιουμουρτζή Γ, 3
ο
 Πανελλήνιο 

Συνέδριο Τεχολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων με διεθνή συμμετοχή, Μάρτιος 

2012. 

65. Μ. Βουνατσή, Ε. Βαγδατλή. Πορφυρίες…ποια η σχέση τους με το βαμπιρισμό; 

3
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, 8-10 Μαρτίου, 

Αθήνα 2012 

66. Στραμπ Γ, Μουχταροπούλου Ε, Κριεμπάρδης Α, Βαγδατλή Ε, Καρκαλούσος Π. 

«Η συμμετοχή του εργαστηριακού προσωπικού στον έλεγχο ποιότητας των 

αιματολογικών αναλυτών» 3ο Πανελλήνιο συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών 

Εργαστηρίων (Ο31) 8-10 Μαρτίου, Αθήνα 2012 

67. Passa N.A., Papoutsi A., Antoniadis D., Epivatianos A., Malisiovas N., 

Kolokotronis A. “Identification of Helicobacter pylori in orofacial and jaw 

MALT lymphomas”. Oral Diseases Sep 2012, 18 (Suppl 1): P8. 

68. Passa N.A., Papoutsi A., Antoniadis D.Z., Epivatianos A., Malisiovas N., 

Kolokotronis A. “Detection of Helicobacter pylori in salivary gland 

adenocarcinomas by PCR”. Oral Diseases Sep 2012, 18 (Suppl 1): P19. 

69. Α. Παπουτσή, Α. Παντελιός, Ν. Άντου, Α. Καλιφατίδου, Χ. Πέτρου, Ε. 

Βαγδατλή. «Διερεύνηση του επιπολασμού των μεταλλάξεων C677T & A1298C 

του γονιδίου της 5,10-μεθυλενο-τετραϋδροφυλικής αναγωγάσης (MTHFR) σε 

νεαρά άτομα με ιστορικό συγγενούς θρομβοφιλίας»: αναρτήθηκε ως poster και 

υπάρχει στα πρακτικά του
 

23
ου

 Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνεδρίου 

(Θεσσαλονίκη, 22-24 Νοεμβρίου 2012). 

70. Ελευθερίου Φαίδρα, Γιώβου Αλεξάνδρα, Γιώβος Ιωάννης, Καραμούζης 

Μιχαήλ, Πσαράκου Άννα, Σκεπαστιανός Πέτρος, Πέτρου Χρήστος. 
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Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι του διαιτητικού αντιγόνου Neu5Gc σε 

ασθενείς με αυξημένες τιμές καρκινικών δεικτών. Βιβλίο περιλήψεων σελ. 80, 

104, 10
ο
 Πανελλήνιο Συνέδρειο Κλινικής Χημείας, Αθήνα, Ελλάδα, 19-20 

Οκτωβρίου 2012. (http://www.eekx-kb.gr/pdf/Book_10o_Synedrio.pdf) 

71. Ελευθερίου Φαίδρα, Κουμάνης Θεολόγος, Μπελάλη Θάλεια, Πέτρου Χρήστος. 

Διερεύνηση επίδρασης της ώρας και της διάρκειας του ύπνου, της ώρας 

πρωινής έγερσης, της χρήσης Η/Υ και κινητού τηλεφώνου στα επίπεδα 

μελαττονίνης στο σάλιο κατά τις πρωινές ώρες. Βιβλίο περιλήψεων σελ. 79, 

103, 10
ο
 Πανελλήνιο Συνέδρειο Κλινικής Χημείας, Αθήνα, Ελλάδα, 19-20 

Οκτωβρίου 2012. (http://www.eekx-kb.gr/pdf/Book_10o_Synedrio.pdf). 

72. Eleftheriou Phaedra, Ganou Christina, Sambanis Christos, Zografou Ioanna, 

Petrou Christos. Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι του διαιτητικής 

προέλευσης αντιγόνου Neu5Gc σε ασθενείς με Διαβήτη τύπου Ι και ΙΙ. 

Πιθανή συσχέτιση με την ανάπτυξη αυτοανοσίας σε ασθενείς με Διαβήτη. 

Βιβλίο περιλήψεων σελ. 78, 102, 10
ο
 Πανελλήνιο Συνέδρειο Κλινικής Χημείας, 

Αθήνα, Ελλάδα, 19-20 Οκτωβρίου 2012. (http://www.eekx-

kb.gr/pdf/Book_10o_Synedrio.pdf) 

73.  Φ. Ελευθερίου, Μ. Καρκαρέτση, Θ. Μπελάλη, Χ. Πέτρου. Διερεύνηση 

επίδρασης της χρήσης κινητού τηλεφώνου και Η/Υ, της διάρκειας ύπνου και 

της ώρας πρωινής έγερσης στα επίπεδα ολικών αντιοξειδωτικών στο σάλιο 

κατά τις πρωινές ώρες. 8
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών και 

Οξειδωτικού Στρες. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 12-14 Οκτωβρίου 2012, βιβλίο 

περιλήψεων σελ. 48-49. 

74.  Φ. Ελευθερίου, Ε. Λυμπεράκη, Α. Ντόκα. Συσχέτιση των επιπέδων λιπιδίων 

στο αίμα με τα επίπεδα κορτιζόλης και ολικών αντιοξειδωτικών και την 

ηλικία υπερλιπιδαιμικών ασθενών. 8
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών 

και Οξειδωτικού Στρες. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 12-14 Οκτωβρίου 2012, βιβλίο 

περιλήψεων σελ. 46-47. 

75.  M. Φασουλάρης, Φ. Παπανίκου, Μ. Γκανίδου, Φ. Ελευθερίου. Σύγκριση των 

τιμών της αντιοξειδωτικής δραστικότητας στο αίμα καπνιστών και μη 

καπνιστών. 8
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών και Οξειδωτικού Στρες. 

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 12-14 Οκτωβρίου 2012, βιβλίο περιλήψεων σελ. 69-70. 

http://www.eekx-kb.gr/pdf/Book_10o_Synedrio.pdf
http://www.eekx-kb.gr/pdf/Book_10o_Synedrio.pdf
http://www.eekx-kb.gr/pdf/Book_10o_Synedrio.pdf
http://www.eekx-kb.gr/pdf/Book_10o_Synedrio.pdf
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76. M. Πατρινού, Α. Πρίτσα, Γ. Γιαννόγλου, Φ. Ελευθερίου. Μέτρηση της 

αντιοξειδωτικής δραστικότητας στον ορό καρδιολογικών ασθενών νκαι 

σύγκριση με αυτών υγειών ατόμων. 8
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών 

και Οξειδωτικού Στρες. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 12-14 Οκτωβρίου 2012, βιβλίο 

περιλήψεων σελ. 62-63 

77. Phaedra Eleftheriou, Eugenia Limberaki. The health impact of environmental 

changes and expected benefits of green development. 2
nd

 International 

Conference “The New Generation of Green Infrastructure Projects”, 

Thessaloniki, Greece, 8-9 November 2012. Book of abstract p. 51. 

78. Phaedra Eleftheriou. Fragment based Design and Docking as Tools for 

Discovery of Novel Enzyme Inhibitors. An Application in Anti-inflammatory 

Drugs. ΒΙΤ’s 10
th

 Anniversary of International Drug Discovery Science and 

Technology 2012, Nanjing, China, 8-10 November 2012.Book of Abstracts p. 

147 (invited speaker). 

79. Paedra Eleftheriou, Denish C. Karia, Athina Geronikaki, Petros Tsirides, 

Kailash Pncholi, Ranmal Veru, Hetal Pandya.Chromenone Derivatives with 

Uncommon HIV-1 RT Inhibitory Action. Association of Aqueous 

Solubility/Lipophylicity with Mode of Inhibitory Action. ΒΙΤ’s 

10
th

 Anniversary of International Drug Discovery Science and Technology 

2012, Nanjing, China, 8-10 November 2012.Book of Abstracts p. 448 (poster) 

80. P Eleftheriou, A Geronikaki, D Hadjipavlou-Litina, P Vicini, O Filz, D 

Filimonov, V Poroikov. Fragment-based design, synthesis, biological 

evaluation and structure–activity relationships of novel 

benzo[d]thiazolimino–5–aryliden–4-thiazolidinones as 

cycloxygenase/lipoxygenase inhibitors. Book of Abstracts p. 14. 7
th

 Eurasian 

Meeting on Heterocyclic Chemistry, 17-21 June 2012, Istabul, Turkey (Invited 

lecture). 

81. Phaedra Eleftheriou, A. Masmanidou, I. Giovos, A. Giovou, E. Vagdatli. 

.Identification of IgG, IgM and IgA antibodies against the food derived antigen 

Neu5Gc in patients with Hashimoto's thyroiditis. 11th Panhellenic Conference of 

Clinical Chemistry, Volos, Greece; 10/2013 

82. Eleftheriou Ph, kynigopoulos S., Papara D., Skepastianos P., Vagdatli 

E.,Petrou C., Orfanou A., Efterpiou M. Prevalence of anti-Neu5Gc antibodies in 

https://www.researchgate.net/researcher/14390563_Phaedra_Eleftheriou/
https://www.researchgate.net/researcher/2036608580_A_Masmanidou/
https://www.researchgate.net/researcher/2036526161_I_Giovos/
https://www.researchgate.net/researcher/2036526307_A_Giovou/
https://www.researchgate.net/publication/258514935_Identification_of_IgG_IgM_and_IgA_antibodies_against_the_food_derived_antigen_Neu5Gc_in_patients_with_Hashimoto's_thyroiditis?ev=auth_pub
https://www.researchgate.net/publication/258514935_Identification_of_IgG_IgM_and_IgA_antibodies_against_the_food_derived_antigen_Neu5Gc_in_patients_with_Hashimoto's_thyroiditis?ev=auth_pub
https://www.researchgate.net/researcher/2000287849_Eleftheriou_Ph/
https://www.researchgate.net/researcher/2036528288_kynigopoulos_S/
https://www.researchgate.net/researcher/2036529064_Papara_D/
https://www.researchgate.net/researcher/2036528973_Skepastianos_P/
https://www.researchgate.net/researcher/2036562442_Vagdatli_E/
https://www.researchgate.net/researcher/2036562442_Vagdatli_E/
https://www.researchgate.net/researcher/75661718_Petrou_C/
https://www.researchgate.net/researcher/2036525853_Orfanou_A/
https://www.researchgate.net/researcher/2036526362_Efterpiou_M/
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male and female individuals of general population and in patients with 

hypothyroidism. Probable association of dietetic antigen Neu5Gc incorporation 

with thyroid disease development. 11th Panhellenic Conference of Clinical 

Chemistry, At Volos, Greece, Volume: Book of Abstracts, p. 87, 

83. Δ Βασδέκης, Ο Σεραφειμίδου, Ι Τσικόπουλος, Φ Ελευθερίου, Ε Βαγδατλή. 

Επίδραση μικροσωματιδίων του πλάσματος στις εξετάσεις του πηκτικού 

μηχανισμού: ένας έμμεσος τρόπος για τη διάγνωση της υπερπηκτικότητας; 5
ο
 

Πανελλήνιο συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας – Συμπόσιο Εργαστηριακής 

Αιματολογίας/Αιμοδοσίας, Αθήνα, 17-19 Οκτωβρίου 2013 

84. Ε Γιαταγάνη, Ε Παντζιαρέλα, Π Παπαπρεπόνης, Ο Σεραφειμίδου, Α 

Τσικόπουλος, Ε. Βαγδατλή. Συσχέτιση παραμέτρων του αιμοδιαγράμματος με 

το σωματικό ύψος του ατόμου. 5
ο
 Πανελλήνιο συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας – 

Συμπόσιο Εργαστηριακής Αιματολογίας/Αιμοδοσίας, Αθήνα, 17-19 Οκτωβρίου 

2013 

85. Ε Βαγδατλή, Ο Σεραφειμίδου, Α Τσικόπουλος, Α Μεριβάνη, Ε Παντζιαρέλα. 

Προληπτικός θρομβοφιλικός έλεγχος ασυμπτωματικών ατόμων με οικογενειακό 

ιστορικό θρόμβωσης: αναγκαιότητα ή υπερβολή; 5
ο
 Πανελλήνιο συνέδριο 

Ιατρικής Βιοχημείας – Συμπόσιο Εργαστηριακής Αιματολογίας/Αιμοδοσίας, 

Αθήνα, 17-19 Οκτωβρίου 2013 

86. E. Vagdatli, N. Adrianakis, I. Tsikopoulos, D. Vasdekis, A. Tsikopoulos, V. 

Konstandinidou. Effects of the Electromagnetic Fields on the Automated Blood 

Cell Measurements. Regional European Biomedical Laboratory Science 

Congress, and the 4th Greek Medical Laboratory Technologists Conference, 

Athens, Greece 5-8 December, 2013 (Β' Βραβείο Poster). 

87. D Vasdekis, A Tsikopoulos, L Kyriazi, S Kaliaki, C Charisi, Ε Vagdatli. Plasma 

Microparticles: A New Challenge on the Way of Centrifuging Blood in 

Coagulation Testing? Regional European Biomedical Laboratory Science 

Congress, and the 4th Greek Medical Laboratory Technologists Conference, 

Athens, Greece 5-8 December, 2013. 

88. Α. Παπουτσή,  Ν. Άντου, Α. Καλιφατίδου, Α. Παντελιός, Γ. Κιουμουρτζή, Α. 

Πεχλιβάνης, Μ. Κουτσουνίδα, Μ. Παπαγρηγορίου,  Ε. Βαγδατλή Επιπλασμός 

της μετάλλαξης A1298C του γονιδίου της 5,10-μεθυλενο-τετραυδροφυλλικής 

αναγωγάσης (MTHFR) σε νεαρά άτομα με ιστορικό συγγενούς θρομβοφιλίας.  
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Regional European Biomedical Laboratory Science Congress, and the 4th Greek 

Medical Laboratory Technologists Conference, Athens, Greece 5-8 December, 

2013. 

89. Α. Παπουτσή, Ι. Γιουρετζικλής, Χ. Μιχαήλ, Α. Φιλιππίδου, A. Παντελιός, Ε. 

Βαγδατλή,  Σ. Μήτκα. Συχνότητα της μετάλλαξης G1691A του γονιδίου του 

παράγοντα V της πήξης του αίματος (V-LEIDEN) σε νεαρά άτομα με ιστορικό 

συγγενούς θρομβοφιλίας (πρόδρομη μελέτη).  Regional European Biomedical 

Laboratory Science Congress, and the 4th Greek Medical Laboratory 

Technologists Conference, Athens, Greece 5-8 December, 2013. (3
ο
 βραβείο 

αναρτημένης ανακοίνωσης) 

90. Limberaki E., Iliadis S., Eleftheriou Ph., Makri St, Poimenidou I., 

Margaritiadou E, Vagdatli E.Effects of Acute Cigarette Smoking on Serum 

Vitamin E and MDA Levels. Regional European Biomedical Laboratory Science 

Congress, and the 4th Greek Medical Laboratory Technologists Conference, 

Athens, Greece 5-8 December, 2013. 

91. Βασιλική Κωσταντινίδου, Αλέξιος Τσικόπουλος, Φαίδρα Ελευθερίου, 

Αναστασία Σερεμετίδου, Ελένη Βαγδατλή. IN VITRO Διάλυση των σωρών 

αιμοπεταλίων με τη χρήση πρωτεολυτικών ενζύμων (πρόδρομη ανακοίνωση). 

Regional European Biomedical Laboratory Science Congress, and the 4th Greek 

Medical Laboratory Technologists Conference, Athens, Greece 5-8 December, 

2013. 

92. Papoutsi A., Kioumourtzi G., Papagrigoriou M., Antou N., Pantelios A., 

Pehlivanis A., Koutsounida M., Makri S. “Prevalence of Arg72Pro 

polymorphism of tumor suppressor gene p53 in a random sample of general 

population”: ανακοινώθηκε και υπάρχει στα πρακτικά του Regional European 

Congress of Biomedical Laboratory Science & 4
th

 Greek Medical Laboratory 

Technologists Conference (Athens, 5-7 December 2013). 

93. Papoutsi Androniki, Koutsounida Maria, Pehlivanis Andreas, Papagrigoriou 

Magdalini, Kioumourtzi Georgia, Antou Nikoleta, Pantelios Alexandros, Petrou 

Christos. “Distribution of insertion/deletion polymorphism of angiotensin I 

converting enzyme (ACE I/D) in healthy Greek population”: ανακοινώθηκε και 

υπάρχει στα πρακτικά του Regional European Congress of Biomedical 



 

 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)  Έκδοση 1.0      Νοέμβριος 2007
  

  
  

  

 

178 

Laboratory Science & 4
th

 Greek Medical Laboratory Technologists Conference 

(Athens, 5-7 December 2013). 

94. Papoutsi Androniki, Pantelios Alexandros, Antou Nikoleta, Pehlivanis Andreas, 

Koutsounida Maria, Papagrigoriou Magdalini, Kioumourtzi Georgia. 

“Polymorphism 4G/5G of plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1) gene in 

general population sample of Northern Greece”: ανακοινώθηκε και υπάρχει στα 

πρακτικά του Regional European Congress of Biomedical Laboratory Science & 

4
th

 Greek Medical Laboratory Technologists Conference (Athens, 5-7 December 

2013). 

95. Makri St., Roussou Ch., Asimakopoulou N., Kirbatsi E., Papoutsi A. “A 

comparative study of liquid-based and conventional Cytology in cervical smears 

of young women”: αναρτήθηκε ως poster και υπάρχει στα πρακτικά του Regional 

European Congress of Biomedical Laboratory Science & 4
th

 Greek Medical 

Laboratory Technologists Conference (Athens, 5-7 December 2013). 

96.  Phaedra Eleftheriou, Terpsithea Zaimi, Helen-Irene Markou, Ekaterini 

Damotsidou, Jensila Oulorgia, Kostantinos Varsamidis, Efterpi Varsamidou, 

Christos Sampanis, Ioanna Zografou, Kalliopi Kotsa, Ioannis Giovos, Christos 

Petrou, Christina-Joulia Ganou. Prevelence of Anti-Insulin, Anti-IA2, Anti-

GAD, Anti-IR Auto-antibodies and Anti-Neu5Gc Antibodies in Diabetic 

Type I and II Patients. Book of abstract, p 41, Regional European Biomedical 

Laboratory Science Congress (RBSC2013), December 5-7 2013, Athens, 

Greece (oral, 3
rd

 award of oral presentations). 

97. Phaedra Eleftheriou, Eugenia Limberaki, Despina Miti, Thalia Belali, 

Christos Petrou, Theologos Koumanis.Extended Use of Mobile Phones affect 

Cortisol and Melatonin Levels Book of abstract, p 56, Regional European 

Biomedical Laboratory Science Congress (RBSC2013), December 5-7 2013, 

Athens, Greece 

98. Phaedra Eleftheriou, Eros Tseka, Evagelia Varaga, Margarita Nasiou, Christos 

Sampanis, Ioanna Zografou, Jensila Oulogria, Katerina Damontsidou, Terpsithea 

Zaimi, Helen-Irene Markou, Kostantinos Varsamidis, Christos Petrou, Christina-

Joulia Ganou. Study of the lipidemic profile of diabetic patients. Negative 

correlation of cholesterol levels of diabetes type I with serum amylase 

concentration. Book of abstracts, p. 39. Second International Medical 
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Olympiad, Octomber 18-20, 2013, Thessaloniki, Greece. (Certificate of 

Distinction). 

99. Ε. Λυμπεράκη, Ε. Βαγδατλή, Ε. Μαργαριτιάδου, Ο. Σεραφειμίδου, Φ. 

Ελευθερίου, Ε. Παληογιάννη, Ε. Ποιμενίδου ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΞΕΟΣ 

ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΕ 

ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ. 5o Πανελλήνιο Συνέδρειο 

Ιατρικής Βιοχημείας, 17-19 Οκτωβρίου 2013, Αθήνα. 

100. Ελευθερίου Φαίδρα, Μασμανίδη Αλεξάνδρα, Γιώβος Ιωάννης, Γιώβου 

Αλεξάνδρα , Βαγδατλή Ελένη. Προσδιορισμός IgG, IgM και IgA 

αντισωμάυων έναντι του διαιτητικής προέλευσης αντιγόνου Neu5Gc σε 

ασθενείς με θυρεοειδίτιδα Hashimoto. Βιβλίο περιλήψεων, σελ. 79, 11
ο
 

Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας. Οκτώβριος 11-12, 2013, Βόλος, 

Ελλάδα . 

101. Φ. Ελευθερίου, Κ. Ζαρογουλίδης , Κ. Σαββίδου , Σ. Τσικλακίδου, Κ. 

Δόμβρη , Ε. Λυμπεράκη, Χ. Πέτρου, Κ. Βαρσαμίδης, Ε. Βαρσαμίδου, Α. 

Γιώβου. Προσδιορισμός αυξημένης συγκέντρωσης αντισωμάτων έναντι του 

διαιτητικού αντιγόνου Neu5Gc σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. 

Διερεύνηση της συσχέτισης με την ανάπτυξη και εξέλιξη της νόσου. Βιβλίο 

περιλήψεων, σελ. 48, 11
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας. Οκτώβριος 

11-12, 2013, Βόλος, Ελλάδα (προφορική ανακοίνωση). 

102. Φ. Ελευθερίου, E. Λυμπεράκη, E. Σιώπη, Χ. Πέτρου, Α. Ντόκα. 

Συσχέτιση των επιπέδων λιπιδίων υπερχοληστερολαιμικών ασθενών με τη 

συγκέντρωση κορτιζόλης και την ολική αντιοξειδωτική ικανότητα του ορού. 

Βιβλίο περιλήψεων, σελ. 47, 11
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας. 

Οκτώβριος 11-12, 2013, Βόλος, Ελλάδα (προφορική ανακοίνωση). 

103. Denish C. Karia, Phaedra Eleftheriou, Petros Tsirides, Nilesh K. 

Godvani, Athina Geronikakι. Synthesis and Anti-HIV Activity of Oxygen 

Containing Heterocyclic Compounds.  

104. A. Papoutsi,  M. Koutsounida,  A. Pehlivanis, A. Pantelios, N. Antou,  M. 

Papagrigoriou, G.Kioumourtzi. “Prevalence of polymorphisms in the ACE and 

PAI-1 genes in healthy population of Northern Greece”: έγινε αποδεκτή για 

προφορική ανακοίνωση στο 23
rd

 Biennial International Congress of thrombosis – 

MLTD Congress 2014, 14-17 May, Valencia, Spain.  
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105.  Phaedra Eleftheriou, Ourania Stefa, Polyzo Kazila. Increased 

Concentration of anti-Neu5Gc antibodies in patients with ovarian cancer. 

65
th

 Conference of the Panhellenic Society of Biochemistry and Molecular 

Biology, November 28-30 2014, Thessaloniki, Greece 

106. Tselani Eleni, Limberaki Eugenia, Eleftheriou Phaedra, Sarika Kondyli 

Foivi. Serum antioxidant levels from ischemic stroke. 65
th

 Conference of the 

Panhellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology, November 28-30 

2014, Thessaloniki, Greece 
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www.mlsteithe.webs.com,  www.MedLabstudies.webs.com

2014
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Οδηγός Σπουδών 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

                 ΣΧΟΛΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Http://www.mls.teithe.gr, http://mlsteithe.webs.com,  

www.MedLabstudies.webs.com  
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Επιμέλεια  έκδοσης  
 

Ελευθερίου Φαίδρα, Επίκουρη καθηγήτρια 

 

Έκδοση 

Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων 

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση 

Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων 

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

Τ.Θ. 141 

ΤΚ 57400 
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ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

    

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και 

Πρόνοιας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το χειμερινό 

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1972–73 στο Κ.Α.Τ.Ε.Ε Θεσσαλονίκης και με την 

ίδρυση των Α.Τ.Ε.Ι. το 1983 εντάχθηκε στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση. Με 

το νόμο υπ’ αριθμ. 3549/2007 το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, όπως και όλα τα 

τμήματα των Α.Τ.Ε.Ι., υπάγεται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).  

Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων παρέχει στους σπουδαστές του την 

απαραίτητη τεχνολογική και επιστημονική γνώση με στόχο να παράγει αποφοίτους 

ανώτατης εκπαίδευσης, κατάλληλα καταρτισμένους ώστε να αναλάβουν την 

πραγματοποίηση όλων των Εργαστηριακών Ιατρικών Εξετάσεων, ικανούς να 

συμβάλλουν ενεργά και υπεύθυνα στη οργάνωση και τη ρύθμιση της λειτουργίας του 

χώρου εργασίας τους αλλά και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης στο 

χώρο της ειδικότητάς τους. Επίσης ικανούς να μεταδώσουν τη γνώση και να 

καθοδηγήσουν κατάλληλα άλλους κατώτερης κατάρτισης εργαζόμενους του χώρου. 

Ειδικότερα, σκοπός του Τμήματος είναι να εκπαιδεύσει πτυχιούχους ικανούς 

να στελεχώσουν τα εργαστήρια: Μικροβιολογικό–Ιολογίας, Βιοχημικό/Κλινικοχημικό, 

Αιματολογικό, Αιμοδοσίας-Τράπεζας αίματος, Ανοσολογικό-Ιστοσυμβατότητος, 

Πυρηνικής Ιατρικής για εκτέλεση ραδιοανοσολογικών εξετάσεων, Ορμονολογικό-

Ενδοκρινολογικό, Τοξικολογικό, Παθολογοανατομικό, Κυτταρολογικό, Γενετικής, 

Μοριακής βιολογίας και Πειραματοζώων ή οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο έχει σχέση 

με το γνωστικό τους αντικείμενο και ανήκει στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και τον 

ιδιωτικό τομέα. 
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Με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων υπάρχουν 

στα τμήματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας . 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων καλύπτει το γνωστικό 

αντικείμενο των ιατρικών εργαστηριακών δοκιμασιών στους ιστούς, στα υγρά και τις 

εκκρίσεις του ανθρώπινου σώματος (αίμα, ούρα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, ορμόνες κτλ.), 

όπως αυτές εφαρμόζονται στους ιατρικούς τομείς της Μικροβιολογίας – Βιοπαθολογίας, 

Ιολογίας, Αιματολογίας, Αιμοδοσίας (Τράπεζα Αίματος), Ανοσολογίας, 

Ιστοσυμβατότητας, Παθολογικής Ανατομικής, Κυτταρολογίας, Κλινικής Χημείας – 

Βιοχημείας, Ενδοκρινολογίας, Τοξικολογίας, Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας και 

Βιοτεχνολογίας, Πυρηνικής Ιατρικής, με βάση την κατασκευή και τη λειτουργία του 

ανθρώπινου οργανισμού. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος, αποκτούν 

τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να 

δραστηριοποιούνται ως Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων στους Ιατρικούς Τομείς που 

αναφέρονται στο αντικείμενο σπουδών τους και σε οποιουσδήποτε άλλους που έχουν 

σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο. Οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων εκτελούν 

το τεχνολογικό μέρος όλων των εργαστηριακών  εξετάσεων των ιατρικών εργαστηρίων, 

στους τομείς που αναφέρονται στο αντικείμενο των σπουδών τους, κατόπιν ανάθεσης 

των Διευθυντών των εργαστηρίων. Εφαρμόζουν όλες τις σύγχρονες επιστημονικές και 

μεθόδους που έχουν σχέση με την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων, αξιολογούν 

το ποιοτικό αποτέλεσμα αυτών (τεχνογνωσία) και ο ρόλος τους είναι υπεύθυνος και 

παράλληλος με αυτόν των άλλων επιστημόνων του εργαστηρίου. 

Η κατάρτηση των πτυχιούχων του Τμήματος είναι αντίστοιχη με αυτή των 

Τμημάτων των Πανεπιστημίων της Αμερικής που δίνουν BACHELOR OF 

SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY μετά από σπουδές τεσσάρων ετών. 
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Αντίστοιχες σπουδές τετραετούς διάρκειας στην Αγγλία οδηγούν σε BACHELOR 

OF ΒΙΟMEDICAL SCIENCES. Κατ’ αναλογία, οι δυνατότητες επαγγελματικής 

αποκατάστασης και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος 

Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων είναι ανάλογα με αυτά των αποφοίτων των 

αντίστοιχων Τμημάτων της Αμερικής που χαρακτηρίζονται ως Medical 

Technologist (ΜΤ) και των Biomedical Scientists που αποφοιτούν από τα Βρετανικά 

Πανεπιστημιακά Τμήματα. Οι Medical Technologists στην Αμερική διακρίνονται 

σαφώς από τους Medical Technicians που παρακολουθούν προγράμματα διετούς 

φοίτησης και δεν επιτελούν ορισμένες εξειδικευμένες και δύσκολες εξετάσεις στα 

Νοσοκομεία όπου εργάζονται. 

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

  Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος έχουν καθοριστεί 

από το Π.Δ. 163/1996(Φ.Ε.Κ.118/14-6-1996/τ.Α') 

Οι πτυχιούχοι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων έχουν δικαίωμα απασχόλησης 

σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το γνωστικό τους αντικείμενο, είτε στο 

δημόσιο, είτε στον ευρύτερο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα μπορούν να 

στελεχώσουν τα εξής εργαστήρια:  

Μικροβιολογικό – Ιολογίας. 

Βιοχημικό/Κλινικοχημικό. 

Αιματολογικό. 

Αιμοδοσίας – Τράπεζας Αίματος. 

Ανοσολογικό – Ιστοσυμβατότητας. 

Πυρηνικής Ιατρικής (εργαστήρια – μέρος RIA). 

Ορμονολογικό – Ενδοκρινολογικό. 

Τοξικολογικό. 

Παθολογοανατομικό. 

Κυτταρολογικό. 

Γενετικής. 
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Μοριακής Βιολογίας. 

Πειραματόζωων. 

ή οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο, που έχει σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο.  

Αναλυτικότερα στις αρμοδιότητές τους περιλαμβάνονται τα εξής: α) να δίνουν 

οδηγίες στους εξεταζόμενους για την κατάλληλη προετοιμασία τους και τη σωστή 

συλλογή του δείγματος για την εκάστοτε εξέταση, β) να προβαίνουν στη λήψη του 

δείγματος, γ) να παραλαμβάνουν τα δείγματα που προσκομίζονται στο εργαστήριο, δ) 

να προετοιμάζουν τα προς εξέταση δείγματα, ε) να παρασκευάζουν όλα τα απαραίτητα 

υλικά, αντιδραστήρια και διαλύματα, στ) να παρασκευάζουν επιχρίσματα και να 

εκτελούν τεχνικές χρώσης, ζ) να προετοιμάζουν και ελέγχουν κάθε είδους όργανο και 

μηχάνημα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, η) να αναλαμβάνουν υπεύθυνα την 

εφαρμογή όλων των σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων που έχουν σχέση με την 

εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων, να αξιολογούν το ποιοτικό αποτέλεσμα 

(τεχνογνωσία) και να υπογράφουν την εκτέλεση του τεχνολογικού μέρους όλων των 

εργαστηριακών εξετάσεων που πραγματοποιούν. 

Επιπλέον στο εργαστήριο Αιμοδοσίας – Τράπεζας Αίματος, δίνουν οδηγίες στους 

υποψήφιους αιμοδότες – ασθενείς για την κατάλληλη προετοιμασία τους πριν από την 

αιμοληψία, παρασκευάζουν τα παράγωγα αίματος (PLT, FFP, NEOCELLIS, κ.α.), 

πλένουν τα (προς μετάγγιση) ερυθρά αιμοσφαίρια, συμμετέχουν στους προσδιορισμούς 

ομάδων αίματος, διασταυρώσεις, άμεση και έμμεση Coombs, στους ορολογικούς 

προσδιορισμούς για μεταδιδόμενα νοσήματα μέσω αίματος και στις εργαστηριακές 

διεργασίες για την πρόληψη μεσογεικής αναιμίας. 

 

Ειδικότερα στο εργαστήριο πειραματοζώων φροντίζουν για τη σωστή εκτροφή 

και διαβίωση των πειραματοζώων και να οργανώνουν την αναπαραγωγή τους. 

Επιμελούνται τη χορήγηση φαρμάκων και διαφόρων ουσιών στα ζώα. Προβαίνουν στη 

νάρκωση των πειραματοζώων κατά ανώδυνο τρόπο ώστε να τους γίνουν οι διάφορες 

επεμβάσεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες περί προστασίας ζώων. Συνεργάζονται 

με τον υπεύθυνο του τμήματος για την επιλογή των πειραματοζώων.  

Στο χώρο εργασίας τους, ο ρόλος τους είναι υπεύθυνος και παράλληλος με 

αυτόν των άλλων επιστημόνων του εργαστηρίου. 

Επίσης, συμμετέχουν στην οργάνωση και τη ρύθμιση της λειτουργίας του 

χώρου εργασίας τους και ειδικότερα: 
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Α. στο σχεδιασμό των εργαστηριακών χώρων 

Β. στην επιλογή εξοπλισμού (μηχανημάτων – οργάνων) 

Γ. στην επιλογή των πλέον κατάλληλων εργαστηριακών μεθόδων 

Δ. στις επιτροπές προμηθειών αναλωσίμου υλικού 

Ε. στον ποιοτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων 

ΣΤ. στην τήρηση αρχείων 

Ζ. στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του εργαστηριακού προσωπικού 

Η. στις εργασίες και ερευνητικές μελέτες που εκπονούνται στα εργαστήρια 

Θ. να επιβλέπουν την ορθή, τακτική συντήρηση και καθαρισμό των μηχανημάτων, 

οργάνων και σκευών και να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που 

προβλέπονται. 

Οι παραπάνω πτυχιούχοι εξελίσσονται ιεραρχικά στα τμήματα της ειδικότητάς 

τους έως τη θέση του Προϊσταμένου.  

Τέλος, απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα, κάθε 

φορά, νομοθεσία.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 
 

ΜΗΤΚΑ ΣΤΕΛΛΑ 

 

ΜΟΝΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
 

ΒΑΓΔΑΤΛΗ – ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  

Ιατρός Βιοπαθολόγος,  

Δρ. Ιατρικής  

Καθηγήτρια Αιματολογίας-Μικροβιολογίας 

Τηλ. 2310 – 013 514 

Vagdatli@mls.teithe.gr 

 

ΓΑΛΟΒΑΤΣΕΑ – ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

Ιατρός Βιοπαθολόγος,  

Δρ. Ιατρικής  

Καθηγήτρια Μικροβιολογίας- Υγειινής 

kgkanel@mls.teithe.gr 

Τηλ. 2310 – 013 516  

       

ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  

Βιοχημικός,  

Ms Βιοχημείας  

Δρ. Ιατρικής στο αντικείμενο της Βιοχημείας 

Καθηγητής Βιοχημείας 

Τηλ. 2310 – 013 511  

petrouie@mls.teithe.gr 

 

ΣΚΕΠΑΣΤΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

Ιατρός Βιοπαθολόγος,  

Δρ. Ιατρικής 

Καθηγητής Μικροβιολογίας-Αιματολογίας 

Τηλ. 2310 – 013 515  

pskep@spark.net.gr 

 

 

 

mailto:petrouie@mls.teithe.gr
mailto:pskep@spark.net.gr
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ΜΗΤΚΑ ΣΤΕΛΛΑ 

Ιατρός βιοπαθολόγος, Δρ. Ιατρικής 

Καθηγήτρια Κλινικής Χημείας – Ιολογίας 

Τηλ. 2310 -013 511 

mitkast@hotmail.com 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
 

ΜΑΚΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

Ιατρός Κυτταρολόγος,  

Δρ. Ιατρικής 

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικής Κυτταρολογίας 

Τηλ. 2310- 013 510 

stmakrip@mls.teithe.gr 

 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΦΑΙΔΡΑ 

Πτυχίο Χημείας,  

Δρ. Χημείας στο αντικείμενο της Βιοχημείας 

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Κλινικής Χημείας- Βιοχημείας 

Τηλ. 2310 – 013511 

elfther@mls.teithe.gr, felefthe@pharm.auth.gr 

 

 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
 

ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ  ΕΥΓΕΝΙΑ 

Πτυχίο Χημείας,  

Δρ. Ιατρικής στο αντικείμενο της Βιοχημείας 

Επίκουρη Καθηγήτρια Χημείας -  Κλινικής Χημείας 

Τηλ. 2310 – 013 511 

evlimper@mls.teithe.gr 

 

ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 

Βιολόγος, Δρ Ιατρικής 

Επίκουρη Καθηγήτρια Βιολογίας-Γενετικής 

Τηλ. 2310 – 013902 

npapoutsi@mls.teithe.gr 

 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Ιατρός Βιοπαθολόγος,  

Δρ. Ιατρικής 

Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Μικροβιολογίας 

Τηλ. 2310-013517 

chdimitr@mls.teithe.gr 

 

 
 

mailto:stmakrip@mls.teithe.gr
mailto:elfther@mls.teithe.gr
mailto:felefthe@pharm.auth.gr
mailto:npapoutsi@mls.teithe.gr
mailto:chdimitr@mls.teithe.gr
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ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, 

Μεταπτυχιακό στο  Περιβάλλον – Νέες Τεχνολογίες 

Διδάκτωρ Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Επίκουρος Καθηγητής 

Τηλ. 2310 – 013 515  

gandread@mls.teithe.gr 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Ιατρός Βιοπαθολόγος, Δρ Ιατρικής 

Καθηγήτρια Εφαρμογών Αιματολογίας-Μικροβιολογίας 

Τηλ. 2310 - 013514 

themikonstantinidou@yahoo.gr 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Π.) 
 

ΨΥΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη» 

Τηλεφ. 2310 - 013 518 

 

  

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
 

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΘΗΝΑ (Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος – Διοικητικά  θέματα) 

Τηλεφ. 2310 – 013 512 

 

ΤΣΑΝΤΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ (Φοιτητικά θέματα) 

Τηλεφ. 2310 – 013 512 

 

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού : Καθημερινά 11.00 -13.00 

 

Ιστοσελίδες τμήματος : www.mls.teithe.gr,  www.MedLabstudies.webs.com  

 

 

 ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

Η διάρκεια σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των 

επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, 

εργαστηριακές ασκήσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε νοσοκομειακούς χώρους, 

mailto:gandread@mls.teithe.gr
http://www.mls.teithe/
http://www.medlabstudies.webs.com/
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εκπόνηση εργασιών. Κατά το 8
ο
 εξάμηνο πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση των 

φοιτητών και η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας. 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

 

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Η παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτική. Παρ’ όλα αυτά, 

είναι πολύ χρήσιμο για να κατανοήσει το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος και να 

εμπλουτίσει τις γνώσεις του, ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει με επιτυχία στις 

εξετάσεις του εξαμήνου του η παρακολούθηση αυτών. Η βαθμολογία του θεωρητικού 

μέρους ενός μαθήματος μετράει κατά 40% στην τελική βαθμολογία του μαθήματος. 

 

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Τα εργαστηριακά μαθήματα έχουν καθαρά πρακτικό χαρακτήρα και η παρακολούθησή 

τους είναι υποχρεωτική. Για να θεωρηθεί ότι ένας φοιτητής έχει παρακολουθήσει 

επιτυχώς ένα εργαστηριακό μάθημα, θα πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς το 80% των 

εργαστηριακών ασκήσεων, (π.χ. εάν σε ένα μάθημα διδαχθούν 10 εργαστηριακές 

ασκήσεις στη διάρκεια του εξαμήνου, θα πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τις 8 

από αυτές για να έχει δικαίωμα στις εξετάσεις του εργαστηρίου). Η βαθμολογία του 

εργαστηριακού μέρους ενός μαθήματος μετράει κατά 40% στην τελική βαθμολογία του 

μαθήματος. 

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Μετά από εντολή του Υπουργείου Παιδείας και του Ι.Τ.Ε. (Ινστιτούτου 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) επιτεύχθηκε ο εκσυγχρονισμός του προγράμματος σπουδών 

στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων με βάση τις εξής αρχές: 
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Ύπαρξη μέχρι 6 μαθημάτων ανά εξάμηνο. 

Κατάργηση των επικαλυπτόμενων μαθημάτων στο ίδιο εξάμηνο. 

Εκσυγχρονισμό της διδακτέας ύλης. 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 

ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟ 

ΤΜΗΜΑ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
(Υ.Α.Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99/τ.Β') 

 

 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Σπουδαστές Τ.Ε.Ι.Θ., καθίστανται όσοι εγγράφονται σ' αυτό μετά από εισαγωγή, 

μετεγγραφή ή κατάταξη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

1. Οι εγγραφές των νεοεισαγόμενων σπουδαστών γίνονται στο οικείο τμήμα της σχολής 

μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται εκάστοτε με τις υπουργικές αποφάσεις, για την 

εισαγωγή νέων σπουδαστών και με βάση τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις ίδιες 

αποφάσεις. 

2. Για όσους προέρχονται από μετεγγραφή ή κατάταξη, για την εγγραφή τους 

απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης του τμήματος, σύμφωνα με τις  κείμενες 

διατάξεις. 

3. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως π.χ. παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή 

ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή 

που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου 

του άρθρου αυτού, με απόφαση του συμβουλίου του τμήματος, ύστερα από αίτηση 

του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία 

εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία 

εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. 
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4. Σπουδαστής που έχει εγγραφεί και παρακολουθεί μαθήματα σ' άλλο Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. 

δεν μπορεί να είναι συγχρόνως σπουδαστής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 

1. Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται με την αριθμητική κλίμακα: 

μηδέν έως δέκα (0-10), με βάση επιτυχίας το βαθμό πέντε (5). 

2.  Ο χαρακτηρισμός της επίδοσης των σπουδαστών κατά μάθημα καθορίζεται ως 

εξής: 

από 0      -     3,99 :"κακώς" 

από 4,00 -     4,99   : "ανεπαρκώς" 

από 5,00 -     6,49   : "καλώς" 

από 6.50 -     8,49   : "λίαν καλώς" 

από 8,50  -    10 : "άριστα" 

3. Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται με προσέγγιση δύο δεκαδικών  της 

ακέραιας μονάδας.      

       

 

ΒΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

1. α) Για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστηριακού μαθήματος ή του 

εργαστηριακού μέρους μεικτού μαθήματος, απαιτείται ο σπουδαστής να 

έχει διεξαγάγει με επιτυχία το 80% των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν 

κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου 

διεξάγονται συμπληρωματικές εργαστηριακές ή πρακτικές ασκήσεις για 

όσους σπουδαστές έχουν αποτύχει ή απουσιάσει σε ποσοστό μέχρι 15% των 

πραγματοποιηθεισών ασκήσεων και μέχρι τη συμπλήρωση του 80%. 

β) Ο βαθμός του εργαστηρίου ή του εργαστηριακού ή πρακτικού μέρους 

μεικτού μαθήματος είναι, ανάλογα με τη φύση του εργαστηρίου και μετά 

από απόφαση της ομάδας μαθημάτων, ο μέσος όρος όλων των επιμέρους 

βαθμών των ασκήσεων ή εξετάσεων που διεξάγονται τμηματικά ή τελικά σε 

όλη την ύλη του εργαστηρίου. 

γ) Στο τέλος του εξαμήνου, ο διδάσκων καταθέτει στο τμήμα τη βαθμολογία 
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του εργαστηρίου ή των πρακτικών ασκήσεων που καταχωρείται στο 

πρωτόκολλο και αρχειοθετείται. 

2. α) Η χρησιμοποίηση ή όχι συστήματος ενδιάμεσης αξιολόγησης σε 

θεωρητικά μαθήματα ή θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων, καθώς και το 

ποσοστό συμμετοχής της ενδιάμεσης αξιολόγησης στην τελική βαθμολογία 

του μαθήματος, αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση του τμήματος, μετά 

από εισήγηση του διδάσκοντα. 

Στα θεωρητικά μαθήματα ή στο θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων που 

αποφασίστηκε να χρησιμοποιείται ενδιάμεση αξιολόγηση, οι συγκεκριμένες 

μορφές της καθορίζονται από το διδάσκοντα, ανάλογα με τη φύση και την 

ιδιορρυθμία του μαθήματος. Σαν μορφές αξιολόγησης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν γραπτές εργασίες, σεμινάρια, ασκήσεις, συλλογή 

πληροφοριακού υλικού, κ.λ.π. 

Ο τελικός βαθμός θεωρητικού μαθήματος ή του θεωρητικού μέρους μεικτού 

μαθήματος, είναι το άθροισμα των μονάδων επίδοσης του σπουδαστή στην 

ενδιάμεση αξιολόγηση, όπου αυτή υπάρχει και της επίδοσής του στην 

τελική εξέταση του μαθήματος. 

Ο σπουδαστής θεωρείται επιτυχών στα μαθήματα εκείνα που συγκέντρωσε 

αθροιστικά 5 τουλάχιστον μονάδες. 

β) Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των σπουδαστών σε πρόχειρες εξετάσεις 

(εάν υπάρχουν) που μπορεί να είναι προφορικές ή γραπτές, ανάλογα με την 

ιδιαιτερότητα του μαθήματος ή για ειδικούς αποχρώντες λόγους των 

σπουδαστών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, είναι η προηγούμενη γραπτή 

ειδοποίησή τους που ανακοινώνεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από 

την εξέταση. 

3. Στο τέλος του εξαμήνου και πριν από τις τελικές εξετάσεις περιόδου, 

κοινοποιείται από τη γραμματεία, με ευθύνη του προϊσταμένου του 

τμήματος, ο πίνακας με τις πιστωτικές μονάδες που συγκέντρωσαν σε κάθε 

μάθημα οι σπουδαστές. Για το σκοπό αυτό, ο διδάσκων καταθέτει στο 

τμήμα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων, τη 

βαθμολογία της ενδιάμεσης αξιολόγησης. 

4. Ο βαθμός των σπουδαστών που προέρχονται από κατάταξη εξάγεται ως 
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εξής: το τμήμα υποδοχής, με απόφαση του συμβουλίου του και σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις, απαλλάσσει τους κατατασσόμενους από μαθήματα ή 

ασκήσεις που έχουν εξετασθεί με επιτυχία στη σχολή ή στο τμήμα 

προέλευσης, προσαρμόζει τους βαθμούς των μαθημάτων αυτών όπου 

απαιτείται και καθορίζει τα μαθήματα και τις ασκήσεις προηγούμενων 

εξαμήνων, στα οποία οι κατατασσόμενοι οφείλουν να εξετασθούν εφόσον 

δε διδάχθηκαν ή δεν ασκήθηκαν πλήρως ή επαρκώς σ' αυτά, στη σχολή ή 

στο τμήμα προέλευσης, ανεξάρτητα από το εξάμηνο που έγινε η κατάταξη. 

5.  Σπουδαστής που δεν παρακολούθησε με επιτυχία, υποχρεωτικό μάθημα, 

πρέπει να το επαναλάβει κατά το επόμενο εξάμηνο. Αν απέτυχε σε κατ' 

επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ομάδας μαθημάτων που χαρακτηρίζουν 

κατεύθυνση, πρέπει να το επαναλάβει στο επόμενο εξάμηνο ή να αλλάξει το 

μάθημα ή την κατεύθυνση, ενώ αν απέτυχε σε προαιρετικό μάθημα, μπορεί 

να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή να το αντικαταστήσει με άλλο. 

6. α) Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το συνυπολογισμό των βαθμών του               

θεωρητικού και εργαστηριακού/ πρακτικού μέρους του μεικτού μαθήματος, 

με συντελεστές που κυμαίνονται μεταξύ 0,40 και 0,60 και έχουν άθροισμα 

ένα (1). Η κατανομή αυτή καθορίζεται από την ομάδα μαθημάτων με βάση 

τις ώρες και τις συνθήκες διδασκαλίας, καθώς και τη φύση κάθε μέρους του 

μαθήματος. 

β) Η παρακολούθηση σε ένα μάθημα θεωρείται επιτυχής, εφόσον ο βαθμός 

στο θεωρητικό και στο εργαστηριακό/πρακτικό μέρος του μαθήματος αυτού 

έχει την ένδειξη τoυλάχιστον "καλώς". 

       γ) Ο τελικός βαθμός αμιγώς εργαστηριακού/πρακτικού ή αμιγώς 

θεωρητικού μαθήματος είναι ο βαθμός που καθορίζεται στις παρ. 1, 4 και 6 

του άρθρου αυτού αντίστοιχα. 

       δ) Σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης ενός μέρους μεικτού 

μαθήματος, ο βαθμός του μέρους αυτού κατοχυρώνεται και το μάθημα 

επανεξετάζεται, μόνο ως προς το άλλο μέρος. 

7.  Αν σπουδαστής αποτύχει τρεις (3) φορές σε ένα μάθημα, μπορεί με αίτησή του 

προς το Συμβούλιο του τμήματος να ζητήσει την επανεξέτασή του, κατά την 

επόμενη εξεταστική περίοδο, από τριμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του 
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τμήματος. Στην περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, το Συμβούλιο του 

Τμήματος ορίζει και τη σχετική τριμελή επιτροπή εξέτασης. 

1. Τα τμήματα οφείλουν να λάβουν ιδιαίτερα υπόψη τα προβλήματα των 

σπουδαστών με ειδικές ανάγκες και να αντιμετωπίζουν ανάλογα τα προβλήματά 

τους (διδασκαλία, τρόπος εξέτασης, κ.λ.π.). 

 

 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ, ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 

1. Ο βαθμός πτυχίου εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και προκύπτει 

από τον τύπο:  

v

 






...

...

21

2211  

όπου β1, β2,..., βν είναι οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που παρακολούθησε ο 

σπουδαστής και δ1, δ2,..., δν, οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες, σύμφωνα με το άρθρο 4 

του κανονισμού αυτού. Στα μαθήματα περιλαμβάνεται και η πτυχιακή εργασία με τον 

αριθμό διδακτικών μονάδων που ορίζεται επίσης στο άρθρο 4 του παρόντος. 

2. Ο/Η τελειόφοιτος του Τ.Ε.Ι.Θ. ανακηρύσσεται πτυχιούχος, αφότου συμπληρωθούν 

όλες οι απαιτούμενες, σύμφωνα με την παράγ. 5 του άρθρου 27 του νόμου 1404/1983 

προϋποθέσεις και ειδικότερα από τη χρονολογία που κατατέθηκε μέσω πρωτοκόλλου 

του τμήματος και η τελευταία προϋπόθεση. 

 

 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

 

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα, υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΕΠ του 

Τμήματος, στα πλαίσια ερευνητικής πτυχιακής εργασίας ή και ανεξάρτητα από αυτή, να 

εργαστούν σε ένα ερευνητικό θέμα και να αποκτήσουν ερευνητική εμπειρία. Αναφέρεται 

χαρακτηριστικά οτι την τελευταία πενταετία έγιναν πάνω από πενήντα ανακοινώσεις σε 

συνέδρεια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ερευνητικών αποτελεσμάτων 

εργασιών που πραγματοποιήθηκαν με συμμετοχή και σπουδαστών του Τμήματος.  
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ΕΞΑΜΗΝΟ  Α΄ 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΑ ( 510101) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Παπουτσή Ανδρονίκη 

Διδάσκοντες: Παπουτσή Ανδρονίκη  

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 ώρες  θεωρία + 2 Ώρες Εργαστήριο.  

Τύπος Μαθήματος: Μικτό. 

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Θεωρία: 3, Εργαστήριο: 2,  Σύνολο: 5 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Α΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος.  

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ  

Διδακτικά Συγγράμματα:  

Για τη θεωρία: 

1. «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ, μοριακή προσέγγιση», Β. Μαρμαράς & Μ. 

Λαμπροπούλου-Μαραμάρα, 5
η
 έκδοση, 2005, ISBN 960-7620-13-5, Κωδικός Βιβλίου 

στον Εύδοξο: 6 

2. «Βιολογία κυττάρου», Μαργαρίτης Λουκάς και συν., 4
η
 έκδοση, 2004, ISBN 960-372-

077-1, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 25249 

Για το Εργαστήριο: Διαλέξεις της Α. Παπουτσή υπό μορφή powerpoint, αναρτημένες 

στο blackboard. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Σκοπός του μαθήματος 

Διδακτικός στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις βασικές γνώσεις 

της χημικής σύστασης, της δομής και της λειτουργίας του κυττάρου (κυρίως του 

ευκαρυωτικού) και της κυτταρικής διαίρεσης, καθώς και να κατανοήσουν τους 

μηχανισμούς που διέπουν το κεντρικό δόγμα της Μοριακής Βιολογίας. 

Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Οι βασικές αρχές που διέπουν τη Βιολογία και τη Μοριακή Βιολογία αποτελούν τη 

θεματολογία του μαθήματος. Η διδακτέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:  
- Αρχές κυτταρικής οργάνωσης (η ποικιλότητα της ζωής, προκαρυωτικό-ευκαρυωτικό 

κύτταρο, ιοι, τεχνολογία κυτταρικής ανάλυσης) 

- Αρχές της Μοριακής οργάνωσης (η φύση των βιομορίων, μακρομόρια και ανθρώπινο 

γονιδίωμα, συγκρότηση κυτταρικών δομών και οργανιδίων) 
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- Πλασματική μεμβράνη 

- Πυρήνας & οργάνωση χρωμοσωμάτων 

- DNA: αντιγραφή και επιδιόρθωση – Εκφραση και ρύθμιση της Γενετικής πληροφορίας 

- Κυτταροπλασματικό σύστημα μεμβρανών 

- Αυτοαναπαραγόμενα κυτταροπλασματικά οργανίδια 

- Κυτταροσκελετός – κυτταρικές κινήσεις 

- Κυτταρική αύξηση: Διαίρεση και Απόπτωση 

- Κυτταρικές αλληλεπιδράσεις 

- Μοριακή βάση του καρκινικού κυττάρου και των ανοσοαποκρίσεων 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος αφορούν κυρίως στην τεχνολογία 

κυτταρικής ανάλυσης: παρατήρηση κυττάρων στο οπτικό μικροσκόπιο, τεχνικές 

μέτρησης κυττάρων (ευκαρυωτικών-προκαρυωτικών), τεχνικές κυτταροκαλλιέργειας, 

ποσοτικοποίηση DNA σε πηκτές αγαρόζης και εργασίες βιβλιογραφικής διερεύνησης..   

 

 

ΧΗΜΕΙΑ  (510201) 

Υπεύθυνος  μαθήματος : Λυμπεράκη Ευγενία  

Διδάσκοντες  : Λυμπεράκη Ευγενία & Εργαστηριακοί Συνεργάτες 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας : 3 Ώρες  θεωρία & 2 Ώρες Εργαστήριο  

Τύπος Μαθήματος : Μικτό 

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Θεωρία : 3, Εργαστήριο : 2,  Σύνολο : 5 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας : Α΄ 

Επίπεδο Μαθήματος : Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος  

Προαπαιτούμενα : Όχι 

Διδακτικό σύγγραμμα:  

1. Για τη θεωρία: Χημεία – Εισαγωγικές Εννοιες, Λυμπεράκη Ευγενία. Για το 

εργαστήριο: Χημεία - Εργαστηριακές ασκήσεις, Λυμπεράκη Ευγενία 

2. Γενική Χημεία, Jerοme L. Rοsenberg 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Στόχος 

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις χημικές ενώσεις, τη 

δομή τους, τα βιομόρια, την παρασκευή διαλυμάτων, τις χημικές αντιδράσεις, τον 

προσδιορισμό χημικών σταθερών και την εξοικείωση των σπουδαστών με όλα τα σκεύη 

και τα όργανα στο χώρο των εργαστηρίων καθώς και με τις τεχνικές διαχωρισμού. και 

προσδιορισμού ουσιών  

Περιεχόμενα 

Στοιχεία γενικής Χημείας: Σύγχρονη ατομική θεωρία, στοιχεία, ενώσεις. Περιοδικό 

σύστημα, μίγματα, διαλύματα, κολλοειδή. Χημικοί δεσμοί. Χημικές αντιδράσεις. 

Στοιχειομετρία. Οξείδωση και αναγωγή. Ηλεκτρολύτες,. Χημική και ιοντική ισορροπία. 

pΗ, Υδρόλυση αλάτων, ρυθμιστικά διαλύματα. 

Στοιχεία για το νερό, τα κυριότερα ανόργανα οξέα και βάσεις και άλλα ανόργανα 

στοιχεία.  
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Στοιχεία Οργανικής Χημείας. Ισομέρειες στις οργανικές ενώσεις. Ομόλογες σειρές. 

Γενικές αντιδράσεις των χαρακτηριστικών ομάδων. Ονοματολογία οργανικών ενώσεων. 

Κυριότερα χαρακτηριστικά ορισμένων τάξεων οργανικών ενώσεων: 

Κορεσμένες και ακόρεστες οργανικές ενώσεις. Κυκλικές και αρωματικές ενώσεις, 

Αλκοόλες-φαινόλες, καρβονυλικές ενώσεις, Οξέα, αμίνες, εστέρες, αιθέρες. 

 

 

 

 ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ   (ΘΕΩΡΙΑ) (510301) 

Υπεύθυνος  μαθήματος : Γαλοβατσέα – Κανέλλου Καλλιόπη (Θ).  

Διδάσκοντες  : Γαλοβατσέα – Κανέλλου Καλλιόπη (Θ),  

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας : 3 Ώρες  θεωρία  

Τύπος Μαθήματος : Μικτό (Θεωρία) 

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Θεωρία : 4  

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας : Α΄ 

Επίπεδο Μαθήματος : Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος  

Προαπαιτούμενα : Όχι  

Διδακτικό σύγγραμμα: 1. Ιατρική μικροβιολογία, Αντωνιάδης Αντώνιος,Λεγάκης 

Νικόλαος Ι.,Τσελέντης Ιωάννης,Μαυρίδης Α.,Μανιάτης Α.  

2. Εισαγωγή στην ιατρική μικροβιολογία, ιολογία και ανοσολογία, Παπαπαναγιώτου 

Ι.,Κυριαζοπούλου - Δαλαΐνα Βασιλική (ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο [17228]) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Θεωρία 

Μορφολογία –βιολογία και ταξινόμηση μικροοργανισμών. Αποστείρωση. Μελέτη του 

φυσικού και χημικού μικροβιολογικού περιβάλλοντος. Μέθοδοι ανάλυσης των 

μικροοργανισμών. Συσχέτιση αυτών προς τη Δημόσια Υγεία και την γενική τεχνολογία. 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ (510401) 

Υπεύθυνος  μαθήματος : Γαλοβατσέα-Κανέλου Καλλιόπη 

Διδάσκοντες  : Γαλοβατσέα-Κανέλου Καλλιόπη 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας : 2  Ώρες  θεωρία  

Τύπος Μαθήματος : Θεωρητικό 

Διδακτικές Μονάδες (ECTS) : 3 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας : Α 

Επίπεδο Μαθήματος : Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος  

Προαπαιτούμενα : Όχι  
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Διδακτικό Σύγγραμμα :  

1)Εγχειρίδιο Μελέτης Ζώων Εργαστηρίου,Παν.Σούμπης, Χρύσα Βογιατζάκη.Εκδόσεις 

νέων τεχνολογιών μον. ΕΠΕ.( ΕΥΔΟΞΟΣ..Βιβλίο 2946).  2)Αρχές της Επιστήμης των 

Πειραματοζώων, L.F.M. van Zutpfen, V.Baumans, A.C. Beyners. Χριστίνα και Βασιλική 

Κορδαλή Ο.Ε. (ΕΥΔΟΞΟΣ Βιβλίο 2520). 

3)Σημειώσεις < Πειραματόζωα>, Α. Πούρλη. 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Να μάθουν οι φοιτητές τη νομοθεσία για την προστασία των ζώων εργαστηρίου που 

χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους σκοπούς. Να μελετήσουν την εκτροφή, 

την αναισθησία, την νοσολογία των πειραματοζώων και τις ζωοανθρωπονόσους. Να 

μελετήσουν επίσης στοιχεία βιολογίας, αναπαραγωγής, εκτροφής κλπ διαφόρων ζώων 

εργαστηρίου ξεχωριστά. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Νομοθεσία για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και 

άλλους σκοπούς. Διατροφή, Συνθήκες διαβίωσης, αναισθησία των πειραματοζώων. 

Ζωοανθρωπονόσοι. Αίτια και διάγνωση των νόσων των πειραματοζώων. Μελέτη 

στοιχείων βιολογίας, Αναπαραγωγής, Εκτροφής κλπ διαφόρων ζώων εργαστηρίου 

ξεχωριστά.  

 

   

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (510501) 

Υπεύθυνος  μαθήματος :  Σεραφειμίδου Ουρανία  

Διδάσκοντες  : Σεραφειμίδου Ουρανία 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας : 2 Ώρες  θεωρία  

Τύπος Μαθήματος : Θεωρητικό 

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): 3  

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας : Α΄ 

Επίπεδο Μαθήματος : Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος  

Προαπαιτούμενα : Όχι  

Διδακτικό σύγγραμμα  : «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ», ΝΕΛΛΑΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ 

(ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο [12712014]) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

1. Γενικοί κανόνες ασφαλείας και υγιεινής εργαζομένων.    

 Προβλήματα του εργατικού ατυχήματος. 

·  Αιτίες των εργατικών ατυχημάτων. 

·  Γιατί πρέπει να προλαμβάνονται τα εργατικά ατυχήματα  

· Πως προλαμβάνονται τα εργατικά ατυχήματα . 

2. Βιολογικοί κίνδυνοι.  
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3. Τοξικοί κίνδυνοι. 

4. Χημικές ουσίες. 

5. Εγκαύματα τραυματισμοί. 

6. Κίνδυνος ακτινοβολίας - Ραδιενέργειας . 

7. Γραφικά σύμβολα στις συσκευασίες αντιδραστηρίων.  

8. Γενικοί κανόνες ασφαλείας. 

9. Καθαριότητα και κανόνες υγιεινής.  

10. Απορρίμματα. 

11. Διάταξη εργαστηριακών χώρων. 

12. Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων στα εργαστήρια.  

13. Υγειονομικές διατάξεις. 

14. Θεωρία και πρακτική της αρχικής σύντομης αγωγής σε διάφορες έκτακτες και  

επείγουσες καταστάσεις.  

 

 

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ  I  (510601) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Ελευθερίου Φαίδρα.  

Διδάσκοντες: Ελευθερίου Φαίδρα, Λυμπεράκη Ευγενία, Εργαστηριακοί Συνεργάτες. 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ώρες  θεωρία & 2 Ώρες Εργαστήριο.  

Τύπος Μαθήματος: Μικτό. 

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Θεωρία: 4, Εργαστήριο: 2,  Σύνολο : 6 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: A΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος 

Προαπαιτούμενα :  

Διδακτικά Συγγράμματα:  

Για τη θεωρία:  

«Βιοχημεία» των Χρήστου Πέτρου, Φαίδρας Ελευθερίου, University Studio Press, 

Θεσσαλονίκη, 2007 (ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο [17154]),  

Για το Εργαστήριο:  

«Μέθοδοι Βιοχείας» ,  των Φαίδρας Ελευθερίου,  Χρήστου Πέτρου, Ευγενίας 

Λυμπεράκη University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2010 (ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο [17614]) 

και  

«Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιοχημείας» των  Χρήστου Πέτρου, Φαίδρας Ελευθερίου, 

Ευγενίας Λυμπεράκη, και Αναστασίας Ψύχα (σημειώσεις, τυπογραφείο ΑΤΕΙΘ). 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
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Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το ρόλο των διαφόρων 

κατηγοριών βιομορίων στη δομή και τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, τον 

τρόπο που τα βιομόρια αλληλεπιδρούν μεταξύ τους προκειμένου να επιτελέσουν το 

βιολογικό τους έργο και  τις επιπλοκές που προκύπτουν από την ύπαρξη δομικών 

ανωμαλιών των βιομορίων. Επίσης γίνεται αναφορά στις χημικές ιδιότητες των βασικών 

βιομορίων (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊνικά οξέα) και την εφαρμογή τους 

στις μεθόδους ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού βιομορίων με παραδείγματα 

εφαρμογών στη διαγνωστική. Στο εργαστηριακό κομμάτι δίνεται έμφαση στις 

φασματοσκοπικές και τις λοιπές οπτικές ιδιότητες των βιομορίων και τις αντίστοιχες 

τεχνικές και την εφαρμογή τους στον ποσοτικό προσδιορισμό βιομορίων. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΘΕΩΡΙΑ 

Το νερό ως διαλύτης. Σημαντικά βιομόρια του οργανισμού.  Δομή, ιδιότητες, βιολογικός 

ρόλος πρωτεϊνών, υδατανθράκων, λιπιδίων και νουκλεϊκών οξέων. Δομή, και βιολογικός 

ρόλος των ορμονών. Δομή και βιολογικός ρόλος των βιταμινών. Ιόντα-ιχνοστοιχεία, 

αντλίες ιόντων. Ανωμαλίες δομής βιομορίων και συναφείς παθολογικές καταστάσεις.  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Οργανολογία Βιοχημικού Εργαστηρίου (Είδη οργάνων, αρχή λειτουργίας και χρήσεις). 

Χρήση, έλεγχος και ρύθμιση μικροπιπετών. Εισαγωγή στις βασικές εργαστηριακές 

τεχνικές Βιοχημικού Εργαστηρίου. Φασματοφωτομετρία. Φάσμα απορρόφησης, 

φθορισμός, φωσφορισμός, φωταύγεια. Φασματοσκοπία μαζών, Φλογοφωτομετρία, 

Νεφελομετρία, Θολερομετρία, διαθλασιμετρία. Εργαστηριακή εφαρμογή στον 

προσδιορισμό βιομορίων. Μέθοδοι προσδιορισμού πρωτεϊνών, υδατανθράκων, λιπιδίων 

και νουκλεϊνικών οξέων.  

 

 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (510701) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Παναγοπούλου Μαρία (Γενικό Τμήμα ξένων γλωσσών)  

Διδάσκοντες: Παναγοπούλου Μαρία  

Τύπος Μαθήματος: Θεωρητικό 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 Ώρες  θεωρία  

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): 4 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Α΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος  

Προαπαιτούμενα: 

Διδακτικό Σύγγραμμα: 

«ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 

ΛΕΞΙΚΟ», ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΑΛΗ ΘΑΛΕΙΑ ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο [14107] 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος επεξεργάζεται γραπτά αυθεντικά κείμενα 

ειδικότητας αυξανόμενης δυσκολίας. Τα κείμενα είναι εμπλουτισμένα με ποικιλία 
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ασκήσεων που δίνουν τη δυνατότητα στον σπουδαστή να ασκηθεί σε επιστημονικό 

λεξιλόγιο της ειδικότητάς του, να αποστηθίσει επιστημονικούς όρους, να επικεντρώσει 

το ενδιαφέρον του πάνω σε φαινόμενα συντακτικά και γραμματικά που 

επαναλαμβάνονται στα εξειδικευμένα κείμενα της επιστήμης που μελετά. 
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ΕΞΑΜΗΝΟ    Β΄ 
 

 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ   II (520101) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Ελευθερίου Φαίδρα.  

Διδάσκοντες: Ελευθερίου Φαίδρα, Λυμπεράκη Ευγενία, Εργαστηριακοί Συνεργάτες. 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ώρες  θεωρία & 3 Ώρες Εργαστήριο.  

Τύπος Μαθήματος: Μικτό. 

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Θεωρία: 4, Εργαστήριο: 3,  Σύνολο : 7 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: B΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος 

Προαπαιτούμενα : BΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι 

Διδακτικά Συγγράμματα:  

Για τη θεωρία:  

«Βιοχημεία» των Χρήστου Πέτρου, Φαίδρας Ελευθερίου, University Studio Press, 

Θεσσαλονίκη, 2007 (ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο [17154]),  

Για το Εργαστήριο:  

«Μέθοδοι Βιοχείας» ,  των Φαίδρας Ελευθερίου,  Χρήστου Πέτρου, Ευγενίας 

Λυμπεράκη University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2010 (ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο [17614]) 

και  

«Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιοχημείας» των  Χρήστου Πέτρου, Φαίδρας Ελευθερίου, 

Ευγενίας Λυμπεράκη, και Αναστασίας Ψύχα (σημειώσεις, τυπογραφείο ΑΤΕΙΘ). 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει του φοιτητές να κατανοήσουν το μεταβολισμό 

των διαφόρων βιομορίων καθώς και τις επιπτώσεις τυχών ανομαλιών στο δύκτυο των 

αντιδράσεων που συντηρούν τη ζωή. Στο εργαστηριακό κομμάτι οι φοιτητές 

εξασκούνται στις τεχνικές διαχωρισμού ανίχνευσης και προσδιορισμού βιομορίων, 

εφαρμόζουν τεχνικές υποκυτταρικής κλασμάτωσης και ελέγχου επιτυχούς εφαρμογής 

της και εισάγονται στις τεχνικές κυτταροκαλλιεργειών. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΘΕΩΡΙΑ 

Μεταβολισμός πρωτεϊνών, υδατανθράκων, λιπιδίων και νουκλεϊκών οξέων. Βιοχημικοί 

μηχανισμοί παραγωγής ενέργειας και αναγωγικής δύναμης. Βιοσύνθεση και 

καταβολισμός ορμονών. Διεργασίες μεταβολισμού βιταμινών. Μεταβολισμός 

ξενοβιωτικών. Έλεγχος μεταβολισμού. Ανωμαλίες μεταβολισμού βιομορίων και 

συναφείς παθολογικές καταστάσεις.  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
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Εισαγωγή στις μεθόδους διαχωρισμού. Τεχνικές εκχύλισης. Χρωματογραφία. 

Ηλεκτροφόρηση. Μέθοδοι διαχωρισμού και ανίχνευσης αμινοξέων, πρωτεϊνών, 

ενζύμων, υδατανθράκων, λιπιδίων, νουκλεϊνικών οξέων και παραδείγματα εφαρμογών 

στη διαγνωστική (εργαστηριακή εφαρμογή μεθόδων διαχωρισμού και ανίχνευσης 

βιομορίων, χρωματογραφία στήλης ιονικής ανταλλαγής, χρωματογραφία TLC, 

ηλεκτροφόρηση χάρτου, αγαρόζης και ακρυλαμιδίου). Δομή κυττάρου και υποκυτταρική 

κλασμάτωση (Εργαστηριακή εφαρμογή υποκυτταρικής κλασμάτωσης). Βασικές αρχές 

κυτταροκαλλιεργειών (εργαστηριακή εφαρμογή ανανέωσης κυτταροκαλλιέργειας). 

 

 

ΓΕΝΕΤΙΚΗ (520201) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Παπουτσή Ανδρονίκη 

Διδάσκοντες: Παπουτσή Ανδρονίκη και Εργαστηριακοί Συνεργάτες 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 ώρες  θεωρία & 3 Ώρες Εργαστήριο.  

Τύπος Μαθήματος: Μικτό. 

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Θεωρία: 4, Εργαστήριο: 3,  Σύνολο: 7 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Β΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος.  

Προαπαιτούμενα:οχι  

Διδακτικά Συγγράμματα*:  

Για τη θεωρία: 

1. «Γενετική Ανθρώπου», Παταργιάς Θεοχάρης, Αλεπόρου Βασιλική, 1
η
 έκδοση, 2005, 

ISBN 960-266-149-6, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 45347  

2. «Εισαγωγή στη Γενετική», Λουκάς Μιχαήλ Γ., 1η έκδοση, 2010, ISBN 978-960-351-

814-3, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 23093 

και Διαλέξεις της Α. Παπουτσή  υπό μορφή powerpoint αναρτημένες στο blackboard. 

Για το Εργαστήριο: 

Στοιχεία Βιολογίας και Γενετικής, Σημειώσεις Εργαστηρίου της Ανδρονίκης 

Παπουτσή (Αρ. 3/21-1-2003 & Αρ. 1/11-1-2007) και Διαλέξεις της ιδίας υπό μορφή 

powerpoint αναρτημένα στο blackboard 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Σκοπός του μαθήματος 

Διδακτικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις γενικές αρχές 

της Γενετικής, της αναπαραγωγής και της κληρονομικότητας, της γενετικής 

ποικιλομορφίας και των μεταλλάξεων, καθώς και των νοσημάτων και καταστάσεων που 

σχετίζονται με το γονιδίωμα του ανθρώπου. 

Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος 

 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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Οι βασικές αρχές που διέπουν τη Γενετική και τους μηχανισμούς που συμβάλλουν στη 

γενετική ποικιλομορφία αποτελούν τη βασική θεματολογία του μαθήματος. Η διδακτέα 

ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει: 

 Ιστορική εξέλιξη της Γενετικής 

 Χρωμοσωμική βάση της κληρονομικότητας 

 Το αναπαραγωγικό σύστημα 

 Δομή και λειτουργία χρωμοσωμάτων και γονιδίων 

 Σύγχρονη τεχνολογία στη διάγνωση ασθενειών 

 Κυτταρογενετική – Καρυότυπος 

 Τύποι κληρονομικότητας 

 Γενετική ποικιλομορφία και μεταλλάξεις 

 Αιμοσφαιρίνες και αιμοσφαιρινοπάθειες 

 Βιοχημική Γενετική 

 Ανοσογενετική 

 Γενετική προέλευση χαρακτηριστικών ασθενειών 

 Γενετική του καρκίνου – ραδιογενετική 

 Γενετική καθοδήγηση και προγεννητική διάγνωση 

 Τεχνητή αναπαραγωγή, Γενετική θεραπεία 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος περιλαμβάνουν: ηλεκτροφόρηση 

ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης, προσδιορισμός μεταλλάξεων αιμοσφαιρινοπαθειών, τεχνική 

καρυότυπου G-banding και ανάλυση με ειδικό πρόγραμμα επεξεργασίας καρυοτύπου σε 

Η/Υ (karyotyping software), απομόνωση χρωμοσωμινού DNA από ολικό αίμα, 

αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης και επακόλουθη πέψη με ένζυμο περιορισμού 

(PCR-RFLP), ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης και αξιολόγηση αποτελεσμάτων, 

προσδιορισμός G6PD.  

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ   (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (510302) 

Υπεύθυνος  μαθήματος : Ανδρεάδης Γεώργιος (Ε)   

Διδάσκοντες  : Ανδρεάδης Γεώργιος (Ε) & Εργαστηριακοί Συνεργάτες. 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας : 3 Ώρες  Εργαστήριο  

Τύπος Μαθήματος :Μικτό (Εργαστήριο) 

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Εργαστήριο : 3  

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας : Β΄ 

Επίπεδο Μαθήματος : Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος  

Προαπαιτούμενα : Όχι  

Διδακτικό σύγγραμμα:  

1. Εισαγωγή στην ιατρική μικροβιολογία, ιολογία και ανοσολογία, Παπαπαναγιώτου 

Ι.,Κυριαζοπούλου - Δαλαΐνα Βασιλική, Εκδόσεις University Studio Press  (ΕΥΔΟΞΟΣ: 

Βιβλίο [17228])  
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2. Ιατρική μικροβιολογία, Αντωνιάδης Αντώνιος,Λεγάκης Νικόλαος Ι.,Τσελέντης 

Ιωάννης,Μαυρίδης Α.,Μανιάτης Α,  Εκδόσεις Π.Χ.Πασχαλίδης.  

3) Σημειώσεις Μικροβιολογίας Χρ. Παυλοπούλου- Παπακώστα. Συμπληρωματικές 

σημειώσεις. Επιμέλεια Κ.Γαλοβατσέα-Κανέλλου. 

 

MΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Να γνωρίσουν οι φοιτητές τους μικροοργανισμούς.Να αποκτήσουν γενικές γνώσεις για 

τα μικρόβια (μορφολογία-κατασκευή-ταξινόμηση των μικροβίων ). Να μάθουν για την 

αντίσταση στα αντιμικροβιακά φάρμακα. Να μελετήσουν την αποστείρωση, την 

απολύμανση, την αντισηψία και την παστερίωση. Να μάθουν τις μεθόδους απομόνωσης 

και ταυτοποίησης των μικροβίων όπως και την επίκτητη ανοσία (ενεργητική και 

παθητική). 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Ταξινόμηση των μικροοργανισμών. Μορφολογία – κατασκευή –ταξινόμηση των 

μικροβίων. Αντίσταση στα αντιμικροβιακά φάρμακα. Αποστείρωση- Απολύμανση – 

Αντισηψία –Παστερίωση. Μέθοδοι απομόνωσης και ταυτοποίησης των μικροβίων. 

Επίκτητη ανοσία ( ενεργητική ανοσία, παθητική ανοσία.). 

 

 

 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ  (520301) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Μακρή Στυλιανή 

 Διδάσκοντες: Μακρή Στυλιανή ( Θ ) 

 Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ώρες  θεωρία.   

Τύπος Μαθήματος: Θεωρητικό.  

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): 4 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Β΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος  

Προαπαιτούμενα: Ανατομική Ι & ΙΙ  

Διδακτικό Σύγραμμα:  

Ιστολογία με έγχρωμο  άτλαντα, M.H. Ross & W.Pawlina, 5
η
 Έκδοση, Ιατρικές 

Εκδόσεις  Λίτσας. 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

 Εισαγωγή  στην Ιστολογία 

 Στάδια  προετοιμασίας  ιστών για  μικροσκόπηση  στο ΟΜ 

 Εισαγωγή  στην  Ιστοχημεία - Ιστοχημικές  χρώσεις   

(Χρώση  Α/Ε , Ειδικές  χρώσεις) 

  Φωτομικροσκόπιο (ΟΜ) 
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  Στάδια προετοιμασίας  ιστών  για  ηλεκτρονική μικροσκόπηση 

  Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο (Διέλευσης –Σάρωσης)  

 Ανοσοϊστοχημεία 

 Μοριακές  τεχνικές  

 Κύτταρο (Κυτταρόπλασμα - Πυρήνας - Κυτταρικός  κύκλος -Απόπτωση) 

 Εξωκυττάρια ουσία 

 Βασικοί  Ιστοί ( Επιθηλιακός – Συνδετικός – Μυϊκός – Νευρικός ) 

 

 

 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ   (520401) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Καραπάντσος Ηλίας (Τμήμα Μαιευτικής)  

Διδάσκοντες: Καραπάντσος Ηλίας  

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ώρες  θεωρία.  

Τύπος Μαθήματος:  Θεωρητικό. 

Διδακτικές Μονάδες (ECTS):  4 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Β΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος.  

Προαπαιτούμενα: Όχι. 

 Διδακτικό σύγγραμμα:  

1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ», ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΓΙΑΣ. (ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο [2644]) 

2. «Έγχρωμος άτλας ανατομικής του ανθρώπου», Rohen Johannes W.,Yokochi 

Chihiro,Lutjen - Drecoll Elke (ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο [13256949]). 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Κύτταρο, Βασικοί Ιστοί, Όργανα και συστήματα οργάνων: Αναπνευστικό, 

Κυκλοφορικό, Πεπτικό, Ουροποιητικό και Γεννητικό σύστημα, Νευρικό σύστημα, 

Αισθητήρια όργανα, Ενδοκρινείς αδένες, Δικτυοενδοθηλιακό σύστημα, Μαστός, Γενικά 

περί των οστών. Γενικά περί των μυών. Αγγειολογία: Πορεία των αγγείων. 

Άσκηση των φοιτητών σε προπλάσματα για την κατανόηση της κατασκευής, της 

μορφολογίας, της τοπογραφικής θέσης και σχέσης των οργάνων των συστημάτων του 

θεωρητικού μέρους. 

 

 

 

 

 ΙΑΤΡΙΚΗ  ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (520501) 

Υπεύθυνος  μαθήματος : Λυμπεράκη Ευγενία. 

Διδάσκοντες : Λυμπεράκη Ευγενία 
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Εβδομαδιαίες  Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ώρες  θεωρία .  

Τύπος Μαθήματος: Θεωρητικό. 

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): 4  

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας:  Β΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος.  

Προαπαιτούμενα : Όχι . 

Διδακτικό Σύγγραμμα:  

1. «Φυσική ΙΙ», Βοσνιάκος Φ (ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο [18548881]).  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Φυσικές αρχές ακτινοδιαγνωστικής. Φυσικές αρχές ακτινοθεραπείας. Φυσικές αρχές και 

εφαρμογές πυρηνικής ιατρικής. Βιολογικές επιδράσεις της ιοντίζουσας ακτινοβολίας. 

Στοιχεία ακτινοπροστασίας. Βασικές αρχές πυρηνικής ιατρικής. Εφαρμογές στην 

αιματολογία, στη γαστρεντερολογία, στην ενδοκρινολογία, στο ερειστικό σύστημα, στη 

νευρολογία, στην οφθαλμολογία, στη νεφρολογία - ουρολογία, στην 

ωτορινολαρυγγολογία, στο αναπνευστικό σύστημα, στην καρδιολογία. 

Ραδιοανοσολογικές και ραδιοανοσομετρικές εξετάσεις (RIA και IRMA). Στοιχεία 

πυρηνικής φυσικής. Δοσιμετρία. Βιολογικές δράσεις ακτινοβολιών. Βασικές αρχές 

διαγνωστικών μεθόδων με ραδιενεργό ιχνηθέτη. Γενικές οδηγίες για ένα εργαστήριο 

πυρηνικής ιατρικής. Μέτρηση ακτινοβολιών - μετρήσεις δειγμάτων. Ανιχνευτές 

πυρηνικών ακτινοβολιών - μέτρηση του φάσματος της γ-ακτινοβολίας. Σπινθηρογράφος. 

γ-Κάμερα. Τομογραφική κάμερα - SPET. Κάμερα PET. Προέλευση και παρασκευή 

ραδιενεργών νουκλιδίων. Ραδιοφάρμακα. 
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ΕΞΑΜΗΝΟ  Γ΄ 
 

ΒΙΟΗΘΙΚΗ  (530101) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Βαγδατλή Ελένη 

Διδάσκοντες : Βαγδατλή Ελένη 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ώρες  θεωρία.  

Τύπος Μαθήματος:  Θεωρητικό. 

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): 3 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Γ΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κατεπιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος.  

Προαπαιτούμενα: Όχι 

 Διδακτικό σύγγραμμα:  

1.  «ΒΙΟΗΘΙΚΗ», Βαγδατλή Ελένη, Εκδόσεις Α.Αλτιτζής, 2010 (ΕΥΔΟΞΟΣ: 

Βιβλίο [7950679]). 

2. «Βιοηθική», Σαρειδάκης Εμμανουήλ Γ. (ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο [29857]) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Οηθικά προβλήματα από τις εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στα φυτά, τα ζώα και τον 

άνθρωπο (Χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος, Γενετικός έλεγχος, Γονιδιακή 

παρέμβαση και θεραπεία. Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, 

Κλωνοποίηση.Μεταμοσχεύσεις οργάνων. Ευθανασία.  

  

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (530201) 

Υπεύθυνος  μαθήματος : Μπεχτσής Δημήτριος (Γενικό Τμήμα) 

Διδάσκοντες  : Μπεχτσής Δημήτριος  

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ώρες  θεωρία &  4 ΄Ωρες  Εργαστήριο. 

Τύπος Μαθήματος: Μικτό. 

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Θεωρία: 3, Εργαστήριο: 4 , Σύνολο: 7 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Γ΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος.  

Προαπαιτούμενα: Όχι  

Διδακτικό σύγγραμμα: Σημειώσεις διδάσκοντα 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

- Εισαγωγή στα βασικά στοιχεία των ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

- Λειτουργικά συστήματα.  
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- Εφαρμογές Πληροφορικής σε επεξεργασία κειμένου, βάση δεδομένων, τήρηση 

αρχείων και στατιστική ανάλυση.  

- Εφαρμογές Η/Υ στην ιατρική και ιδιαίτερα στο ιατρικό εργαστήριο.  

- Μελέτη συστημάτων επικοινωνίας και σύνδεσης εργαστηρίων και Νοσοκομείων 

μέσω Η/Υ.  

- Εξάσκηση. 

   

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (530301) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Παπουτσή Ανδρονίκη 

Διδάσκοντες: Παπουτσή Ανδρονίκη και Εργαστηριακοί συνεργάτες 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ώρες  θεωρία + 3 Ώρες Εργαστήριο.  

Τύπος Μαθήματος: Μικτό. 

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Θεωρία: 4, Εργαστήριο: 3,  Σύνολο: 7 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Γ΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος  

Προαπαιτούμενα: Γενετική 

Διδακτικά Συγγράμματα:  

Για τη Θεωρία: 

1. «Ανασυνδυασμένο DNA», James D. Watson και συν., 3
η
 έκδοση, 2007, ISBN 978-960-

88412-5-3, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 2625 

2. «Βιοτεχνολογία», Κυριακίδης Δημήτριος Α., 2000, ISBN 960-431-595-1, Κωδικός Βιβλίου 

στον Εύδοξο: 11133 

και Σημειώσεις Ιατρικής Βιοτεχνολογίας, των Ανδρονίκης Παπουτσή-Φαίδρας 

Ελευθερίου, Θεσσαλονίκη 2010 και Διαλέξεις της Ανδρονίκης Παπουτσή υπό μορφή 

powerpoint αναρτημένα στο blackboard, 

Για το Εργαστήριο: Σημειώσεις Εργαστηρίου Ιατρικής Βιοτεχνολογίας των 

Ανδρονίκης Παπουτσή-Όλγας Κουτίτα, Θεσσαλονίκη 2010, αναρτημένες στο 

blackboard 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Σκοπός του μαθήματος 

Βιοτεχνολογία είναι η επιστήμη που αφορά στη χρησιμοποίηση των οργανισμών ή των 

προϊόντων τους και το χειρισμό του DNA για την παραγωγή αγαθών που υπηρετούν 

έμμεσα ή άμεσα τον άνθρωπο. Ως Ιατρική Βιοτεχνολογία ορίζεται η χρήση της 

βιοτεχνολογίας στην ιατρική έρευνα, τη θεραπεία και τη διαγνωστική. Διδακτικός 

στόχος του μαθήματος είναι η εξοικίωση των φοιτητών με τις τεχνικές που βρίσκουν 

εφαρμογή στο χειρισμό του DNA καθώς και στις μεθοδολογίες της Γενετικής μηχανικής 

που στόχο έχουν την παραγωγή προϊόντων με θεραπευτικές ιδιότητες και τη διάγνωση 

παθολογικών καταστάσεων. Πεδία τα οποία πραγματεύεται το μάθημα είναι 

μεθοδολογίες για την ανάλυση και το χειρισμό του DNA, για την παραγωγή 
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φαρμακευτικών πρωτεϊνών, μονοκλωνικών αντισωμάτων κλπ, καθώς και νεότερες 

προκλήσεις της Ιατρικής Βιοτεχνολογίας όπως η γονιδιακή θεραπεία και η 

νανοτεχνολογία. 

Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Οι βασικές αρχές και μεθοδολογίες που διέπουν τη Γενετική Μηχανική και τη Μοριακή 

Βιολογία στις υπηρεσίες της ιατρικής έρευνας, θεραπείας και διαγνωστικής αποτελούν 

τη θεματολογία του μαθήματος. Η διδακτέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει 

αναλυτικά: 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: Χημική δομή νουκλεϊκών οξέων, Το πακετάρισμα των 

νουκλεϊκών οξέων, Ιδιότητες νουκλεϊκών οξέων, Τα βακτήρια ως οι «εργάτες» της 

Βιοτεχνολογίας, Η Escherichia coli είναι το πρότυπο βακτήριο, Ο ρόλος των πλασμιδίων στα 

βακτήρια, Ζύμες και νηματοειδείς μύκητες στη Βιοτεχνολογία 

2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ: Απομόνωση και καθαρισμός του DNA, Η 

ηλεκτροφόρηση διαχωρίζει τμήματα του DNA με βάση το μέγεθός τους, Υδρόλυση (πέψη) 

με περιοριστικές ενδονουκλεάσες, Μέθοδοι απομόνωσης τμήματος DNA γνωστής 

αλληλουχίας και   πιστοποίησης αλληλουχίας 

3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA: Εισαγωγή γονιδίου σε βακτηριακά κύτταρα 

με στόχο την παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος, Φορείς μεταφοράς DNA (DNA vectors), 

Εισαγωγή DNA σε φορέα, Τεχνική υπερέκφρασης σε βακτηριακά κύτταρα, Καθαρισμός 

προϊόντος υπερέκφρασης, Εισαγωγή DNA σε κύτταρα θηλαστικών 

4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ (ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ): Κατασκευή Γονιδιωματικής 

Βιβλιοθήκης, Κατασκευή cDNA Βιβλιοθήκης, Επιλογή αποικίας DNA βιβλιοθήκης που έχει 

το επιθυμητό θραύσμα 

5. ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΖΩΑ: Μέθοδοι δημιουργίας διαγονιδιακών ζώων 

6. ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

7. Η ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 

8. ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ: Ορισμός Μοριακής Διαγνωστικής, Εφαρμογές Μοριακής 

Διαγνωστικής, Τεχνικές Μοριακής Διαγνωστικής, Παραδείγματα εφαρμογών Μοριακής 

Διαγνωστικής 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος περιλαμβάνουν: 

 Εισαγωγή στις βασικές αρχές της Βιοτεχνολογίας και την εργαστηριαακή πρακτική 

 Απομόνωση χρωμοσωμικού DNA από ευκαρυωτικά και προκαρυωτικά κύτταρα - 

Απομόνωση πλασμιδιακού DNA 

 Ποσοτικός προσδιορισμός DNA. Βασικές αρχές φασματοφωτομετρίας. 

 Εισαγωγή στη μεθοδολογία του ανασυνδυασμένου DNA και στην κλωνοποίηση 

γονιδίων – Υδρόλυση (πέψη) βακτηριακού και πλασμιδιακού DNA με ένζυμα 

περιορισμού.  

 Κατασκευή χάρτη περιορισμού 

 Ανάλυση των νουκλεϊκών οξέων με ηλεκτροφόρηση. Αρχές μεθόδου. Τύποι 

ηλεκτροφόρησης 

 Αλυσιδωτή Αντίδραση της Πολυμεράσης (PCR) - Εφαρμογές της PCR στη  

Μοριακή Διάγνωση και την Ιατροδικαστική - Ανίχνευση και ανάλυση προϊόντων της 

PCR. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων της αντίδρασης  

 Βακτήρια - Μέθοδοι καλλιέργειας και μέτρησης βακτηριακών κυττάρων   

 Μετασχηματισμός βακτηριακών κυττάρων. 
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ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ (530402) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Kωνσταντινιδου  Βασιλική   

Διδάσκοντες: Kωνσταντινιδου  Βασιλική,  Σεραφειμίδου Ουρανία,  

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ώρες Εργαστήριο  

Τύπος Μαθήματος: Εργαστηριακό 

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): 4 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Γ΄ 

Επίπεδο Μαθήματος : Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος  

Προαπαιτούμενα :    

Διδακτικό Σύγγραμμα : Τεχνικές λήψης βιολογικών υλικών, Κριεμπάρδης 

Αναστάσιος [12564118] 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

 Τεχνική λήψης φλεβικού αίματος. Εξάσκηση στις αιμοληψίες με όλους τους τρόπους 

φλεβοπαρακέντησης (σύριγγα, πεταλούδα, σύστημα Vacutainer).Υλικά αιμοληψίας. 

Φροντίδα μετά την αιμοληψία. Λήψη τριχοειδικού αίματος. Είδη σωληναρίων και 

εξετάσεις που εκτελούνται στο καθένα. Είδη αντιπηκτικών ουσιών για την in vitro 

αναστολή της πήξης του αίματος.   

 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  (530501). 

Υπεύθυνος  μαθήματος : Αγάς Κόττας (Γενικό Τμήμα)  

Διδάσκοντες  : Αγάς Κόττας  

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας : 2 Ώρες  θεωρία  

Τύπος Μαθήματος : Θεωρητικό 

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): 3 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας : Γ΄ 

Επίπεδο Μαθήματος : Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος  

Προαπαιτούμενα : Όχι  

Διδακτικό σύγγραμμα: Σημειώσεις καθηγητή 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Η βασική Θεματολογία του μαθήματος είναι η εξής : 

Η επιστημονική γνώση και η έρευνα. Δεοντολογία που διέπει τη διεξαγωγή μιας 

έρευνας. Διατύπωση προβλήματος και ερευνητικών υποθέσεων. Μέθοδοι συλλογής και 

πινακοποίησης δεδομένων. Μέθοδοι δειγματοληψίας. Τεχνικές δόμησης 

ερωτηματολογίων. Σχεδιασμός πειραματισμών. 'Εμμεσες πηγές συλλογής στατιστικών 

στοιχείων. Κωδικοποίηση και εισαγωγή δεδομένων σε αρχεία δεδομένων. 
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Ταξινόμηση και παρουσίαση στατιστικών δεδομένων: Στατιστικοί πίνακες και 

διαγράμματα. 

Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων - Μεταβλητές- Θεωρητικές Κατανομές: Ορισμοί και 

κανόνες πιθανοτήτων, Τυχαίες μεταβλητές, Κατανομές πιθανοτήτων, Μέτρα τυχαίων 

μεταβλητών. Κανονική κατανομή. 

Ανάλυση στατιστικών δεδομένων. Σφάλμα δειγματοληψίας και μέγεθος 

δείγματος Διαδικασίες ελέγχου υποθέσεων. Κρίσιμες τιμές, Σφάλματα, Ανάλυση 

συχνοτήτων. Συσχετίσεις. Ανάλυση διακύμανσης. Αναφορά μη παραμετρικών ελέγχων 

υποθέσεων. Στατιστικός σχεδιασμός εμπειρικής έρευνας. Βασικές αρχές πειραματικού 

σχεδίου. Πρακτική και στατιστική σημαντικότητα. Σύνταξη ερευνητικής εργασίας.  

 

 

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ (530601) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Σκεπαστιανός Πέτρος (Θ), Ανδρεάδης Γεώργιος (Ε). 

Διδάσκοντες: Σκεπαστιανός Πέτρος  (Θ) & Εργαστηριακοί Συνεργάτες.  

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ώρες  θεωρία & 2 Ώρες Εργαστήριο  

Τύπος Μαθήματος: Μικτό. 

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Θεωρία: 4 , Εργαστήριο :2 ,  Σύνολο : 6 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Γ΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος.  

Προαπαιτούμενα: Όχι  

Διδακτικό Σύγγραμμα:   

1. Διδακτικές, Σημειώσεις  Ανδρεάδης Γεώργιος  (Ε) και διδακτικές σημειώσεις σε 

ηλεκτρονική μορφή (powerpoint) (Θ+Ε). 

2. «Θρεπτικά Υποστρώματα και Μεταβολισμός Μικροβίων», Πέτρος Σκεπαστιανός, 

Ευάγγελος Καραμητρούσης, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2012 (Διδακτικό 

σύγγραμμα, υπό έκδοση).  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Μελέτη των θρεπτικών ουσιών των απαραίτητων για τη διατροφή των 

μικροοργανισμών. Τρόποι παρασκευής αυτών. Ποιοτικός έλεγχος - διατήρηση αυτών. 

Κοινά, εμπλουτισμένα και εκλεκτικά θρεπτικά υποστρώματα. 
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ΕΞΑΜΗΝΟ  Δ΄ 
 

ΙΟΛΟΓΙΑ  (540101) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Μήτκα Στέλλα . 

Διδάσκοντες: Μήτκα Στέλλα 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ώρες  θεωρία, 2  Ώρες Εργαστήριο  

Τύπος Μαθήματος: Μικτό 

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Θεωρία: 4,   Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 6 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Δ΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος  

Προαπαιτούμενα: Όχι  

Σύγγραμμα 1) Ιατρική Μικροβιολογία και Ιολογία. κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 

17328, έκδοση 2η έκδ./2004, συγγραφείς Παπαναγιώτου Γιάννης Κ., Κυριαζοπούλου - 

Δαλαΐνα Βασιλική, ISBN 978-960-12-1007-0, διαθέτης (Εκδότης) University Studio 

Press Α.Ε 

2) Ιολογία, κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο 16445, έκδοση 1η έκδ./2008, συγγραφείς: 

Καλκάνη - Μπουσιάκου Ελένη, ISBN 978-960-286-977-2, διαθέτης, (Εκδότης) 

Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

3) Σημειώσεις Ιολογίας 2011, Επιμέλεια Μήτκα Στέλλα και Πέτρου Χρήστος 

(ηλεκτρονικά) 

4) Kayser, Medical Microbiology © 2005 Thieme (ηλεκτρονικά) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να: 

Α) κατανοήσουν τους ιούς ως αίτιο νοσημάτων και ποιων. 

Β) μπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο πολλαπλασιασμού ιών 

Γ) μπορούν να κατανοήσουν την παθοφυσιολογία των λοιμώξεων από ιούς οι οποίοι 

προκαλούν λοιμώξεις στον άνθρωπο.  

Δ) εφαρμόζουν τις διαγνωστικές μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούνται στη διάγνωση 

των ιώσεων με έμφαση στις νέες τεχνολογίες. 

 Ε) αξιολογούν τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων οι οποίες 

χρησιμοποιούνται στις ιώσεις. 
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ΣΤ) αναγνωρίζουν τη σχετική ορολογία και τις διεθνώς χρησιμοποιούμενες συντμήσεις 

στις διαγνωστικές εντολές για την διάγνωση νοσημάτων από ιούς. 

Ζ) εφαρμόζουν αρχές προστασίας προσωπικού και περιβάλλοντος από τους ιούς. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Θεωρία: 

 Ταξινόμηση των ιών και ονοματολογία [Οικογένειες, γένη, στελέχη, κύρια 

χαρακτηριστικά όλων των οικογενειών]. Αρχές της δομής και αναπαραγωγή των ιών. 

Σχέση των ιών με τα κύτταρα-ξενιστές και το γενετικό υλικό τους. Αρχές της γενετικής 

των ιών. Νοσήματα εξ ιών, επιδημιολογία και παθογένεια διαφόρων ιικών λοιμώξεων. 

Ιογενείς γαστρεντερίτιδες. Ιογενείς ηπατίτιδες. Επιδημιολογία της γρίπης. Λοιμώξεις από 

τους ερπητοιούς και τους ρετροϊούς. Ιοί που προκαλούν συγγενείς λοιμώξεις. 

Εργαστηριακή διάγνωση των ιώσεων. 

Εργαστήριο: 

Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την εργαστηριακή διάγνωση των ιώσεων 

(Καλλιέργεια, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, Δοκιμασία Coobs, Σύνδεση συμπληρώματος, 

Έμμεση αιμοσυγκόλληση, ELISA, PCR) 

Εργαστηριακή διάγνωση ερπητικών λοιμώξεων:  1) Ανίχνευση αντισωμάτων IgM – IgG 

έναντι των ιών EBV, CMV, HSV1, HSV2, VZV, HH6V. 2) Μοριακή διάγνωση  των 

ερπητικών λοιμώξεων από τους ιούς EBV, CMV, HSV1, HSV2, VZV, HH6V. 

Ανίχνευση αντισωμάτων IgM – IgG έναντι των ιών (HBV, HCV, HAV) και μοριακή 

διάγνωση των ηπατιτίδων (HBV, HCV, HAV) 

Ανίχνευση αντισωμάτων IgM – IgG έναντι του ιού της γρίπης. 

Ανίχνευση αντισωμάτων IgM – IgG έναντι του ιού της ερυθράς. 

Ανίχνευση αντισωμάτων IgM – IgG έναντι του ιού της ιλαράς. 

 

 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ   (540201) 

Υπεύθυνος  μαθήματος : Κουτσιά Κωσταντίνος (Φυσικοθεραπεία) 

Διδάσκοντες  : Κουτσιά Κωσταντίνος 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας : 3 Ώρες  θεωρία  

Τύπος Μαθήματος: Θεωρητικό. 

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): 3 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Δ΄ 
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Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος.  

Προαπαιτούμενα: Όχι. 

Διδακτικό σύγγραμμα:  

1. «Φυσιολογία του ανθρώπου», Βαρσαμίδης Κωνσταντίνος (ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο 

[17575]) 

2.»Φυσιολογία του ανθρώπου», Σοφιάδης Νικόλαος Θ.,Khasabov Gabriel A. 

(ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο [17576]). 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Βασικές αρχές της λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού-ομοιόσταση, ανάδραση, 

τρόποι μετάδοσης πληροφοριών. Στοιχεία από τη φυσιολογία του κυττάρου. Αίμα και 

λειτουργίες του. Αναπνοή. Κυκλοφορία - καρδιά και περιφερειακή κυκλοφορία. Λέμφος 

και λεμφικό σύστημα. Οξεοβασική ισορροπία. Νεφροί και ουροποιητικό σύστημα. 

Νευρικό σύστημα-λειτουργία, οργάνωση και λειτουργίες του. Μυικό σύστημα-δομή και 

λειτουργίες του. Λειτουργίες αισθητηρίων οργάνων. Πεπτικό σύστημα. Λειτουργίες 

ενδοκρινών αδένων-ρόλος των ορμονών. Μεταβολισμός και θερμορύθμιση.  

 

 

IATΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ  Ι  (540301) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Σπεπαστιανός Πέτρος. 

Διδάσκοντες : Σκεπαστιανός Πέτρος (Θ & Ε), & Εργαστηριακοί Συνεργάτες 

Τύπος Μαθήματος: Μικτό. 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ώρες Θεωρία & 3 Ώρες Εργαστήριο.  

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Θεωρία: 5, Εργαστήριο: 3, Σύνολο: 8  

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Δ΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος.  

Προαπαιτούμενα: Γενική Μικροβιολογία (Θεωρία και Εργαστήριο).  

Διδακτικό Σύγγραμμα: 1. Ιατρική Μικροβιολογία, Νικόλαος Πόγγας, Αικατερίνη 

Χαρβάλου, Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα, 2011 (Θ) (ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο [12719168]). 

2. «Ιατρική μικροβιολογία και ιολογία», Παπαναγιώτου Γιάννης Κ.,Κυριαζοπούλου - 

Δαλαΐνα Βασιλική ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο [17328]). 

2. Διδακτικές σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή, Σκεπαστιανός Πέτρος (powerpoint) (Θ 

& Ε). 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Μελέτη της δομής και των λειτουργιών των βακτηρίων. Ένζυμα και τοξίνες αυτών. 

Μορφολογία, ταξινόμηση, χρώση, καλλιέργεια, αντιγονικότητα, βιοχημικές δοκιμασίες 

και ταυτοποίηση αυτών. Παθογόνος δράση των βακτηρίων. 
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ  I (540401) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Λυμπεράκη Ευγενία (θ) 

Διδάσκοντες: Λυμπεράκη Ευγενία   

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ώρες  θεωρία & 2 Ώρες Εργαστήριο  

Τύπος Μαθήματος : Μικτό 

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Θεωρία: 4, Εργαστήριο: 2,  Σύνολο: 6 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Δ΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος  

Προαπαιτούμενα: Χημεία 

Διδακτικό Σύγγραμμα:  

«Κλινική Χημεία Ανάλυση ούρων και άλλων βιολογικών υγρών» Κωδικός Βιβλίου στον 

Εύδοξο 22768511, έκδοση 1η έκδ./2012, συγγραφείς ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΕΤΓΕΝΙΑ, 

διαθέτης (Εκδότης) ΑΛΤΙΝΤΖΗΣ Α.  

και σημειώσεις της καθηγήτριας 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Περίγραμμα: Στοιχεία ανατομίας νεφρού. Νεφρική Λειρουργία. Αναλύσεις ούρων, που 

αφορούν την γενική ούρων την μικροσκόπηση των ούρων.Αναλύσεις ούρων που 

αφορούν τον έλεγχο της νεφρικής λειτουργίας, όπως κάθαρση κρεατινίνης, PSP, 

συμπύκνωση ούρων, λεύκωμα 24ωρου.  

Αναλύσεις βιολογικών υγρών: Συλλογή, συντήρηση και ανάλυση άλλων βιολογικών 

υγρών, όπως εγκεφαλονωτιαίο υγρό, γαστρικό υγρό, πτύελα, πλευριτικό, περιτοναϊκό, 

ασκιτικό. Γίνεται έλεγχος κυττάρων, λευκώματος και γλυκόζης στα βιολογικά υγρά. 

Στόχος του μαθήματος είναι ο σπουδαστής στο τέλος του μαθήματος να συμπληρώνει 

πρωτόκολλο του ασθενούς, να γνωρίζει τους τρόπους συλλογής δείγματος ούρων και τη 

συντήρηση του δείγματος, να μπορεί να εκτελέσει όποια δοκιμασία του ζητηθεί σχετικά 

με μία ανάλυση ούρων, να γνωρίσει τεχνικές προσδιορισμού βιομορίων, να ελέγξει την 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που θα παραδώσει. Επίσης πρέπει να μπορεί να 

εκτιμήσει και να ταξινομήσει τις πιθανές διαταραχές της νεφρικής λειτουργίας καθώς και 

να συνδυάζει τα αποτελέσματα μιας εξέτασης με κλινικά συμπτώματα ή με άλλες 

δοκιμασίες 

Παράλληλα εξοικειώνεται με εργαστηριακές τεχνικές, όπως φασματοφωτομετρία, 

μικροσκόπηση και γνωρίζει τη χρήση του βιοχημικού αναλυτή 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  I  (540501) 

Υπεύθυνος  μαθήματος : Κωνσταντινίδου Βασιλική 
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Διδάσκοντες: Κωνσταντινίδου Βασιλική  & Εργαστηριακοί Συνεργάτες 

Τύπος Μαθήματος: Μικτό. 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3  Ώρες  θεωρία +3 Ώρες Εργαστήριο.  

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Θεωρία: 4 , Εργαστήριο: 3, Σύνολο : 7 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Δ΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος.  

Προαπαιτούμενα: Όχι. 

Διδακτικό Σύγγραμμα: 

a. Βαγδατλή Ελένη, “Έμμορφα στοιχεία του αίματος”, ISBN 978-960-9465-00-7, 

Κωδικός βιβλίου 7950689  

b. Σεραφειμίδου Ουρανία, Παντζιαρέλα Ευαγγελία, “Εργαστηριακή προσέγγιση στη 

γενική αίματος”, ISBN 978-960-92590-1-9,  Κωδικός βιβλίου 7950809 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Γενικά περί αίματος και αιμοποίησης. Περιγραφή των στοιχείων του αίματος. 

Προαναλυτική φάση στις αιματολογικές εξετάσεις και στην αιμοδοσία.  

Βασικές τεχνικές στη γενική αίματος. Η γενική αίματος στους αιματολογικούς αναλυτές. 
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ΕΞΑΜΗΝΟ   Ε΄ 
  

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  (550101) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Μακρή Στυλιανή. 

Διδάσκοντες: Μακρή Στυλιανή (Θ), Εργαστηριακοί  συνεργάτες  

Τύπος μαθήματος: Μικτό. 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ώρες  θεωρία & 3 Ώρες Εργαστήριο.  

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Θεωρία: 4 , Εργαστήριο: 3,  Σύνολο: 7  

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος.  

Προαπαιτούμενα: Ιστολογία 

Διδακτικό Σύγγραμμα:  

1. Γενική και Συστηματική Παθολογική Ανατομική, J.C.E. Underwood, 5
η
 Έκδοση, 

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου ( Θεωρία)  

2. Παθολογική Ανατομική – Τόμος 1, Νέλλας Χρ., Εκδόσεις Αλτιντζή 2011  

(Εργαστήριο)             

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  

Θεωρία: 

 Εισαγωγή στη Παθολογική Ανατομική (Γενική –Ειδική) 

 Κλάδοι της Διαγνωστικής Παθολογικής  Ανατομικής  

 Εργαστηριακές  μέθοδοι  με εφαρμογή στη  Παθολογική Ανατομική 

 Νόσοι (Χαρακτηριστικά - Ταξινόμηση - Επίπτωση) 

 Επίκτητες διαταραχές Αύξησης - Διαφοροποίησης 

  Αντιδράσεις στη  Κυτταρική  βλάβη  

 Αποκατάσταση – Αναγέννηση 

 Ισχαιμία – Έμφραγμα - Καταπληξία 

 Φλεγμονή  

 Καρκινογένεση και Νεοπλάσματα  

(Γενικά χαρακτηριστικά – Ονοματολογία – Ταξινόμηση–Βιολογική συμπεριφορά) 

 Γήρανση - Θάνατος 

Eργαστήριο:  

 Οργάνωση - Λειτουργία Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου 

 Παραλαβή χειρουργικών παρασκευασμάτων  και  ενδοσκοπικών ή μη βιοψιών – 

Μακροσκοπική περιγραφή 

 Μονιμοποίηση - Μονιμοποιητικά διαλύματα 

 Επεξεργασία ιστών για εγκλεισμό σε παραφίνη – Σκήνωση ιστοτεμαχίων 

 Μικροτόμηση – Σφάλματα / Αίτια σφαλμάτων μικροτόμησης 

 Χρώση ιστολογικών τομών - Ιστοχημικές χρώσεις / Χρώση Αιματοξυλίνη /Εωσίνη – 

Παρασκευή διαλυμάτων χρώσης Α/Ε 

 Ψυκτικός μικροτόμος 

 Αρχειοθέτηση – Αποθήκευση κύβων παραφίνης-γυάλιων πλακιδίων ιστολογικών 

τομών 
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΩΡΙΑ) (550201) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Γαλοβατσέα – Κανέλλου Καλλιόπη  

Διδάσκοντες: Γαλοβατσέα – Κανέλλου Καλλιόπη (Θ) 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 2 Ώρες  θεωρία  

Τύπος Μαθήματος: Μικτό (Θεωρία) 

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Θεωρία: 3 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος  

Προαπαιτούμενα: Όχι  

Διδακτικό Σύγγραμμα:  

Ιατρικοί Μύκητες, Πορετσάνου - Χατζηνικολάου Άννα , Στυλιανάκης Αντώνιος, 

Εκδόσεις Γιάννης Β.Παρισιάνος (ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο [601]) 

Διδακτικές Σημειώσεις, πέμπτη έκδοση.Επιμέλεια, Γαλοβατσέα-Κανέλλου Καλλιόπη. 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Να αποκτήσουν στην αρχή οι φοιτητές γενικές γνώσεις για την 

μορφολογία,φυσιολογία,πολλαπλασιασμό,καλλιέργεια και ταξινόμηση των μυκήτων. Να 

μάθουν γενικά για τις μυκητιάσεις και την εργαστηριακή τους διάγνωση. Στην συνέχεια 

να μελετήσουν αναλυτικά την αιτιολογία, κλινική εικόνα και εργαστηριακή διάγνωση 

διαφόρων μυκητιάσεων. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Γενικές γνώσεις για τους μύκητες.(Μορφολογία-φυσιολογία-πολλαπλασιασμός-

καλλιέργεια-ταξινόμηση των μυκήτων). Μυκητιάσεις. Εργαστηριακή διάγνωση 

μυκητιάσεων. Αναλυτική περιγραφή διαφόρων  μυκητιάσεων.(Αιτιολογία-κλινική 

εικόνα- εργαστηριακή διάγνωση διαφόρων  μυκητιάσεων). 

 

 

 

IATΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΙΙ (550301) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Σκεπαστιανός Πέτρος (Θ) 

Διδάσκοντες: Σκεπαστιανός Πέτρος (Θ) & Εργαστηριακοί Συνεργάτες.  

Τύπος Μαθήματος: Μικτό. 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ώρες  θεωρία & 2 Ώρες Εργαστήριο.  

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Θεωρία: 3 , Εργαστήριο: 2,  Σύνολο: 6  

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος.  
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Προαπαιτούμενα: Γενική Μικροβιολογία.  

Διδακτικό Σύγγραμμα: Σημειώσεις Ορφανού Ταλιαδούρου Αναστασίας  (Θ&Ε)  σε 

έντυπη μορφή και Σκεπαστιανού Πέτρου σε ηλεκτρονική μορφή. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Λήψη, κατεργασία και μικροβιολογική εξέταση υγρών και εκκριμάτων του ανθρώπινου 

οργανισμού. Καλλιέργειες σε διάφορα θρεπτικά υλικά και χρώσεις μικροβίων. Χρήση 

των καλλιεργειών των μικροβίων για να βρεθεί η αιτία των λοιμώξεων και η ευαισθησία 

των μικροβίων στα αντιβιοτικά. Η μελέτη των μικροβίων με ορολογικές και βιοχημικές 

μεθόδους. 

 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ  ΙΙ (550401) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Ελευθερίου Φαίδρα,   

Διδάσκοντες: Ελευθερίου Φαίδρα, και Εργαστηριακοί Συνεργάτες 

Τύπος Μαθήματος: Μικτό 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 2 Ώρες  θεωρία +2 Ώρες Εργαστήριο  

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Θεωρία : 3, Εργαστήριο: 2,  Σύνολο: 5  

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος  

Προαπαιτούμενα:  Βιοχημεία Ι & Βιοχημεία ΙΙ   

Διδακτικά Συγγράματα: Θεωρία: «Kλινική Χημεία ΙΙΙ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ», 

Ιωαννίδη Ιωάννη, Εκδόσεις Γιαχούδη, ISBN 960-7425-42-1 set 960-7425-45-6,  2004, 

Θεσσαλονίκη. (ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο [13173]): Εργαστήριο: «Kλινική Χημεία ΙΙΙ, 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, Εργαστήριο», Ιωαννίδη Ιωάννη, Εκδόσεις Γιαχούδη, ISBN 

960-7425-59-6 set 960-7425-62-6, 2002, Θεσσαλονίκη(ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο [13893]). 

και σημειώσεις διδάσκοντα 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 

1. Η κατανόηση της διαγνωστικής αξίας των ενζύμων του ορού. Η εξοικίωση με τον 

ποσοτικό προσδιορισμό των ενζύμων με τη χρήση διάφορων οργάνων 

κλινικοχημικού εργαστηρίου.  

2. Η κατανόηση της οξεοβασικής ισορροπίας του οργανισμού και του ρόλου των 

ηλεκτρολυτών στη λειτουργία του οργανισμού, των τεχνικών προσδιορισμού 

ηλεκτρολυτών και της διαγνωστικής αξίας αυτών. 

3. Η κατανόηση του μεταβολισμού του σιδήρου, των βιολογικών δεικτών που 

σχετίζονται με αυτόν και των μεταβολών τους στις διάφορες παθολογικές 

καταστάσεις. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ   

ΘΕΩΡΙΑ: Προσδιορισμός και κλινική σημασία των μεταβολών της συγκέντρωσης 

ενζύμων στον ορό. Τα ένζυμα ως δείκτες παθολογικών καταστάσεων. Η συμβολή του 
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προσδιορισμού ενζύμων στον έλεγχο της παγκρεατικής λειτουργίας, της ηπατικής και 

οστικής λειτουργίας. Μυασθένειες, έμφραγμα του μυοκαρδίου και η συμβολή του 

προσδιορισμού ενζύμων στη διάγνωσή του. Μεταβολές ενζύμων σε περιπτώσεις 

καρκίνου και η συμβολή του προσδιορισμού ενζύμων στην διάγνωση του καρκίνου και 

την παρακολούθηση της πορείας της νόσου.  

Ηλεκτρολύτες, ρύθμιση συγκέντρωσης και κλινική σημασία των μεταβολών των 

ηλεκτρολυτών στον ορό, προσδιορισμός ηλεκτρολυτών. Ωσμολικότητα. Οξεοβασική 

ισορροπία.  Μεταβολισμός σιδήρου, προσδιορισμός και κλινική σημασία 

συγκεντρώσεων σιδήρου, τρανφερρίνης, TIBC και φερριτίνης.  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Εισαγωγή στις εξετάσεις αίματος (Είδη δείγματος, αντιπηκτικά: 

εφαρμογές και περιορισμοί, τρόποι συντήρησης). Έλεγχος ποιότητας Κλινικοχημικού 

Εργαστηρίου (Έλεγχος ακρίβειας και επαναληψιμότητας προσδιορισμών, τυπική 

απόκλιση, ποσοστό σφάλματος, αποδεκτό ποσοστό σφάλματος). Προγραμματισμός, 

λειτουργία και Έλεγχος  Οργάνων: Αρχή λειτουργίας ημιαυτόματων αναλυτών, 

έλεγχος και τροποποίηση παραμέτρων. Αρχή λειτουργίας αυτόματου βιοχημικού 

αναλυτή, έλεγχος καλής λειτουργίας και προγραμματισμός. Αρχή λειτουργίας αναλυτών 

ξηράς χημείας. Αρχή λειτουργίας ιοντοεπιλεκτικών ηλεκτροδίων. 

Ενζυμικές αντιδράσεις και παράγοντες που τις επηρεάζουν. Μέθοδοι προσδιορισμού 

ενζύμων, ορισμός και υπολογισμός ενζυμικών μονάδων. Αίτια πρόκλησης σφαλμάτων. 

Γενικές αρχές μεθόδων προσδιορισμού ισοενζύμων. 

Εργαστηριακή εφαρμογή στον προσδιορισμό  αμυλάσης, αλκαλικής φωσφατάσης και προστατικής 

όξινης φωσφατάσης, γ-γλουταμυλ-τρανσφεράσης, γαλακτικής δεϋδρογονάσης (LDH) και 

τρανσαμινασών GOT, GPT, κρεατινοφωσφοκινάσης CPK, CPK-MB, G6PD με χρήση 

φωτομέτρου, ημιαυτόματου αναλυτή, αυτόματου βιοχημικού αναλυτή και αναλυτή 

ξηράς χημείας Reflotron. Εκμάθηση ρύθμισης και εφαρμογής ημιαυτόματου αναλυτή σε 

κινητικούς προσδιορισμούς ενζύμων. 

Προσδιορισμός ηλεκτρολυτών. Εργαστηριακή εφαρμογή προσδιορισμού Κ με χρήση 

Reflotron.  Προσδιορισμός Να με χρήση ιοντοεπιλεκτικών ηλεκτροδίων.  

Προσδιορισμοί δισθενών μεταλλικών ιόντων - Εργαστηριακή εφαρμογή στον προσδιορισμό 

ασβεστίου και μαγνησίου με φωτομετρικές μεθόδους δημιουργίας έγχρωμων συμπλόκων.  

Προσδιορισμός σιδήρου και ολικής ικανότητας δέσμευσης σιδήρου (TIBC).  

Προσδιορισμός  φερριτίνης με μέθοδο ELISA. 

 

 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  IΙ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ    (550501) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Βαγδατλή Ελένη 

Διδάσκοντες: Βαγδατλή Ελένη, Κωνσταντινίδου Βασιλική, Σεραφειμίδου Ουρανία,  

Τύπος Μαθήματος: Μικτό 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ώρες  θεωρία & 3 Ώρες Εργαστήριο  

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Θεωρία: 3 , Εργαστήριο: 3,  Σύνολο: 6  

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος  

Προαπαιτούμενα: Αιματολογία Ι   

Διδακτικό Σύγγραμμα:     
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Θεωρία: Σημειώσεις «Αναιμίες» Ελένη Βαγδατλή – Τσικοπούλου, «Αιμοδοσία» 

Αλεξάνδρα Τζιμογιάννη-Ιωαννίδου, Γεώργιος Μπόλλας (ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο [1173]). 

ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΙΕΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Θ. ΖΑΡΑΛΗΣ (ΕΥΔΟΞΟΣ: 

Βιβλίο [3567]). 

Εργαστήριο: Σημειώσεις «Αιματολογία ΙΙ», Στοφορόπουλος Ηλίας, «Αιμοδοσία» 

Αλεξάνδρα Τζιμογιάννη-Ιωαννίδου, Γεώργιος Μπόλλας.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Αναιμίες,  Αιμοδοσία. 

Γενικά για τις αναιμίες. Διαίρεση αναιμιών. Σιδηροπενική αναιμία, Μεγαλοβλαστική 

αναιμία, αναιμία χρόνιας νόσου, Αιμολυτικές αναιμίες, Μεσογειακά σύνδρομα           

(αίτια, παθογένεια, εργαστηριακά ευρήματα, διάγνωση, κλινική εικόνα, θεραπεία).  

Επιλογή αιμοδότη. Παραγωγή και συντήρηση παραγώγων αίματος. Σύστημα ΑΒΟ. 

Σύστημα Rhesus. Aνεπιθύμητα συμβάματα μεταγγίσεων. 

Εργαστηριακός έλεγχος αυτών.  

 

 

ΙΑΤΡΙΚΗ  ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ  (ΘΕΩΡΙΑ)  (550601) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Μακρή Στυλιανή  

Διδάσκοντες: Μακρή Στυλιανή  

Τύπος Μαθήματος: Μικτό 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ώρες   

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): 4 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος.  

Προαπαιτούμενα: Ιστολογία  

Διδακτικό Σύγγραμμα: Σημειώσεις  Υπεύθυνης  Καθηγήτριας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 
Ι) Γενική  Κυτταρολογία 

 Σκοπός - Βασικές  Αρχές  

 Κύτταρο (Δομή /Υποδοχείς/ Συνδέσεις) –Κυτταρικός κύκλος -Kυτταρική διαφοροποίηση 

  Κυτταρική αποδιαφοροποίηση – Μορφολογικά  κριτήρια κακοήθειας – Δυσκαρύωση / 

Δυσκεράτωση 

 Μοριακή Κυτταροπαθολογία (Βασικά στοιχεία Κυτταρογενετικής -Γονίδια Καρκινογένεσης 

/ HPV λοίμωξη και καρκινογένεση) 

 Προγράμματα Πληθυσμιακού Ελέγχου (Βασικές Αρχές – Σχεδιασμός - Περιορισμοί) – 

Εφαρμογή στη Πρόληψη του Τραχηλικού  Καρκίνου 

ΙΙ) Διαγνωστική  Κυτταρολογία 

 Γεννητικού Συστήματος Θήλεος -Σύστημα Bethesda 

 Mαστού 

 Αναπνευστικής/ Πεπτικής οδού– Χοληφόρων 
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 Ουροποιητικού Συστήματος / Οπισθοπεριτοναϊκού χώρου 

 Αδένων (Σιαλογόνων – Επινεφριδίων- Θυρεοειδούς- Ήπατος – Παγκρέατος ) 

 Οφθαλμού – Δέρματος – Λεμφαδένων – Οργάνων Κεφαλής /Τραχήλου 

 Υγρών ( ΕΝΥ/Αρθρικού/ Πλευριτικού/ Περικαρδιακού/ Ασκιτικού) 

ΙΙΙ)  Κυτταρολογική   αξιολόγηση  

 Προγνωστικών δεικτών ( ορμονικών υποδοχέων -  

 μετά από εφαρμογή θεραπευτικών σχημάτων 

( ακτινο/χημειο/ανοσο/ορμονο θεραπεία  - θερμο/κρυοπηξία –Laser –Loop) 
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ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ΄ 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  Ι  (560101) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Μακρή Στυλιανή.  

Διδάσκοντες: Μακρή Στυλιανή & Εργαστηριακοί συνεργάτες 

Τύπος Μαθήματος: Μικτό. 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ώρες  θεωρία & 3 Ώρες Εργαστήριο  

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Θεωρία: 4, Εργαστήριο: 3,  Σύνολο: 7  

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: ΣΤ΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος.  

Προαπαιτούμενα: Γενική Παθολογική Ανατομική 

Διδακτικό Σύγραμμα:  

 Γενική και Συστηματική Παθολογική Ανατομική, J.C.E. Underwood, 5
η
 Έκδοση, 

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου ( Θεωρία )  

 Παθολογική Ανατομική – Τόμος  1, Νέλλας Χρ., Εκδόσεις Αλτιντζή 2011  και 

 Παθολογική  Ανατομική – Ειδικές Χρώσεις , Νέλλας Χρήστος, Εκδόσεις ΑΤΕΙΘ 

2008 (Εργαστήριο)  (ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο [8554]).            

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Θεωρία: 

Παθήσεις: 

  Οργάνων Πεπτικού  Συστήματος 

 ΄Ηπατος - Χοληδόχου κύστης - Παγκρέατος 

  Οργάνων Αναπνευστικού Συστήματος. 

Εργαστήριο:  

 Εισαγωγή στη Διαγνωστική Παθολογική Ανατομική – Όργανα   παρατήρησης 

 Στοιχεία Ανατομίας – Ιστολογίας : Πεπτικού –Ήπατος - Αναπνευστικού συστήματος 

 Παραλαβή – Παρασκευή χειρουργικών παρασκευασμάτων – Μακροσκοπική 

περιγραφή – Φωτογράφηση – Μονιμοποίηση – Λήψη ιστοτεμαχίων για επεξεργασία 

– Σκήνωση – Μικροτόμηση 

 Χρώση ιστικών τομών (Χρώση Αιματοξυλίνη /Εωσίνη) – Μικροσκόπηση ιστικών 

τομών στο Ο.Μ. – Φωτογράφηση 

 Ειδικές ιστοχημικές χρώσεις – Παρασκευή χρωστικών διαλυμάτων – Χρώση 

συνδετικού ιστού (τρίχρωμη Masson) -  Χρώση συνδετικού ιστού - ελαστικών ινών 

(Verhoff Elastica – Van Gieson) – Χρώση αργύρου (Gomori) – Χρώση 

υδατανθράκων  βλεννοπολυσακχα-ριτών (PAS – PASD) 

 Μικροσκόπηση  ιστικών τομών ειδικών χρώσεων στο Ο.Μ. 

 

 

 

AΝΟΣΟΛΟΓΙΑ  Ι (560201) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Χατζηδημητρίου Μαρία (Θ) 

Διδάσκοντες: Χατζηδημητρίου Μαρία & Εργαστηριακοί Συνεργάτες. 
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Τύπος Μαθήματος: Μικτό 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ώρες Θεωρία & 2 Ώρες Εργαστήριο  

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Θεωρία: 4, Εργαστήριο: 2,  Σύνολο: 6  

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: ΣΤ΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος  

Προαπαιτούμενα: Όχι 

Διδακτικό Σύγγραμμα:  

1. Ταλιαδούρου Αναστασία, Ανοσολογία, Εκδ. 2
η
 ΑΤΕΙΘ, 2002. (Θ & Ε) 

(ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο [26044]). 

2. Ανοσολογία, Παυλάτου Μαρία (ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο [25230]) 

3. «Ιατρική Ανοσολογία» Γερμενής Αναστάσιος (ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο [30142] 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

ΘΕΩΡΙΑ: Βασική Ανοσολογία Το ανοσιακό σύστημα του ανθρώπου. Φυσική και 

επίκτητη ανοσιακή απάντηση. Σύστημα μονοπύρηνων - μακροφάγων– Λεμφικά όργανα. 

Υπεραντιγόνα – Ανοσοσφαιρίνες. Β και Τ λεμφοκύτταρα. Ειδική ανοσιακή απάντηση. 

Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας. Μόρια προσκόλλησης –Κυτταροκίνες. 

Συμπλήρωμα. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Εργαστηριακές μέθοδοι ανοσολογίας. Νεφελομετρία, θολοσιμετρία, 

χημειοφωταύγεια, αντιδράσεις συγκόλλησης latex (Widal, Wright, C.R.P., Ra test, Mono 

test, ASTO, b HcG). 

  

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ  ΙΙΙ  (560301) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Μήτκα Στέλλα. 

Διδάσκοντες: Μήτκα Στέλλα, Ελευθερίου Φαίδρα, Λυμπεράκη Ευγενία. 

Τύπος Μαθήματος: Μικτό. 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ώρες  θεωρία + 2  Ώρες Εργαστήριο.  

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Θεωρία: 4, Εργαστήριο: 2,  Σύνολο : 6  

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: ΣΤ΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος.  

Προαπαιτούμενα:  

Διδακτικό Σύγγραμμα: κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο 12854095, έκδοση 1/2009, 

συγγραφείς Ευαγγελία Πρόγια, ISBN 9789609859417, διαθέτης (Εκδότης) 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ. ΠΡΟΓΙΑ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 
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ΘΕΩΡΙΑ: Διαταραχές μεταβολισμού των υδατανθράκων. Οι νεφροί και ο 

εργαστηριακός έλεγχος της λειτουργίας τους. Πρωτεΐνες πλάσματος. Λιπίδια και 

λιποπρωτεΐνες και εργαστηριακός έλεγχος των διαταραχών μεταβολισμού τους. Συνήθεις 

και ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις του αίματος που αναφέρονται στη γλυκόζη, το μη 

πρωτεϊνικό άζωτο, τις πρωτεϊνες, τα λιπίδια. Έλεγχος ηπατικής λειτουργίας. Σημασία 

αυτών των δοκιμασιών στην ιατρική επιστήμη. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Εξετάσεις ελέγχου μεταβολισμού υδατανθράκων (Εργαστηριακή 

εφαρμογή φωτομετρικού προσδιορισμού γλυκόζης και έλεγχος ακρίβειας και 

επαναληψιμότητας της μέτρησης. Εργαστηριακή εφαρμογή προσδιορισμού 

γλυκοσυλιωμένης αιμοσφαιρίνης με χρωματογραφία στήλης-χρήση απλής στήλης 

ιονικής ανταλλαγής και αναλυτή ξηράς χημείας Nykocard, επίδειξη χρήσης HPLC 

(βιντεοσκοπημένη) . 

Εξετάσεις ελέγχου μεταβολισμού λιπιδίων (Εργαστηριακός προσδιορισμός 

τριγλυκεριδίων, ολικής χοληστερόλης, HDL και LDL χοληστερόλης). 

Εξετάσεις ελέγχου νεφρικής λειτουργίας (Εργαστηριακός προσδιορισμός ουρίας, 

ουρικού οξέος και κρεατινίνης με χρήση απλού φωτομέτρου, ημιαυτόματου αναλυτή –

εφαρμογή αναλυτή σε μεθόδους τελικού σημείου: ουρία και κινητικές 

μεθόδους:κρεατινίνη- και αναλυτή ξηράς χημείας Reflotron).  

Εξετάσεις ελέγχου ηπατικής λειτουργίας (Εργαστηριακός προσδιορισμός πρωτεΐνης 

ορού, προσδιορισμός αλβουμίνης, ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού και ποσοτικοποίηση 

αποτελεσμάτων με χρήση ντενσιτόμετρου. Προσδιορισμός χολερυθρίνης).  

Εφαρμογή αυτόματου βιοχημικού αναλυτή για την πραγματοποίηση πολλαπλών 

αναλύσεων σε μεγάλο αριθμό δειγμάτων. 

 

 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  IΙΙ (560401) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Βαγδατλή  - Τσικοπούλου Ελένη 

Διδάσκοντες: Βαγδατλή  - Τσικοπούλου Ελένη, Κωνσταντινίδου Βασιλική  

Τύπος Μαθήματος: Μικτό 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ώρες  θεωρία & 3 Ώρες Εργαστήριο  

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Θεωρία: 4, Εργαστήριο: 3,  Σύνολο: 7 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: ΣΤ΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος  

Προαπαιτούμενα: Αιματολογία Ι  

Διδακτικό Σύγγραμμα: Θεωρία: ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ, 

ΒΑΓΔΑΤΛΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο 7950825) 

Εργαστήριο:  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΑΙΜΟΣΤΑΣΕΩΣ, ΒΑΓΔΑΤΛΗ ΕΛΕΝΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Καταγωγή των κυττάρων του αίματος. Νεοπλασίες του αιμοποιητικού ιστού 

(αιτιοπαθογένεια, παθοφυσιολογία, εργαστηριακή διάγνωση, θεραπευτική 

αντιμετώπιση). Αιμόσταση (Φυσιολογία, εργαστηριακή διερεύνηση). Παθολογία 

αιμοστάσεως (Αιμορραγική και θρομβοφιλική διάθεση). Έλεγχος ποιότητας 

αιματολογικού εργαστηρίου. 
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (550202) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Γαλοβατσέα – Κανέλλου Καλλιόπη  

Διδάσκοντες: Γαλοβατσέα – Κανέλλου Καλλιόπη (Ε) 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 2 Ώρες Εργαστήριο  

Τύπος Μαθήματος: Μικτό (Εργαστήριο) 

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Εργαστήριο: 2 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: ΣΤ΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος  

Προαπαιτούμενα: Όχι  

Διδακτικό Σύγγραμμα: Ιατρικοί Μύκητες, Πορετσάνου - Χατζηνικολάου Άννα , 

Στυλιανάκης Αντώνιος, Εκδόσεις Γιάννης Β. Παρισιάνος (ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο [601]) 

Διδακτικές Σημειώσεις Γαλοβατσέα – Κανέλλου Καλλιόπη 

Διδακτικές Σημειώσεις, πέμπτη έκδοση. Επιμέλεια, Γαλοβατσέα-Κανέλλου Καλλιόπη. 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Να μάθουν οι φοιτητές για την ασφάλεια, τον εξοπλισμό και το προσωπικό του 

μυκητολογικού εργαστηρίου. Να εκπαιδευθούν στην εκτέλεση των εργαστηριακών  

μεθόδων διάγνωσης  των μυκητιάσεων και στην εκτέλεση του αντιμυκητογράμματος. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ασφάλεια, εξοπλισμός και προσωπικό του μυκητολογικού εργαστηρίου .Ανάλυση 

εργαστηριακών μεθόδων διάγνωσης των μυκητιάσεων. Αντιμυκητόγραμμα.   

 

 

 

ΙΑΤΡΙΚΗ  ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ  (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  (550602) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Μακρή Στυλιανή  

Διδάσκοντες: Μακρή Στυλιανή  

Τύπος Μαθήματος: Μικτό 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 2 Ώρες   

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): 2 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: ΣΤ΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος.  

Προαπαιτούμενα: Ιστολογία  

Διδακτικό Σύγγραμμα: Σημειώσεις  Υπεύθυνης  Καθηγήτριας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Μέθοδοι Λήψη  κυτταρικού  δείγματος  που  στηρίζονται  στην: 
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 Αποφολίδωση  

  Απόξεση  

 Έκπλυση  εκφορητικών πόρων /κοιλοτήτων 

 Με   χρήση Λεπτής Βελόνης Αναρρόφηση  βιοψικού  υλικού  (FNAΒ) 

 (με/ χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση – με/χωρίς ενδοσκόπηση) 

 Παρακέντηση    συλλογών  ( προεσχηματισμένων ή μη κοιλοτήτων) 

 Χρήση Ψήκτρας 

Κατηγορίες  κυτταρολογικών δειγμάτων ( FNA- έκπλυμα – cell block -  υγρά)   

Παρασκευαστικές τεχνικές  ( Κλασσική– Υγρής Φάσης)  

Μονιμοποίηση ( Αρχές – Μέθοδοι)  

Xρώσεις : Κυτταροχημικές / Ανοσοκυτταροχημικές  

Μοριακές τεχνικές με εφαρμογή στη Κυτταροπαθολογία 

Συστήματα παρατήρησης  κυτταρικών δειγμάτων ( ΟΜ/ΗΜ) 

Αυτοματοποιημένα Συστήματα  παρατήρησης  

Κυτταρομετρία  Ροής – Μορφομετρία 

Διαγνωστική αξιολόγηση κυτταρολογικών μεθόδων  

Διασφάλιση διαγνωστική ποιότητας στην Κυτταρολογία  
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ΕΞΑΜΗΝΟ   Ζ΄ 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  ΙΙ (570101) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Μακρή Στυλιανή 

Διδάσκοντες: Μακρή Στυλιανή & Εργαστηριακοί συνεργάτες           

Τύπος Μαθήματος: Μικτό 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ώρες  θεωρία & 3 Ώρες Εργαστήριο  

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Θεωρία: 4 , Εργαστήριο: 3,  Σύνολο: 7 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ζ΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος  

Προαπαιτούμενα: Γενική Παθολογική Ανατομική  

Διδακτικό Σύγγραμμα:  

 Γενική και Συστηματική Παθολογική Ανατομική, J.C.E. Underwood, 5
η
 Έκδοση, 

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου ( Θεωρία) 

 Παθολογική Ανατομική – Τόμος  1, Νέλλας Χρ., Εκδόσεις Αλτιντζή 2011  και 

 Παθολογική  Ανατομική – Ειδικές Χρώσεις , Νέλλας Χρήστος, Εκδόσεις ΑΤΕΙΘ 

2008 (Εργαστήριο)                  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Θεωρία: 

Παθήσεις :  

  Οργάνων  Γεννητικού Συστήματος  Θήλεος – Άρρενος 

  Μαστού 

  Οργάνων Ουροποιητικού  Συστήματος. 

Eργαστήριο: 

 Στοιχεία Ανατομίας – Ιστολογίας  γεννητικού  συστήματος θήλεος – άρρενος, 

ουροποιητικού, μαστού 

 Παραλαβή – Παρασκευή χειρουργικών παρασκευασμάτων από τα ανωτέρω 

συστήματα – Μακροσκοπική περιγραφή – Φωτογράφηση – Μονιμοποίηση  

 Λήψη ιστοτεμαχίων για επεξεργασία – σκήνωση – μικροτόμηση 

 Χρώση ιστικών τομών (Χρώση Αιματοξυλίνη /Εωσίνη) – Μικροσκόπηση ιστικών 

τομών στο Ο.Μ. – Φωτογράφηση 

 Ειδικές ιστοχημικές χρώσεις – Παρασκευή χρωστικών διαλυμάτων – Χρώση 

συνδετικού ιστού (Van Gieson) - Χρώση υδατανθράκων – βλεννοπολυσακχαριτών 

(Alcian blue) - Χρώση ανίχνευσης χρωστικών - μετάλλων (Αιμοσιδηρίνη)  

 Μικροσκόπηση  ιστικών τομών  ειδικών χρώσεων στο  Ο.Μ. 

 Επίδειξη κρυοστάτη – Μικροτόμηση – Λήψη ιστικών τομών ταχείας βιοψίας - 

Χρώση Αιματοξυλίνη /Εωσίνη – Μικροσκόπηση στο Ο.Μ - Ειδικές χρώσεις με 

εφαρμογή σε ιστικές τομές κρυοστάτη 

 Ανοσοϊστοχημεία (Τεχνική - Εφαρμογές) 

 Μοριακή Παθολογική Ανατομική ( Τεχνικές – Εφαρμογή ) 
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AΝΟΣΟΛΟΓΙΑ  ΙΙ  (570201) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Χατζηδημητρίου Μαρία (Θ) 

Διδάσκοντες:Χατζηδημητρίου Μαρία & Εργαστηριακοί Συνεργάτες 

Τύπος Μαθήματος: Μικτό 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ώρες  θεωρία & 2 Ώρες Εργαστήριο  

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Θεωρία: 4 , Εργαστήριο: 2,  Σύνολο: 6 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ζ΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος  

Προαπαιτούμενα:  

Διδακτικό σύγγραμμα: 

1. « ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ», ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ (ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο 

[26044]) 

2. «Ανοσολογία», Παυλάτου Μαρία (ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο [25230]) 

3. «Ιατρική Ανοσολογία» Γερμενής Αναστάσιος (ΕΥΔΟΞΟΣ: Βιβλίο [30142] 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

ΘΕΩΡΙΑ: Ιστικές βλάβες ανοσιακής προέλευσης, αντιδράσεις υπερευαισθησίας (τύποι  Ι 

– IV), παθογενετικοί τύποι των αντιδράσεων υπερευαισθησίας, δηλαδή αφυλακτική 

αντίδραση, κυτταροτοξική αντίδραση, αντίδραση από άνοσα συμπλέγματα και 

αντίδραση επιβραδυνόμενης υπερευαισθησίας. Ανοσολογία ιογενών, βακτηριακών, 

παρασιτικών λοιμώξεων. Αυτοανοσία 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Εργαστηριακές μέθοδοι στην ανοσολογία. Αναζήτηση αντισωμάτων 

ερυθράς, ιλαράς,τοξοπλάσματος, αυτοαντισωμάτων  (ANA, anti DNA, ASMA, anti 

ENA) κλπ. Τα παραπάνω αντισώματα ανιχνελυονται με τη μέθοδο του έμμεσου 

ανοσοφθορισμού  (Μικροσκόπιο φθορισμού, μηχάνημα αυτόματου έμμεσου 

ανοσοφθορισμού στερεάς φάσης FIAX, νεφελομετρία, θολοσιμετρία). 

 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ  IV (570301-2) 

Υπεύθυνος  μαθήματος : Μήτκα Στέλλα,  

Διδάσκοντες  : Μήτκα Στέλλα και Εργαστηριακοί Συνεργάτες 

Τύπος Μαθήματος : Μικτό 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ώρες  θεωρία +2 Ώρες Εργαστήριο  

Διδακτικές Μονάδες: Θεωρία: 4, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 6  

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ζ΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος  
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Προαπαιτούμενα: Κλινική Χημεία Ι  (3404012) 

Διδακτικό Σύγγραμμα 1) Κλινική Χημεία (Marshal – Bangert), κωδικός βιβλίου στον 

Εύδοξο 13256565, 6
η
 Αγγλική έκδοση 2008, ISBN 9789604890569, διαθέτης (Εκδότης) 

BROKEN HILL PUBLISHERS LTD 

2) Κλινική Βιοχημεία κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο 42049, έκδοση 4η έκδ.2010, 

συγγραφείς Gaw Allan, Cowan Robert A., O’Reilly Dennis S. J., Stewart Michael J., 

Shepherd James, διαθέτης (Εκδότης) ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

3) Βιοχημεία Stryer (ηλεκτρονικά) Μετάφραση στα Ελληνικά 

4) Βιοχημεία Stryer (6
η
 έκδοση 2006 ηλεκτρονικά) 

5) Εργαστήριο Κλινικής Χημείας (Ειδικές εξετάσεις) Σύγγραμμα Ιωάννης Ιωαννίδης 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αποσκοπεί ώστε ο φοιτητής: 

 Να κατανοήσει τη βιολογική δράση και το μεταβολισμό των ορμονών καθώς και 

τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τους στην κλινική 

πράξη. 

 Να εφαρμόζει μεθόδους μέτρησης και αξιολόγησης συγκεντρώσεων φαρμάκων 

με τοξικές δράσεις που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία παθήσεων του 

ανθρώπου. 

 Να εφαρμόζει μεθόδους μέτρησης και αξιολόγησης συγκεντρώσεων ναρκωτικών 

ουσιών σε διάφορα βιολογικά υγρά και να γνωρίζει τις χρησιμοποιούμενες 

μεθόδους αναφοράς. 

 Να κατανοήσει τις μεταβολικές πλευρές των κακοήθων νοσημάτων και την 

κλινική διάγνωση τους.  

 Να γνωρίζει τους νέους οστικούς δείκτες και τη σημασία τους στις οστικές 

νόσους. Να γνωρίζει τους νέους δείκτες φλεγμονής και τη σημασία τους στην 

κλινική πράξη. 

 Να γνωρίζει τις διαγνωστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό ορμονών, καρκινικών δεικτών, νέων δεικτών φλεγμονής και τη 

αξιολόγησή τους στην κλινική πράξη. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 
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ΘΕΩΡΙΑ: Θεραπευτική παρακολούθηση φαρμάκων και χημικών στοιχείων 

τοξικολογίας. Εργαστηριακός έλεγχος νοσημάτων του μυοσκελετικού και νευρικού 

συστήματος. Προσδιορισμός και κλινική σημασία των μεταβολών της συγκέντρωσης 

των ορμονών στον ορό ως δεικτών παθολογικών καταστάσεων. Μεταβολικές πλευρές 

των κακοήθων νοσημάτων. Προσδιορισμός και κλινική σημασία των μεταβολών της 

συγκέντρωσης των καρκινικών δεικτών στον ορό. Νέοι οστικοί δείκτες και η σημασία 

τους στις οστικές νόσους. Βιταμίνη D και οστά. Νέοι δείκτες φλεγμονής και η σημασία 

τους στην κλινική πράξη. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:  

1. Ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις για τον προσδιορισμό ορμονών, καρκινικών 

δεικτών, βιταμινών, φαρμάκων και δηλητηρίων (ELISA, RIA). 

2. Ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις για τον προσδιορισμό ορμονών, καρκινικών 

δεικτών, βιταμινών, φαρμάκων και δηλητηρίων (Χημειοφωταύγεια, 

ηλεκτροχημειοφώταύγεια, πόλωση φθορισμού, HPLC, Φασματομετρία μάζας). 

3. Προσδιορισμός τοξικών, ναρκωτικών, ψυχοτρόπων ουσιών (ΤΕΣΤ TRIAGE 8) 

4. Προσδιορισμός  ορμονών  TSH, T4, T3 με ELISA σε φυσιολογικά και παθολογικά δείγματα. 

Σύγκριση αποτελεσμάτων με την αληθή τιμή και προσδιορισμός ποσοστού σφάλματος και 

των αιτιών πρόκλησης σφαλμάτων. 

5. Προσδιορισμός  αδρεναλίνης με ELISA σε ορό και ούρα, σε φυσιολογικά και παθολογικά 

δείγματα. Σύγκριση αποτελεσμάτων με την αληθή τιμή και προσδιορισμός ποσοστού 

σφάλματος και των αιτιών πρόκλησης σφαλμάτων. 

6. Προσδιορισμός  κορτιζόλης με ELISA σε ορό και ούρα, σε φυσιολογικά και παθολογικά 

δείγματα. Σύγκριση αποτελεσμάτων με την αληθή τιμή και προσδιορισμός ποσοστού 

σφάλματος και των αιτιών πρόκλησης σφαλμάτων. 

7. Προσδιορισμός καρκινικών δεικτών PSA με τη μέθοδο ΕLISA. 

8. Εκμάθηση των αρχών λειτουργίας και επίδειξη μηχανημάτων χημειοφωταύγειας, 

πόλωσης φθορισμού 

 

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ (570401) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Ανδρεάδης Γεώργιος 

Διδάσκοντες: Ανδρεάδης Γεώργιος & Εργαστηριακοί Συνεργάτες 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ώρες  θεωρία & 3 Ώρες Εργαστήριο  
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Τύπος Μαθήματος: Μικτό 

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Θεωρία: 4, Εργαστήριο: 3,  Σύνολο: 7 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ζ΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος  

Προαπαιτούμενα: Όχι  

Διδακτικό Σύγγραμμα: Διδακτικές σημειώσεις Ανδρεάδης Γεώργιος (Θ&Ε) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Μελέτη της δομής και των λειτουργιών των παρασίτων: μονοκύτταρων πρωτόζωων, 

αλλά και πολυκύτταρων παρασίτων, όπως π.χ. των ελμίνθων και τέλος ορισμένων 

εντόμων. Ταξινόμηση. Βιολογικοί κύκλοι και παθογόνος δράση αυτών. Πρόληψη και 

Θεραπεία. Εργαστήριο: Τεχνικές απομόνωσης από ύποπτο υλικό ή και εμπλουτισμού, 

για τη δημιουργία του σωστού διαγνωστικού παρασκευάσματος. Επίδειξη διαφανειών, 

φωτογραφιών, και παρασκευασμάτων, κλασικών ή νωπών, με συμπαρατήρηση. 

 

 

ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  (570501) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Γαλοβατσέα-Κανέλλου Καλλιόπη. 

 Διδάσκοντες: Γαλοβατσέα-Κανέλλου Καλλιόπη. 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 2 Ώρες  θεωρία  

Τύπος Μαθήματος: Θεωρητικό 

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): 2 

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ζ΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος  

Προαπαιτούμενα: Όχι  

Διδακτικό Σύγγραμμα:  

1) Υγιεινή, δεύτερη έκδοση, Μ.Αρβανιτίδου-Βαγιωνά. (ΕΥΔΟΞΟΣ, Βιβλίο 17565 ) 

Εκδόσεις.University Studio Press.                             

2) Προληπτική Ιατρική και Δημόσια Υγεία, Δ.Τριχόπουλος. Εκδόσεις Τζερμπίνης. 

(ΕΥΔΟΞΟΣ. Βιβλίο 182).  

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Να γνωρίσουν οι φοιτητές την επιστήμη της υγιεινής,την αξία και την προσφορά της στο 

κοινωνικό σύνολο.Να μελετήσουν την διαίρεση και την μέτρηση της υγείαs, τους 

πληθυσμιακούς νοσογόνους παράγοντες, τους μηχανισμούς δράσης και τις μεθόδους 

πρόληψης. Να μάθουν στοιχεία ατομικής και κοινωνικής υγιεινής. Να μάθουν επίσης 

διεθνή πληθυσμιακή υγιεινή. Να μελετήσουν την υγιεινή των τροφίμων,του νερού και 

του αέρα, τα λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα,.τον τρόπο μετάδοσης των λοιμογόνων 

παραγόντων, την λοίμωξη και την αντοχή.Να γίνουν γνώστες της ατομικής 

υγιεινολογικής συμπεριφοράς και της κρατικής μεθοδολογίας για το ενδεχόμενο μιας 

λοιμώδους επιδημίας. Να μελετήσουν την αλλεργία και την αφυλαξία. Να μάθουν την 
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ανοσοποίηση του πληθυσμού και να μελετήσουν νόσους που προκαλούνται από 

μικροοργανισμούς.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Περιγραφή του μαθήματος.  Η υγιεινή ως επιστήμη.Διαίρεση της υγείας. Μέτρηση της 

υγείας. Πληθυσμιακοί νοσογόνοι παράγοντες. Μηχανισμοί δράσης και μέθοδοι 

πρόληψης. Στοιχεία ατομικής και κοινωνικής υγιεινής. Διεθνής πληθυσμιακή 

υγιεινή.Υγιεινή των τροφίμων, του νερού,του αέρα. Λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα. 

Μετάδοση λοιμογόνων παραγόντων. Λοίμωξη και αντοχή. Aτομική υγιεινολογική 

συμπεριφορά και κρατική μεθοδολογία για το ενδεχόμενο μιας λοιμώδους επιδημίας. 

Αλλεργία-αφυλαξία. Ανοσοποίηση του πληθυσμού. Μελέτη νόσων από 

μικροοργανισμούς. 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (570601) 

Υπεύθυνος  μαθήματος: Νέλλας Χρήστος.  

Διδάσκοντες: Νέλλας Χρήστος.  

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 2  Ώρες  θεωρία.  

Τύπος Μαθήματος: Θεωρητικό. 

Διδακτικές Μονάδες (ECTS): 2  

Τυπικό Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ζ΄ 

Επίπεδο Μαθήματος: Κανονικό Υποχρεωτικό Μάθημα του Τμήματος.  

Προαπαιτούμενα: Όχι  

Διδακτικό σύγγραμμα:  Διδακτικές Σημειώσεις,  Νέλλας Χρήστος.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Ο κοινωνιολογικός ρόλος της εργασίας. Το άτομο μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Οι 

ψυχολογικές επιδράσεις του εργασιακού περιβάλλοντος στον άνθρωπο. Ψυχολογικά 

προβλήματα της οργάνωσης. Δυναμική της οργάνωσης και η επίδραση της 

αποκέντρωσης στο άτομο. Συνδικαλιστικές οργανώσεις. Εργασιακές ομάδες. 

Ορισμός Δεοντολογίας. Δεοντολογία του Επαγγέλματος του Τεχνολόγου Ιατρικών 

Εργαστηρίων. Αστική και ποινική ευθύνη του γιατρού. Καθήκοντα και υποχρεώσεις του 

Τεχνολόγου. Κανονισμοί Δεοντολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων. Καθήκοντα του 

Τεχνολόγου προς τους ασθενείς και τους συναδέλφους. Δικαιώματα των Τεχνολόγων. 

Επαγγελματική πρόοδος. Αξιολόγηση προσόντων προσωπικού. 
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H΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Πρακτική Άσκηση 

Διδακτικές μονάδες (ECTS)      10 

 

Πτυχιακή Εργασία     

Διαδακτικές Μονάδες (ECTS)    20 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ    ΑΣΚΗΣΗ 

Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ, η πρακτική άσκηση των σπουδαστών είναι 

υποχρεωτική και αποτελεί τμήμα των σπουδών στα ΤΕΙ. 

Σκοπός της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών είναι η εξάσκησή τους στα πλαίσια 

του γνωστικού αντικειμένου του τμήματός που παρακολουθούν. 

Κατά τη διάρκεια της ΠΑ πρέπει οι σπουδαστές να υπηρετήσουν σε 5 διαφορετικούς 

τομείς μέσα στο Νοσοκομείο και να γνωρίσουν βασικές τεχνικές δοκιμασίες που 

πραγματοποιούνται στον κάθε τομέα. Οι τομείς αυτοί μπορεί να είναι ο βιοχημικός, ο 

αιματολογικός, ο μικροβιολογικός, ο τομέας ιστοπαθολογίας, ο τομέας κυτταρολογίας, ο 

τομέας μοριακής διαγνωστικής , ο ορολογικός-ανοσολογικός τομέας, ο τομέας της 

αιμοδοσίας. Επίσης κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης οι σπουδαστές πρέπει 

να πραγματοποιήσουν έναν ικανοποιητικό αριθμό αιμοληψιών. 

Η πρακτική άσκηση διαρκεί έξι μήνες και πραγματοποιείται στο δημόσιο τομέα. Επίσης, 

πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS ή άλλων ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων. 

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών (8ο) και 

εφόσον ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 των μαθημάτων του 

προγράμματος σπουδών του. Στα υπόλοιπα μαθήματα που οφείλει ο φοιτητής δεν πρέπει 

να περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικότητας και εργαστηριακά μαθήματα. Η επιτροπή 

πρακτικής άσκησης στην οποία συμμετέχουν τρία (3) μέλη του εκπαιδευτικού 

προσωπικού μεριμνά : 

- για την αναζήτηση νέων θέσεων πρακτικής άσκησης. 
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- για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των χώρων εργασίας στους οποίους πρόκειται 

να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση. 

- για την κατανομή των θέσεων πρακτικής άσκησης.  

- για την σωστή πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης από τους σπουδαστές 

Κάθε φοιτητής που πρόκειται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, 

υποβάλλει αίτηση – δήλωση  στη Γραμματεία του Τμήματος, με τη οποία δηλώνει ένα ή 

περισσότερα νοσοκομέια στα οποία ενδιαφέρεται να απασχοληθεί. Η επιτροπή 

πρακτικής άσκησης κατανέμει τους φοιτητές στις υπάρχουσες θέσεις αφού συνεκτιμήσει  

τις δηλώσεις τους. Κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές ελέγχονται 

από τον επόπτη πρακτικής άσκησης, ο οποίος ορίζεται από το Τμήμα  για το σκοπό αυτό. 

Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού στα οποία θα ανατεθεί η άσκηση εποπτείας 

ασκουμένων φοιτητών  επισκέπτονται τους χώρους άσκησης, ενημερώνονται  για το 

αντικείμενο απασχόλησης τους, παρακολουθούν την επίδοσή τους και συνεργάζονται 

στην επίλυση των προβλημάτων τους, τόσο με τους ιδίους τους ασκούμενους, όσο και με 

τον υπεύθυνο του νοσοκομείου. 

Σε περιπτώσεις που η διοίκηση του φορέα απασχόλησης δεν ακολουθεί σε γενικές 

γραμμές το πρόγραμμα απασχόλησης των ασκουμένων ή τους ετεροαπασχολεί, είναι 

δυνατό ύστερα από απόφαση της επιτροπής πρακτικής άσκησης να διακοπεί η άσκηση 

στο συγκεκριμένο εργασιακό αυτό χώρο. Η επιτροπή μεριμνά, ώστε να βρεθούν κατά 

προτεραιότητα νέες θέσεις για τους φοιτητές που διέκοψαν την άσκηση. Στη νέα θέση 

πραγματοποιείται πρακτική άσκηση μόνο για το διάστημα που υπολείπεται των έξι 

μηνών. 

Κάθε ασκούμενος φοιτητής τηρεί βιβλίο πρακτικής άσκησης, στο οποίο σημειώνει κάθε 

εβδομάδα τις εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε, καθώς και συνοπτική περιγραφή των 

καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση 

ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο του νοσοκομείου για την παρακολούθηση 

των ασκουμένων. 

Κατά την διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος φοιτητής  μπορεί, 

για σοβαρούς λόγους να απουσιάσει δικαιολογημένα για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, θεωρούνται και 

υπογράφονται από τον επόπτη πρακτικής άσκησης. 

Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας του, υποχρεούται να ακολουθεί  τους κανόνες 

ασφαλείας και εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό του 
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νοσοκομείου. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση  των κανονισμών του εργασιακού 

χώρου μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της πρακτικής άσκησης. Στην περίπτωση 

αυτή ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει στο επόμενο εξάμηνο τη διαδικασία 

εξεύρεσης νέας θέσης για τη συμπλήρωση του υπόλοιπου χρόνου της πρακτικής 

άσκησης. 

Η πρακτική άσκηση αμείβεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μετά την 

ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής υποβάλλει δια του πρωτοκόλλου της 

Γραμματείας του Τμήματος το βιβλίο πρακτικής άσκησης, κατάλληλα συμπληρωμένο  

με τον αριθμό των εβδομαδιαίων εκθέσεων, το χρόνο  και το αντικείμενο απασχόλησης, 

τις ημέρες απουσίας και την επίδοσή του. Η επιτροπή πρακτικής άσκησης του Τμήματος 

αποφασίζει  για την αποδοχή η απόρριψή τους. 

Η επιτροπή της πρακτικής άσκησης για το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων αποτελείται 

από:  

Λυμπεράκη Ευγενία, Καθηγήτρια Εφαρμογών  

Ελευθερίου Φαίδρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Μακρή Στέλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

  

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία, με θέμα 

που έχει σχέση με τα πραγματικά προβλήματα της παραγωγής και των υπηρεσιών. Τα 

μέλη του Ε.Π. προτείνουν θέματα πτυχιακής εργασίας, τα οποία εγκρίνονται από τον 

Τομέα και ανακοινώνονται στους φοιτητές.  

Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα μέχρι (3) φοιτητών, με 

ταυτόχρονη κατανομή της πτυχιακής εργασίας σε κάθε φοιτητή. 

Κάθε τακτικό ή έκτακτο μέλος του Ε.Π. του Τμήματος, στα πλαίσια της απασχόλησης 

του, υποχρεωτικά αναλαμβάνει την επίβλεψη αριθμού πτυχιακών εργασιών. 

Για κάθε θέμα πτυχιακής εργασίας, ένα τακτικό ή έκτακτο μέλος του Ε.Π. που επιβλέπει 

την πρόοδο  στην επεξεργασία  του θέματος, καθοδηγεί τους φοιτητές στην αναζήτηση 

της καλύτερης λύσης, φροντίζει για την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων σε 

χώρους και σε εξοπλισμό και εποπτεύει τα μέλη του Ε.Τ.Π., όπου η συμβολή τους 
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κρίνεται αναγκαία. Επίσης, εισηγείται  στον Προϊστάμενο του Τμήματος τη διάθεση των 

απαραίτητων χρηματικών ποσών για αναλώσιμα υλικά κ.λ.π.. Για πτυχιακές εργασίες 

που πραγματοποιούνται σε χώρους εκτός Α.Τ.Ε.Ι.Θ., ο επιβλέπων εκπαιδευτικός 

περιορίζεται στο επιστημονικό τεχνικό μέρος της εργασίας. Επίβλεψη πτυχιακής 

εργασίας μπορεί να ανατεθεί σε τακτικά ή έκτακτα μέλη του Ε.Π. άλλου Τμήματος ή 

Γενικού Τμήματος ανάλογα  με τις απαιτήσεις του θέματος,  μετά από αποφάσεις των 

Συμβουλίων των δύο Τμημάτων. 

Η επεξεργασία της πτυχιακής εργασίας μπορεί να επεκταθεί και πέρα από τη λήξη του 

τελευταίου εξαμήνου σπουδών, ανάλογα με την έκταση και τις απαιτήσεις του θέματος. 

Η επεξεργασία των πτυχιακών εργασιών που ανατίθεται σε έκτακτα μέλη Ε.Π. πρέπει να 

υποστηρίζεται εντός του χρονικού ορίου που ορίζει η υπογραφείσα σύμβαση. 

Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και ύστερα από έγκριση του επιβλέποντα 

εκπαιδευτικού, η πτυχιακή εργασία υποβάλλεται μέσω του πρωτοκόλλου στο Τμήμα. Το 

Συμβούλιο του Τμήματος ορίζει ημερομηνία μέσα στο χρόνο μαθημάτων, κατά την 

οποία γίνεται παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας ή αριθμού πτυχιακών εργασιών, 

ενώπιον τριμελούς επιτροπής από μέλη του Ε.Π. του Τμήματος, συναφούς ειδικότητας, 

εκ των οποίων ο ένας είναι ο εισηγητής. Την παρουσίαση  αυτή μπορούν να 

παρακολουθήσουν όλα τα μέλη του Ε.Π. και οι φοιτητές  του Τμήματος. Οι Πτυχιακές 

Εργασίες με απόφαση του Τμήματος δίδονται στους φοιτητές δύο φορές το χρόνο (τη 

δεύτερη εβδομάδα της έναρξης των μαθημάτων του χειμερινού και του εαρινού 

εξαμήνου  μόνο στους φοιτητές που έχουν το δικαίωμα  να κάνουν Πρακτική άσκηση)   

 

ΑΝΑΘΕΣΗ 

 

 Η ανάθεση των πτυχιακών εργασιών γίνεται με αξιοκρατικά κριτήρια.  

 

 Οι σπουδαστές συμπληρώνουν μία αίτηση στην οποία: 

- βάζουν σε σειρά προτεραιότητας το/τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία 

επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία και τους αντίστοιχους 

καθηγητές με σχετικό αντικείμενο διδασκαλίας και έρευνας που δύνανται 

να τα επιβλέψουν.  

- Δηλώνουν όνομα πιθανού συνεργάτη που επιθυμούν 

- Δηλώνουν τον αριθμό και το μέσο όρο από τα μέχρι στιγμής περασμένα 

μαθήματα. 

- Ποια μαθήματα δεν έχουν περάσει. 

- Ποια η βαθμολογία τους στα συναφή με το αντικείμενο μαθήματα. 
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 Από τον αριθμό αιτήσεων υπολογίζεται ο αριθμός των πτυχιακών που πρέπει 

να ανατεθούν και ο αριθμός πτυχιακών ανά μέλος ΕΠ. 

 Οι αιτήσεις των σπουδαστών χωρίζονται σε ομάδες με βάση το μέλος Ε.Π. 

πρώτης προτίμησης. 

 Οι σπουδαστές με: α) τη μεγαλύτερη βαθμολογία στα συναφή μαθήματα και β) 

το μεγαλύτερο μέσο όρο θα πάρουν πτυχιακή με το μέλος Ε.Π. της πρώτης τους 

προτίμησης.  

 Η κατανομή πτυχιακών αρχίζει από τα υψηλότερης βαθμίδας μέλη Ε.Π. 

αλφαβητικά. 

 Αφού ολοκληρωθεί η κατανομή πτυχιακών στα μέλη Ε.Π. πρώτης επιλογής με 

βάση τη βαθμολογία, οι αιτήσεις που απομένουν χωρίζονται εκ νέου σε ομάδες 

με βάση τώρα τη δεύτερη τους επιλογή.  

 Η κατανομή αρχίζει και πάλι από τα υψηλότερης βαθμίδας μέλη Ε.Π. που 

έχουν ακόμα «κενές θέσεις πτυχιακής» και γίνεται και πάλι με βάση την 

καλύτερη βαθμολογία. 

 Αν μείνουν αιτήσεις ομαδοποιούνται τώρα με βάση της Τρίτη τους επιλογή 

κλπ. 

 Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται σε πίνακα και οι σπουδαστές έχουν την 

υποχρέωση να επικοινωνήσουν με το μέλος Ε.Π. το οποίο θα τους επιβλέψει για 

να επιλέξουν από κοινού το θέμα. 

 

Όποιος σπουδαστής ενδιαφέρεται μπορεί να ζητήσει να δει τις αιτήσεις και την 

αναλυτική διαδικασία με την οποία κατατάχθηκε. 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Η αξιολόγηση των πτυχιακών γίνεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή συναφούς 

αντικειμένου που : 

Α) μελετά την πτυχιακή 

Β) παρακολουθεί την παρουσίαση 

Γ) κάνει ερωτήσεις και τέλος 

Δ) βαθμολογεί την πτυχιακή 

 

Για την αξιολόγηση των πτυχιακών εργασιών ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

Α) Οι σπουδαστές παραδίδουν την πτυχιακή σε έντυπη (τρία αντίγραφα) και 

ηλεκτρονική μορφή στη γραμματεία του Τμήματος και κάνουν σχετική αίτηση. 

Β) Με βάση τις αιτήσεις δημιουργούνται τριμελείς επιτροπές και βγαίνει 

πρόγραμμα εξέτασης πτυχιακών το οποίο αναρτάται για ενημέρωση των εξεταστών, 

των σπουδαστών και όσων ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν. 

 

Η παρακολούθηση είναι ανοιχτή σε όποιον το επιθυμεί. 

 

 

Η πτυχιακή εργασία πρέπει : 
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i.      Να καλύπτει επαρκώς το αντικείμενο σε ένα εύρος περίπου 60 – 100 σελίδων με 

κανονική σελιδοποίηση και εφόσον χρησιμοποιηθούν χαρακτήρες Times New Roman 12 

και διάστημα 1,5 . 

ii.     Να έχει αξιοπρεπή παρουσία και υψηλό επίπεδο και να περιέχει τα πλέον σύγχρονα 

βιβλιογραφικά δεδομένα. Στα βιβλιογραφικά δεδομένα πρέπει να περιέχονται μεταξύ 

άλλων, αναφορές σε πρόσφατες δημοσιεύσεις άλλων επιστημόνων (αν όχι του 

τελευταίου έτους, της τελειταίας διετίας), τις πιό πρόσφατες συναφείς αναφορές του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) ή τις πιό πρόσφατες οδηγίες αντίστοιχων 

Επιστημονικών Εταιρειών. Να συνδυάζει κριτικά τα βιβλιογραφικά δεδομένα όπως να 

αναζητά, να αναφέρει και να σχολιάζει διερευνητικά τις διαφορές μεταξύ μελετών που 

τυχών αναφέρονται και παρουσιάζουν αντικρουόμενες απόψεις.  

iii.    Να περιέχει: Περιεχόμενα, Πρόλογο, Κυρίως μέρος και Βιβλιογραφία 

iv.    Εφόσον είναι ερευνητική να περιλαμβάνει: Περιεχόμενα, Πρόλογο, Θεωρητικό 

μέρος, Πειραματικό μέρος και Βιβλιογραφία. Το Θεωρητικό μέρος πρέπει να 

περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπιση με τα μέχρι τώρα γνωστά δεδομένα. Το 

Πειραματικό μέρος πρέπει να περιλαμβάνει Σκοπό, Υλικά και Μεθόδους, Αποτελέσματα 

και Συζήτηση και Βιβλιογραφία. 

v.     Να μην αποτελεί αντιγραφή άλλου συγγραφικού έργου, στο σύνολο ή σε τμήματα 

αυτής.Η αντιγραφή (plagiarism) είναι παράπτομα που τιμωρείται από το νόμο. 

vi.  Υπόδειγμα γραφής βιβλιογραφίας 

 Όταν πρόκειται για επιστημονικό περιοδικό: 

     1.  Wang, B. Sialic acid is an essential nutrient for brain development and cognition 

(review). Annu.  Rev. Nutr.,29, 177-222 (2009).  

 Όταν πρόκειται για βιβλίο: 

      2.  Μ. Παυλάτου. Ανοσολογία. 4η έκδοση, Ιατρικές εκδόσεις Λίτσα 2004 

Οι βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθενται αριθμημένες με τη σειρά που εμφανίζονται οι 

πληροφορίες που περιέχουν στο κείμενο. Στην αντίστοιχη θέση του κειμένου, όπου 

καταγράφονται πληροφορίες που στηρίζονται σε συγκεκριμένη βιβλιογραφία, 

τοποθετείται ο αριθμός της αντίστοιχης βιβλιογραφίας σε παρέθεση (1). Αντίστοιχα 

 

Υπεύθυνος Πτυχιακών Εργασιών : Ελευθερίου Φαίδρα 
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ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

Το σπουδαστικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του 

επομένου έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε σπουδαστικού έτους διαρθρώνεται χρονικά 

σε δύο εξάμηνα ( Χειμερινό και Εαρινό )  

Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την πρώτη Δευτέρα μετά την 19 Σεπτεμβρίου. Το εαρινό 

εξάμηνο αρχίζει μετά τη λήξη των εξετάσεων Β΄ περιόδου του χειμερινού εξαμήνου και 

λήγει την 5η Ιουλίου. 

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 15 εβδομάδες  για διδασκαλία και δύο εξεταστικές 

περιόδους, που η κάθε μία διαρκεί δύο εβδομάδες. 

Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα (εξάμηνα φοίτησης και 1 εξάμηνο  πρακτικής άσκησης 

στο επάγγελμα)   

Τα μαθήματα διακόπτονται : 

Από την παραμονή των Χριστουγέννων  έως και την 7η Ιανουαρίου. 

Από τη Μεγάλη Τετάρτη μέχρι και την Τετάρτη μετά το Πάσχα. 

Από την 6η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου. 

Δε γίνονται μαθήματα  τα Σαββατοκύριακα και στις παρακάτω γιορτές και επετείους: 

Του Αγίου Δημητρίου (26η Οκτωβρίου). 

Την Εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου.  

Του Ευαγγελισμού (25η Μαρτίου). 

Την επέτειο του Πολυτεχνείου (17Νοεμβρίου). 

Των Τριών ιεραρχών (30 Ιανουαρίου). 

Καθαρά Δευτέρα. 

Του Αγίου Πνεύματος.  

Την Εργατική Πρωτομαγιά.  
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΥΓΕΙΑΣ , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ  

 

Α/α      Ημέρα                           Θέμα 

30 Ιανουαρίου          Εορτασμός Τριών Ιεραρχών 

8 Μαρτίου                Ημέρα της Γυναίκας  

22 Μαρτίου              Παγκόσμια Ημέρα του Νερού  

24 Μαρτίου              Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης 

2 Απριλίου               Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας 

7 Απριλίου               Παγκόσμια Ημέρα της Υγείας  

22 Απριλίου             Παγκόσμια Ημέρα της Γης 

1 Μαϊου                   Παγκόσμια Ημέρα Εργατικής Τάξης  (Πρωτομαγιά)  

8 Μαϊου                   Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας 

12 Μαΐου                 Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτικής 

31 Μαΐου                 Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος 

5 Ιουνίου                 Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 

1 Σεπτεμβρίου         Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης 

1 Οκτωβρίου           Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων 

10 Οκτωβρίου         Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 

16 Οκτωβρίου         Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής  

17 Οκτωβρίου         Διεθνής Ημέρα Φτώχειας  

1-7 Νοεμβρίου        Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 

 1 Δεκεμβρίου         Παγκόσμια Ημέρα AIDS 

3 Δεκεμβρίου          Διεθνής Ημέρα ατόμων με Ειδικές Ανάγκες  

10 Δεκεμβρίου        Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  

11 Δεκεμβρίου        Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού  
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ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

Τηλέφωνο  2310- 791 469/479/471/472   

( http://www.lib.teithe.gr )  

Η ύπαρξή της αποσκοπεί σε βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, βελτίωση των 

προσόντων των φοιτητών, καθώς και βελτίωση της θέσης του Ιδρύματος στο διεθνή 

εκπαιδευτικό χώρο. 

Όλοι οι σπουδαστές έχουν δυνατότητα χρήσης της βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών 

που παρέχει που περιλαμβάνουν:  

xxiii. Δανεισμό βιβλίων 

xxiv. Δυνατότητα παραγγελειών άρθρων περιοδικών και δανεισμού βιβλίων μέσω του Εθνικού 

Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) καθώς και από 

βιβλιθήκες του εξωτερικού. 

xxv. Δυνατότητα έρευνας σε online βάσεις δεδομένων όπως (Ulrich’s Global Books in Print, 

DAI κλπ.) 

xxvi. Σύστημα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό που αναρτά ο κάθε διδάσκων 

στο blackboard, άμεση επικοινωνία, συμμετοχή σε ομάδες συζήτησης κλπ 

(http://blackboard.lib.teithe.gr) . 

xxvii. Δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

xxviii. Δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε ξενόγλωσσα διεθνή ηλεκτρονικά περιοδικά 

(http://www.heal-link.gr) . 

xxix. Αναζήτηση άρθρων σε ελληνικά περιοδικά μέσω του ευρετηρίου ελληνικών περιοδικών 

στην πύλη http://lib.teithe.gr.  

xxx. Δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης για τα βιβλία της βιβλιοθήκης και τους  συναφείς 

τίτλους βιβλίων που υπάρχουν σε άλλα Ιδρύματα (http://www.lib.teithe.gr). 

xxxi. Ιδρυματικό καταθετήριο το οποίο περιέχει ψηφιοποιημένο υλικό (Πτυχιακές Εργασίες, 

Δημοσιεύσεις Ε.Π., Εκδοτική παραγωγή του Ιδρύματος, Διοικητικά έγγραφα κλπ. 

(http://eureka.lib.teithe.gr)  

Επίσης όλοι οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα χρήσης του αναγνωστηρίου και της 

νησίδας υπολογιστών της βιβλιοθήκης. 

 

 

ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Τηλέφωνο 2310 – 791 538 

http://www.lib.teithe.gr/
http://blackboard.lib.teithe.gr/
http://www.heal-link.gr/
http://lib.teithe.gr/
http://www.lib.teithe.gr/
http://eureka.lib.teithe.gr/
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( http://www.press.teithe.gr ) 

Μια από τις αξιόλογες καινοτομίες του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης αποτελεί το Εκδοτικό 

του Κέντρο, η λειτουργία του οποίου εγκαινιάστηκε το 1999 ως συμπληρωματική δράση 

ενός πιλοτικού προγράμματος. Αποστολή του είναι η εκτύπωση των συγγραμμάτων και 

του εκπαιδευτικού υλικού για τους φοιτητές, καθώς και η έκδοση ενημερωτικού υλικού, 

τόσο για τα Τμήματα, όσο και για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται.  

 

ΔΙΚΤΥΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

G.U .net ( http://www.gunet .gr )  

Λειτουργεί εσωτερικό δίκτυο οπτικών ινών, με κέντρο το Τμήμα Πληροφορικής, 

γεγονός που, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του Ιδρύματος στο Πανεπιστημιακό 

διαδίκτυο G.U. net ( Greek  Universities network )  επιτρέπει τη σταδιακή πρόσβαση σ΄ 

όλες τις πηγές πληροφόρησης, ανά τον κόσμο. 

  

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

( http://www.teithe.gr /epeak 2 /epix/EPIX.htm) 

Το κέντρο προσφέρει, σε πιλοτική φάση και σε επιλεγμένα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. 

Θεσσαλονίκης, μαθήματα Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τα Τ.Ε.Ι. Καβάλας 

και Σερρών. 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ  

( http://www.career.teithe.gr )  

Ενημερώνει και παρέχει συμβουλές στους φοιτητές και τους πτυχιούχους για 

μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και για 

τις διαπανεπιστημιακές συνεργασίες. 

Συμβουλεύει τους φοιτητές για τις δυνατότητες που υπάρχουν και τις ενέργειες στις 

οποίες πρέπει να προβούν, προκειμένου να έχουν θετικά αποτελέσματα για την ανεύρεση 

μιας θέσης εργασίας, που να εγγυάται μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. 

http://www.press.teithe.gr/
http://www.lib.teithe.gr/
http://www.lib.teithe.gr/
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Συγκεντρώνει πληροφορίες, τις οποίες καταχωρεί σε βάση δεδομένων και τις 

επεξεργάζεται με ειδικό λογισμικό, για τις ανάγκες συγκεκριμένων επιχειρήσεων σε 

ανθρώπινο δυναμικό και κατόπιν τις διαχέει στους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους. 

Φέρνει σε επαφή τις επιχειρήσεις με τους αποφοίτους που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 

να εργαστούν σε ένα συγκεκριμένο τομέα. 

Ενημερώνει τους φοιτητές για τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά εργασίας σε σχέση 

με τη ζήτηση των ειδικοτήτων – δεξιοτήτων και τις προοπτικές που διαφαίνονται μέσα 

από τα ερευνητικά προγράμματα που συμμετέχει με το γραφείο για το άμεσο και 

μακροπρόθεσμο μέλλον. 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

 

Γραφείο ERASMUS ( http://www.socrates.teithe.gr )      

Ειδικό Γραφείο για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Συμβάλλει στην αξιοποίηση 

διαθέσιμων χρηματικών πόρων για αποτελεσματικότερη και ευρύτερη δραστηριοποίηση 

του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, ώστε να συνδεθεί και να αναπτύξει μορφές συνεργασιών με 

αντίστοιχα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρώπης και άλλων χωρών. Στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Διαβίου Εκπαίδευση/Erasmus», αναπτύσσονται συνεργασίες με 

ευρωπαϊκά Ιδρύματα , σε δράσεις όπως:  

Κινητικότητα φοιτητών.  

Κινητικότητα καθηγητών για διδασκαλία μικρής διάρκειας. 

Προπαρασκευαστικές επισκέψεις. 

Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων. 

Εντατικά προγράμματα.  

Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών από κοινού με άλλα Ιδρύματα. 

Τελικός στόχος της εφαρμογής του προγράμματος είναι να διαμορφωθεί μια σταθερή 

δέσμη συνεργασιών με Ιδρύματα σε όσο το δυνατό περισσότερους τομείς και πεδία 

δράσεων. Προς αυτήν την κατεύθυνση το ΑΤΕΙΘ συνεργάζεται ήδη με περισσότερα από 

100 Ιδρύματα τουλάχιστον 16 χωρών. 

 

 

 

http://www.socrates.teithe.gr/
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Γραφείο ERASMUS MUNDUS (http://www.erasmusmundus5.τειτηε.gr/ ) 

Το πρόγραμμα αφορά την ανταλλαγή φοιτητών/ερευνητών μεταξύ των χωρών 

Αρμενία, Γεωργία και Αζερμπαϊτζάν και Ευρωπαϊκών χωρών. Οι Ευρωπαϊκές χώρες που 

συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι οι Ελλάδα, Πορτογαλλία, Ιταλία, Γαλλία, 

Λευκορωσσία και Βουλγαρία.  

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα μετακίνησης σε προπτυχιακούς και 

μεταπτυχιακούς φοιτητές/ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες και μετα-διδακτορικούς 

ερευνητές όπως και στο ακαδημαϊκό προσωπικό.  

 

To Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων συμμετέχει στα Προγράμματα Socrates – 

Erasmus και ERASMUS MUNDUS που επιτρέπεουν την κινητικότητα φοιτητών με 

Πανεπιστήμια του Εξωτερικού. 

Στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων 

συνεργάστηκε στο επίπεδο αυτό με τα εξείς Ιδρύματα του εξωτερικού: 

 ESASMUS HOGEF SCHOOL, BRYSSEL, BELGIUM (Erasmus) 

 INSTITUTO POLYTECHNICO DE BRAGANCA, PORTUGAL (Erasmus) 

 NOVIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, VAASA, FINLAND (Erasmus) 

 SHOTA RUSTAVELI STATE UNIVERSITY OF GEORGIA (Erasmus MUNDUS) 

 

 Στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών, την τελευταία πενταετία μετακινήθηκαν 

συνολικά   7   φοιτητές του Τμήματος προς Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού. 

Καθηγητές Ιδρυμάτων του εξωτερικού έδωσαν σειρά εκπαιδευτικών διαλέξεων στο 

Τμήμα  και καθηγητές του Τμήματος έδωσαν εκπαιδευτικές διαλέξεις σε Ιδρύματα του 

Εξωτερικού, ενώ δύο μεταπτυχιακοί φοιτητές από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, 

εκπονούν έρευνα στα πλαίσια της Διδακτορικής τους Διατριβής στο Τμήμα. 

 

http://www.erasmusmundus5.τειτηε.gr/
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

Στους φοιτητές του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης χορηγούνται: 

Υποτροφίες  Ι.Κ.Υ. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ), χορηγεί υποτροφίες σε 

πρωτεύσαντες στις γενικές εξετάσεις φοιτητές, καθώς και σε όσους πρωτεύουν στη 

διάρκεια των σπουδών τους. 

Υποτροφία δικαιούνται οι 5 πρώτοι που εισήχθησαν στο τμήμα με την πρώτη συμμετοχή 

στις εξετάσεις τους, καθώς και οι 10 πρώτοι του Α, Β, Γ έτους σπουδών με την 

προϋπόθεση ότι έχουν περάσει όλα τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου στην Α΄ ή Β΄ 

εξεταστική και έχουν μέσο όρο βαθμολογίας από 6,51 και πάνω. Τα τελευταία χρόνια το 

χρηματικό ποσό της υποτροφίας είναι 1500 Ευρώ.  

 

ΣΙΤΙΣΗ 

Κάρτα σίτισης, δικαιούνται όλοι οι φοιτητές του ιδρύματος. Τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά είναι: 

Βεβαίωση σπουδών. (Για τους πρωτοετείς φωτοτυπία της 1
ης 

και 4
ης

 σελίδας του 

βιβλιαρίου σπουδών). 

Δύο φωτογραφίες. 

Η αίτηση κατατίθεται στο ειδικό γραφείο σίτισης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ που βρίσκεται στο ισόγειο 

του κτιρίου Διοίκησης. 

Η σίτιση των σπουδαστών γίνεται με δύο εστιατόρια ένα εντός του ιδρύματος και ένα το 

οποίο βρίσκεται στη οδό Δαναϊδών στην περιοχή Δωδεκανήσου (Βαρδάρη). Τηλέφωνο 

γραφείου σίτισης  2310-791126 . 
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 

Α. Φοιτητική εστία Σίνδου (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Σίνδος) .  Τηλ. 2310 -791 190 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Εκκαθαριστικό εφορίας.  

Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 στην οποία βεβαιώνεται ότι ο δηλών δεν έχει σπίτι 

στη Θεσσαλονίκη ή στα περίχωρα αυτής. 

Βεβαίωση πολυτέκνου ή στρατευσίμου αδελφού ή άλλου τέκνου που σπουδάζει. 

Δύο φωτογραφίες. 

Ακόμη, υπάρχει και η επιδότηση του ενοικίου για τούς φοιτητές που δεν μπορούν να 

εξυπηρετηθούν από τις υπάρχουσες εστίες. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ  

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση όλων των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων 

και μέσων με τα οποία είναι εξοπλισμένα το Α.Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τον εσωτερικό 

κανονισμό και τις υπουργικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Α.Τ.Ε.Ι. 

Στους φοιτητές των Α.Τ.Ε.Ι. χορηγούνται δωρεάν τα διδακτικά βιβλία και οι διδακτικές 

σημειώσεις για τα μαθήματα που παρακολουθούν. Δεν χορηγούνται δωρεάν διδακτικά 

βιβλία σε φοιτητές: 

1. Που παρακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών για λήψη δεύτερου πτυχίου και 

2. Για μαθήματα που παρακολουθούν για δεύτερη φορά και για τα οποία τους έχουν 

ήδη χορηγηθεί δωρεάν βιβλία. Στους φοιτητές της περίπτωσης Β της 

παραγράφου αυτής χορηγούνται τα διδακτικά βιβλία σε τιμή κόστους, όπως αυτή 

καθορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις. Τα βιβλία και οι διδακτικές 

σημειώσεις χορηγούνται δωρεάν σε όλους τους φοιτητές αφού υπογράψουν σε 

σχετική κατάσταση. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ  

 ( Π.Δ.265/85. Αποφ. Υπ. Μεταφ. 2307/1529/15-7-85 ) 
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Το δελτίο ειδικού εισιτηρίου δίδεται αμέσως μετά την εγγραφή στους πρωτοετείς 

φοιτητές και ισχύει για όλο το ακαδημαϊκό έτος (1/9 – 31/8)  και όσα έτη διαρκούν οι 

σπουδές, προσαυξανόμενα κατά 2 έτη (ανανεώνεται για κάθε χρόνο φοίτησης). 

Οι πτυχιούχοι άλλων Σχολών που εγγράφονται με κατάταξη δεν δικαιούνται δελτίο 

ειδικού εισιτηρίου. 

Η έκπτωση που παρέχεται είναι: 50% στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης που εδρεύει η 

σχολή και στις υπεραστικές συγκοινωνίες, εφόσον ο φοιτητής ταξιδεύει από και προς τον 

τόπο της μόνιμης κατοικίας του, και 25%  στις αστικές συγκοινωνίες της υπόλοιπης  

χώρας. 

Τα δελτία φοιτητικού εισιτηρίου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από άλλα 

πρόσωπα και σε περίπτωση απώλειάς τους είναι δύσκολη η αντικατάστασή τους (μετά 

πάροδο δύο μηνών από την ημερομηνία δήλωσης της απώλειας  στη Γραμματεία της 

Σχολή). 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  

( Π.Δ.. 327/1983 –ΦΕΚ 117/7.9.83/Α΄ )  

Υγειονομική, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη δικαιούνται όλοι οι 

φοιτητές για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπονται σαν ελάχιστη 

διάρκεια των σπουδών προσαυξημένα κατά δύο χρόνια. 

 Για το σκοπό αυτό χορηγεί το Α.Τ.Ε.Ι ειδικό βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης που 

μπορεί να χρησιμοποιεί ο  φοιτητής στην έδρα του Α.Τ.Ε.Ι και μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις εκτός αυτής. 

Σε περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται άμεσα ή έμμεσα περίθαλψη από άλλο 

ασφαλιστικό φορέα και θέλει την υγειονομική περίθαλψη φοιτητή, θα πρέπει πρώτα να 

παραιτηθεί της ασφάλισης από τον άλλο φορέα και να επιλέξει αυτήν του φοιτητή με 

υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 δηλώνοντας ότι «δεν είναι ασφαλισμένος σε κανέναν 

άλλο ασφαλιστικό φορέα». 

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη παρέχονται στο 

βιβλιάριο Υγειονομικής περίθαλψης.  
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Παράλληλα, λειτουργεί στο κεντρικό κτίριο το Ιατρείο του Ιδρύματος, καθημερινά από 

τις 8 π.μ. μέχρι τις 6 μ.μ. με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Τηλεφ. 2310 – 791 

122. 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ     

Το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης προσφέρει στους φοιτητές δυνατότητες άθλησης και 

συμμετοχής σε δραστηριότητες όπως :  

Ποδόσφαιρο. 

Μπάσκετ (ομάδες ανδρών -  γυναικών, με μεγάλες διακρίσεις σε πανεπιστημιάδες). 

Βόλεϊ (ανδρών – γυναικών με διακρίσεις σε πανεπιστημιάδες ). 

Σκάκι, που γίνεται πιο οργανωμένα σε σκακιστικό σύλλογο, εκτός του Ιδρύματος.  

Γυμναστική , σε κλειστό γυμναστήριο. 

Τοξοβολία\σκοποβολή. 

Τένις. 

Κολύμβηση. 

Αυτόνομη κατάδυση. 

Σκι. 

Πολεμικές τέχνες. 

Φυσική κατάσταση. 

Συμμετοχή σε χορευτικά συγκροτήματα και χορωδίες.  

Οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για τα διάφορα αθλητικά και πολιτιστικά 

προγράμματα από τις ανακοινώσεις που αναρτώνται σε πίνακες έξω από τις Γραμματείες 

των Σχολών. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 

τηλέφωνο 2310-791198, της Γραμματείας Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής.   

 

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ  

Κάθε φοιτητής που γράφτηκε σε Σχολή των Τ.Ε.Ι. και δεν έχει εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές του υποχρεώσεις πρέπει να προσκομίσει στο Στρατολογικό Γραφείο του 

τόπου του πιστοποιητικό σπουδών το οποίο θα πάρει από τη Γραμματεία της Σχολής 

του. 
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Το Στρατολογικό Γραφείο του τόπου του θα του δώσει πιστοποιητικό τύπου Β΄, στο 

οποίο θα αναγράφεται και η διάρκεια της αναβολής. Η αναβολή χορηγείται κατά 

ημερολογιακά έτη και όχι ακαδημαϊκά ή διδακτικά έτη. Περισσότερες πληροφορίες για 

Στρατολογικές υποθέσεις μπορεί να ζητήσει κάθε φοιτητής από το Στρατολογικό 

Γραφείο του ή από το Στρατολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης. 
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ΟΡΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  

 

Ο όρκος αυτός δίδεται κατά την τελετή ορκωμοσίας των τελειοφοίτων φοιτητών του 

Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων που περάτωσαν επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των 

μαθημάτων που προβλέπονται από το Νόμο, ενώπιον του Προέδρου του Α.Τ.Ε.Ι. του 

Διευθυντού της Σχολής Eπαγγελμάτων Yγείας και Πρόνοιας  του Προϊσταμένου  του 

τμήματος, παρισταμένων Καθηγητών, της Γραμματείας και τέλος  των οικογενειών και 

φίλων των τελειοφοίτων. 

Η σεμνή αυτή τελετή της ορκωμοσίας γίνεται στο αμφιθέατρο Γεώργιος Οικονόμου  της 

Σχολής, όπου είθισται αρχικά ο Πρόεδρος του Α.Τ.Ε.Ι. και ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος να απευθύνουν ευχές και παραινέσεις προς τους τελειοφοίτους. 

Ακολουθεί η ορκωμοσία και η εκδήλωση κλείνει με την απονομή των πτυχίων των 

Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων.  
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

  

 Στη Θεσσαλονίκη και στις εγκαταστάσεις της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και 

Πρόνοιας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης σήμερα  ……………………εμφανίστηκε ο/η 

………………………………………………………………….εκπλήρωσε την  

…………………….  Όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπουν οι διατάξεις της 

παραγράφου 5 του άρθρου 27 του Νόμου 1404/1983 για την ανακήρυξή του /της ως 

πτυχιούχου  του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων και έδωσε ενώπιον του Διευθυντού 

της Σχολής, του Προϊσταμένου του Τμήματος και μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού 

της Σχολής την παρακάτω καθομολόγηση που προβλέπεται από το άρθρο 2 του Π.Δ. 

254/86 ( Φ.Ε.Κ.120τ.Α.2-8-86 ).    

 ΄΄  Τελειώνοντας τις σπουδές μου σ΄αυτό το Ίδρυμα, οφείλω και ταυτόχρονα 

επιθυμώ να διαβεβαιώσω ενσυνείδητα όλους τους φορείς του Τ.Ε.Ι. ότι θα υπηρετώ 

και θα θεραπεύω τις αξίες, τις τέχνες και την επιστήμη των οπίων έγινα γνώστης. 

Με ανοικτό πνεύμα θα μελετώ και θα αποδέχομαι κριτικά όλες τις εξελίξεις στην 

επιστήμη, την τεχνολογία και τον πολιτισμό και με αταλάντευτη βούληση  θα 

εντάσσω το ειδικό στο γενικό συμφέρον ως υπεύθυνος πολίτης  για το καλό της 

πατρίδας μας. Υπόσχομαι στην Ελληνική κοινωνία ότι θα υπηρετώ ανιδιοτελώς και 

με όλες μου τις δυνάμεις την Εθνική ανεξαρτησία την Ειρήνη, τη Δημοκρατία, την 

Κοινωνική δικαιοσύνη σεβόμενος –νη  πάντα το Σύνταγμα και τους Νόμους του 

Κράτους και ότι θα αγωνιστώ  με αφοσίωση για τη διαφύλαξη και συνέχιση των 

ιδανικών και των παραδόσεων και εθίμων του Έθνους μας ¨ .  

Το παραπάνω συντάσσεται σε δύο αντίγραφα και υπογράφεται από τον προϊστάμενο του 

Τμήματος και τον καθομολογηθέντα. Από τα δύο αντίγραφα  το ένα αρχειοθετείται  στο 

φάκελο του πτυχιούχου και το άλλο παραδίδεται σ΄αυτόν. 

 

Ο ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙΣ                        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
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ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ  ΤΜΗΜΑΤΑ  

 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας 

και Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι. έχουν το δικαίωμα κατάταξης στα παρακάτω πανεπιστημιακά 

τμήματα, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις σε 3 μαθήματα, ανάλογα με το κάθε τμήμα 

ή με βάση το βαθμό πτυχίου.  

         Τα πανεπιστημιακά τμήματα που δέχονται αποφοίτους του Τμήματος Ιατρικών 

Εργαστηρίων είναι τα παρακάτω: 

 

 

Βιολογίας Ομάδα 04  

Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Ομάδα 08 

Ιατρικής Ομάδα 09 

Ανωτάτης Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών Ομάδα 10 

Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών Ομάδα 11 

Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης Ομάδα 26 

Φ.Π.Ψ. – Πρόγραμμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Ομάδα 26 

Θεολογίας Α.Π.Θ.  Ομάδα 27 

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Ομάδα 33 

Εκπαίδευσης & Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας Παν. Αθηνών Ομάδα 34 

Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκόπειου Παν. Αθηνών Ομάδα 41 

Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ομάδα 53 

Μοριακής Βιολογίας – Γενετικής Πανεπιστημίου Θράκης  Ομάδα 56 
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

  Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να παρακολουθήσουν Μεταπτυχιακές Σπουδές, 

συναφούς ειδικότητας, στο εξωτερικό και εσωτερικό, για την απόκτηση μεταπτυχιακού 

τίτλου (M.Sc.) ή Διδακτορικού τίτλου (Ph.D). Το ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών  (ΙΚΥ) 

χορηγεί  υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο του τμήματος. 

Ακόμη το Τμήμα παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε ερευνητικές 

δραστηριότητες τις οποίες αναπτύσσει σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Eρευνητικά 

Ιδρύματα.    

 

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

Το Τμήμα διοργανώνει δύο φορές το χρόνο, το Νοέμβριο και το Μάιο, εθελοντική 

αιμοδοσία, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε μια τράπεζα αίματος η οποία 

εξυπηρετεί, σε περίπτωση ανάγκης, όλο το προσωπικό και τους φοιτητές της Σ.Ε.Υ.Π.   

Υπεύθυνοι για την αιμοδοσία: Βαγδατλή – Τσικοπούλου  Ελένη, Σεραφειμίδου Ουρανία. 
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	2.2 Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος.
	Η μείωση των εισακτέων ήταν μεταξύ των προτάσεων της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης προκειμένου να μπορεί το Τμήμα να μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα ενόψει της μείωσης της χρηματοδότησης και της μείωσης του αριθμού των ωρομίσθιων καθηγητών.
	Tο Τμήμα δεν έχει μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Από το ακαδημαϊκό έτος 2008-09 έως τον Μάϊο του 2012 ωστόσο, φιλοξένησε μία μεταπτυχιακή φοιτήτρια για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS MUNDUS, υπό την επίβλεψη δύο μελών ΕΠ...
	2.3.  Σκοπός και στόχοι του Τμήματος.
	Το ΦΕΚ καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των σπουδαστών είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιητικό αν και θα ήταν καλύτερα να καθορίζεται με περισσότερη σαφήνεια η θέση τους στο χώρο εργασίας και αυτή να είναι αντίστοιχη και ισόβαθμη των λοιπών απ...
	2.4. Διοίκηση του Τμήματος.
	2.4.1. Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα;
	2.4.2. Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί (π.χ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τμήμα;
	2.4.3. Είναι διαρθρωμένο το Τμήμα σε Τομείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται η διάρθρωση αυτή στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του;

	3. Προγράμματα Σπουδών
	3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
	Γενικά το Τμήμα όπως και οι σπουδαστές είναι ικανοποιημένοι από την εμπειρία που αποκομίζουν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και το βαθμό οργάνωσης του θεσμού.
	Οι σπουδαστές ανυπομονούν να φτάσουν στην πρακτική άσκηση για την εμπειρία που θα αποκομίσουν και ως εκ τούτου δεν πιστεύουμε ότι χρειάζονται επιπλέον κίνητρα για να την αντιμετωπίσουν με καλύτερη διάθεση.
	3.2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
	3.3. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

	4. Διδακτικό έργο
	4.1.  Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού;
	4.2.  Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας;
	4.3. Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρμογή του διδακτικού έργου;
	4.4. Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήματα;
	4.5.  Πώς κρίνετε τα διαθέσιμα μέσα και υποδομές;
	Συσκευές ομογενοποίησης – εκχύλισης: ομογενοποιητής τύπου potter με έμβολο από τεφλόν, ομογενοποιητής με μαχαίρια
	Συσκευές φυγοκέντρησης: νία απλή και δύο ψυχόμενες επιτραπέζιες φυγοκέντρους με ποικιλία κεφαλών, δύο φθφόκεντρους με swing-out κεφαλή, μία υπερφυγόκεντρο.
	Συσκευές ηλεκτροφορητικού διαχωρισμού: Τρείς συσκευές οριζόντιας ηλεκτροφόρησης, συσκευή κατακόρυφης ηλεκτροφόρησης δύο πηκτών, συσκευή διδιάστατης ηλεκτροφόρησης,συσκευή ηλεκτρομεταφοράς, συσκευή για ηλεκτροφόρηση αλληλουχίας βάσεων DNA (sequencing g...
	Επωαστικοί θάλαμοι: Επωαστικός θάλαμος ανακινούμενης βάσης, Θάλαμος ελεγχόμενης ατμόσφαιρας διοξειδίου του άνθρακα
	Άλλες συσκευές: Συσκευή παραγωγής απιονισμένου νερού , Κλίβανος αποστείρωσης (αυτόκαυστο : autoclave), ζυγοί, Πεχάμετρο, φωτόμετρα, Πλάκα ορατού για την παρατήρηση πηκτών που έχουν βαφτεί με κοινές χρωστικές.

	4.5. Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών;
	4.7. Πώς κρίνετε την αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και τη μεταξύ τους συνεργασία;
	4.8. Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα;
	4.9. Πώς κρίνετε τις συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο;
	4.10.  Πώς κρίνετε την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών;

	5. Ερευνητικό έργο
	5.1.  Πώς κρίνετε την προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος;
	5.2. Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα;
	1.3. Πώς κρίνετε τις διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές;
	5.4.  Πώς κρίνετε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία;
	1.4. Πώς κρίνετε το βαθμό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους;
	5.6.  Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος;
	5.7. Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεμηθεί σε μέλη του Τμήματος;
	5.8. Πώς κρίνετε τον βαθμό συμμετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στην έρευνα;

	Οι σπουδαστές συμμετέχουν στην έρευνα που πραγματοποιείται στο Τμήμα κυρίως στα πλαίσια πτυχιακών ερευνητικών εργασιών.
	Την τελευταία πενταετία, μεγάλος αριθμός σπουδαστών συμμετείχαν σε ερυνητικές εργασίες όπως φαίνεται και από τη συμμετοχή τους σε εργασίες που έχουν ανακοινωθεί σε συνέδρια και περιληφθεί σε περιοδικά  και πρακτικά συνεδρίων και παρατέθηκαν στην παράγ...
	6. Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/ παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς
	6.1.  Πώς κρίνετε τις συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς;
	6.2.  Πώς κρίνετε τη δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς;
	6.3.  Πώς κρίνετε τις δραστηριότητες του Τμήματος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς;
	6.4.  Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία;
	6.5.  Πώς κρίνετε τη συμβολή του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη;
	7.1. Πώς κρίνετε τη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος;
	Το Τμήμα βρίσκεται σε διαρκή προσπάθεια αναβάθμισης που αντικατοπτρίζεται στα σχέδια πενταετούς ανάπτυξης. Η στρατηγική ανάπτυξης του Τμήματος διαμορφώνεται μέσα από τις συζητήσεις που γίνονται στις γενικές συνελεύσεις και περιλαμβάνει:
	7.2. Πώς κρίνετε τη διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος;

	8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές
	8.1.  Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών;
	8.2.  Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας;
	8.3.  Πώς κρίνετε τις υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Τμήμα;
	8.4   Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου);
	8.5.  Διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού
	8.6.  Διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση οικονομικών πόρων

	9. Συμπεράσματα
	9.1.  Τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
	9.2. Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι  κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία

	Τα θετικά σημεία, καλές εργαστηριακές υποδομές και εργαλεία εκπαίδευσης μπορούν να αξιοποιηθούν για την άνοδο του επιπέδου των σπουδαστών και την παραγωγή υψηλής ποιότητας ερευνητικού έργου από το υπάρχων προσωπικό.
	Επίσης, αν προβληθούν κατάλληλα  μπορούν να προσελκύσουν υψηλού επιπέδου σπουδαστές και ακαδημαϊκό προσωπικό με αποτελεσμα την αναβάθμιση του Τμήματος.
	Τα αρνητικά σημεία δημιουργούν ήδη δυσκολίες που το Τμήμα προσπαθεί να αντιμετωπίσει.
	10. Σχέδια βελτίωσης
	10.1. Βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων.
	10.2. Μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων.

	11. Πίνακες
	12. Παραρτήματα
	1. Π. Παπαπρεπώνης, Ε. Παντζιαρέλα, Ο. Σεραφειμίδου, Ι. Τσικόπουλος, Κ. Τσικόπουλος, Ε. Βαγδατλή, Φ. Βοσνιάκος. Συσχέτιση αιματολογικών παραμέτρων με μέσες ημερήσιες τιμές ρύπων στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 4ου Περιβαλλοντικού...
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