
      ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ  ΦΟΛΗ 
                             
        ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 
 
Αντιςτοιχία Σμημάτων - Δυνατότητεσ Μετεγγραφήσ ςε άλλα Σμήματα: 
Τπάρχει δυνατότθτα μετεγγραφισ ανάμεςα ςτα 3 τμιματα τθσ ομάδασ:  
o ΑΘΗΝΩΝ 
o ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
o ΠΑΣΡΑ 
 

κοπόσ - Αντικείμενο πουδών: κοπόσ των Σμθμάτων Φαρμακευτικισ είναι να μεταδίδουν ςτουσ 

φοιτθτζσ τουσ τισ απαραίτθτεσ γνώςεισ, για να αςχολθκοφν με τθ ςφνκεςθ, τισ ιδιότθτεσ, τισ επιδράςεισ 

και τθ χριςθ των φαρμακευτικών ουςιών και άλλων χθμικών παραςκευαςμάτων, ώςτε να τα διακζτουν 

ςτο κοινό ςφμφωνα με τισ ιατρικζσ ςυνταγζσ. Οι απόφοιτοι ζχουν πλιρεισ γνώςεισ φαρμακευτικισ 

χθμείασ και φαρμακοκεραπείασ και παρζχουν ςυμβουλζσ – με βάςθ τισ οδθγίεσ και τθ ςυνταγι του 

κεράποντα ιατροφ – για τθ δοςολογία, τον τρόπο χριςθσ των φαρμάκων κακώσ και για τισ 

αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ φαρμάκων. Όςοι εργάηονται ςε φαρμακεία εκτόσ από τθν εκτζλεςθ των 

ιατρικών ςυνταγών λειτουργοφν και ωσ ςφμβουλοι υγείασ ςε κζματα που άπτονται τθσ ειδικότθτάσ τουσ, 

όπωσ για παράδειγμα, θ χριςθ ςκευαςμάτων που χορθγοφνται χωρίσ ςυνταγογράφθςθ γιατροφ, 

ορκοπεδικών βοθκθμάτων ι ακόμα και καλλυντικών.  

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

Η φοίτηςη ςτο Σμήμα Φαρμακευτικήσ του Πανεπιςτημίου Αθηνών 
είναι πενταετήσ και διαρκεί δζκα (10) εξάμηνα. Σα μαθήματα του προγράμματοσ ςπουδών 
διακρίνονται ςε υποχρεωτικά και επιλογήσ, ενώ κατανζμονται ςτα πρώτα οκτώ (8) εξάμηνα. Σα δφο 
τελευταία εξάμηνα περιλαμβάνουν πρακτική εξάςκηςη ςε φαρμακείο "ανοικτό ςτο κοινό" και 
φαρμακευτική υπηρεςία νοςοκομείου. 
 

 
Ενδεικτικά υποχρεωτικά μαθήματα:  
Αναλυτικι Χθμεία, Ανατομία του ανκρώπου, Ανόργανθ Χθμεία, Βιολογία, Βιοφαρμακευτικι - Φαρμακοκινθτικι, 
Βιοχθμεία, Γενικά Μακθματικά, Γενικι Βοτανικι, Γενικι Φυςικι, Οργανικι Χθμεία, Σοξικολογία, Φαρμακευτικι 
Ανάλυςθ, Φαρμακευτικι Μικροβιολογία, Φαρμακευτικι Νομοκεςία και Δεοντολογία, Πρώτεσ Βοικειεσ και 
τοιχεία Θεραπευτικισ, Φαρμακευτικι Σεχνολογία, Φαρμακευτικι Χθμεία, Φαρμακολογία, Φυςικοχθμεία, 
Φυςιολογία, Ραδιοφαρμακευτικι Χθμεία. 
  
  

Σο τμήμα τησ Φαρμακευτικήσ περιλαμβάνει τουσ  εξήσ 3 Σομείσ: 
1. Φαρμακευτικι Χθμεία 
2. Φαρμακευτικι Σεχνολογία 
3. Φαρμακογνωςία 
 

 
 

 
 



 

 

Μεταπτυχιακζσ πουδζσ 

 

     Παν/μιο Αθήνασ  

• 1. Κλινικι Φαρμακευτικι  

• 2. Βιοφαρμακευτικι - Φαρμακοκινθτικι  

• 3. Φαρμακευτικι Σεχνολογία 

• 4. υνκετικι Φαρμακευτικι Χθμεία 

• 5. Καλλυντικά - Κοςμετολογία  

• 6. Φαρμακευτικι Ανάλυςθ - Ζλεγχοσ Ποιότθτασ  

• 7. Φαρμακογνωςία Βιοδραςτικών Φυςικών Προϊόντων  

• 8. Εφαρμογζσ - Χριςεισ Φυςικών Προϊόντων 

• 9. Ραδιοφαρμακευτικι Χθμεία  

• 10. Βιομθχανικι Φαρμακευτικι  

• 11. Ζλεγχοσ και Παραγωγι Φαρμακευτικών Ενώςεων  

 

     Παν/μιο Πατρών  

• 1. Φαρμακοχθμεία - Φαρμακευτικά Προϊόντα  

• 2. Βομθχανικι Φαρμακευτικι 

• 3. Ραδιοφαρμακευτικι 

 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

 

ΣΟΜΕΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

Οι απόφοιτοι των Σμθμάτων Φαρμακευτικισ μποροφν να εργαςτοφν:  

 Ωσ ελεφκεροι επαγγελματίεσ να ανοίξουν δικό τουσ φαρμακείο (απαιτείται ειδικι άδεια ιδρφςεωσ και 
λειτουργίασ από τθν αρμόδια νομαρχιακι αυτοδιοίκθςθ. Η χοριγθςθ άδειασ ιδρφςεωσ φαρμακείου 
από 1-1-1997 τελεί υπό οριςμζνουσ πλθκυςμιακοφσ περιοριςμοφσ (αρκ.2 ν.1963/91 ) ι εργαηόμενοι 
ςε Φαρμακεία 

 ε φαρμακευτικζσ εταιρείεσ και εργαςτιρια,  

 ε φαρμακοβιομθχανίεσ, ωσ ερευνθτικό προςωπικό ςτουσ τομείσ ζρευνασ και παραγωγισ. 

 Ωσ κλινικοί φαρμακοποιοί ςτα νοςοκομεία. 

 τισ κεντρικζσ και περιφερειακζσ υπθρεςίεσ του Τπουργείου Τγείασ και Πρόνοιασ. 

 ε αςφαλιςτικά ταμεία και Οργανιςμοφσ (ΙΚΑ, ΟΓΑ κ.ά.). 

 τον Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων. 

 Ωσ επιςτθμονικό προςωπικό ςτουσ τομείσ ζρευνασ και παραγωγισ φαρμάκων. 

 

 Ο φαρμακοποιόσ μπορεί να παραςκευάηει και ο ίδιοσ οριςμζνα φάρμακα φςτερα από ιατρικι 
ςυνταγι ι να διακζτει ςτουσ πελάτεσ του φάρμακα χωρίσ ςυνταγι. Ακόμθ, ςτο φαρμακείο του 
διακζτει καλλυντικά ι άλλα είδθ υγιεινισ, ιατρικό και ορκοπεδικό υλικό.  Πολλζσ φορζσ ςτο πλαίςιο 
του επαγγζλματοσ του προςφζρει απλζσ ιατρικζσ υπθρεςίεσ, όπωσ μετράει τθν πίεςθ των πελατών, 
κάνει εμβόλιο, ι ακόμα φροντίηει απλά τραφματα. 

 

 

ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ: http://www.pharm.uoa.gr 
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