
1 19.11-
21.11.2021 

Παρασκευή 19.11 
 

Σάββατο 20.11 
 

Κυριακή 21.11 
 

   
 
 
 
 
 
------------------- 

Α1. Εισαγωγή στην 
έννοια του 
φαρμάκου (από τη 
δραστική ουσία στο 
φάρμακο, ευρωπαϊκό 
ρυθμιστικό σύστημα 
φαρμάκων, 
Επιτροπές)  
Χατζηπαύλου[5] 

Α.2. Φαρμακευτική Έρευνα 
και Ανάπτυξη Νέων 
Φαρμάκων και εμβολίων: 
(Εισαγωγικές έννοιες) 
Κοτζάμπαση [4] 

 
------------- 

Α.3. Αδειοδότηση 
φαρμακευτικών 
προϊόντων: Κατηγορίες 
αδειοδότησης, Σημαντικά 
νομικά ζητήματα. Ευθύνη 
κατόχων αδειών 
κυκλοφορίας  
 
Λεμπέση [5]  

Α.4. Βιοτεχνολογικά 
Φάρμακα 
Παμπαλάκης [5] 
 
 
 
    ------------------ 
 Α.5.  Ζητήματα 
οργάνωσης και 
λειτουργίας 
φαρμακευτικών 
επιχειρήσεων (Διεθνείς 
εξαγορές και συγχωνεύσεις 
φαρμακευτικών 
επιχειρήσεων, εταιρική 
χρηματοδότηση, 
στρατηγικές έρευνας και 
ανάπτυξης (R&D) στον 
φαρμακευτικό τομέα) 
Γκλαβίνης [4] 
  

 2 3.12-
5.12.2021  

Παρασκευή 3/12 
 

Σάββατο 4/12 
 

Κυριακή 5/12 
 

   
 
 

 
 
 
 
       ----------------- 
Α.1. Εισαγωγή στην 
έννοια του 
φαρμάκου  
(Το ελληνικό νομικό 
πλαίσιο για την 
παραγωγή και 
διάθεση των 
φαρμάκων) 
Τζίβα [4 ] 

Α.2. Φαρμακευτική Έρευνα 
και Ανάπτυξη Νέων 
Φαρμάκων και εμβολίων 
Προκλινικές και κλινικές 
μελέτες- ρυθμιστικό 
πλαίσιο-αρχές Ρυθμιστικές 
και ελεγκτικές αρχές 
φαρμακοβιομηχανίας 
Σκουτέλη [5] 
 
                ------------- 
Α.3. Αδειοδότηση 
φαρμακευτικών προϊόντων 
Διαδικασία αδειοδότησης- 
Νομικές προσεγγίσεις Ι 
Κρικέτου [4] 

Α.4. Κτηνιατρικά φάρμακα 
Μπατζίας [5] 
 
 
 
 
 
 ---------------------- 
Α.5. Ζητήματα οργάνωσης 
και λειτουργίας 
φαρμακευτικών 
επιχειρήσεων 
(Διασυνοριακή μεταφορά 
τεχνολογίας, διεθνή δίκτυα 
διανομής φαρμακευτικών 
προϊόντων, διαφθορά 
αλλοδαπών αξιωματούχων 
στον φαρμακευτικό τομέα, 
διοίκηση ανθρωπίνων 
πόρων (HR) στις οικείες 
επιχειρήσεις) 
Γκλαβίνης [4] 
 

3 17.12-
19.12.2021 

Παρασκευή 17/12 
 

Σάββατο 18/12 
 

Κυριακή 19/12 
 

   ------------------------ Α.4.Ραδιοφάρμακα 



 
 

 
 
----------------- 
Α.1. Εισαγωγή στην 
έννοια του 
φαρμάκου  
(Διεθνές και 
ευρωπαϊκό νομικό 
πλαίσιο για την 
παραγωγή και 
διάθεση των 
φαρμάκων) 
Τζίβα [4] 

Α.2. Φαρμακευτική Έρευνα 
και Ανάπτυξη Νέων 
Φαρμάκων και εμβολίων 
(Έρευνα και ανάπτυξη 
εμβολίων) 
Παναγιωτίδης [5] 
 
Α3 Αδειοδότηση 
φαρμακευτικών προϊόντων 
Κεντρική διαδικασία, 
Αποκεντρωμένη, Εθνική 
Διαδικασία, Διαδικασία 
Αμοιβαίας Αναγνώρισης 
Νικολακάκης [4] 

Παπαγιαννοπούλου [5] 
 
 
 
------------------------- 
Α.5. Ζητήματα οργάνωσης 
και λειτουργίας 
φαρμακευτικών 
επιχειρήσεων (Οργάνωση 
και λειτουργία της 
φαρμακευτικής 
επιχείρησης βάσει της 
ελληνικής εταιρικής 
νομοθεσίας) 
Δεσποτίδου [5] 

4 14.1-
16.1.2022 

Παρασκευή 14/1 
 

Σάββατο 15/1 
 

Κυριακή 16/1 
 

   
 
 

  --------------------- 
Α.1. Εισαγωγή στην 
έννοια του 
Φαρμάκου ( Νομικές 
διακρίσεις φαρμάκων 
και αντίστοιχες 
ρυθμίσεις) Τζίβα [4] 

Α.2. Φαρμακευτική Έρευνα 
και Ανάπτυξη Νέων 
Φαρμάκων και εμβολίων 
Καίρια νομικά και 
δικαιοηθικά ζητήματα στο 
πλαίσιο προκλινικών και 
κλινικών μελετών  
Σκουτέλη [4] 

---------------------------- 
Α.3. Αδειοδότηση 
φαρμακευτικών προϊόντων 
Διαδικασία αδειδότησης- 
Νομικές προσεγγίσεις ΙΙ 
Σκουτέλη [5] 
 

Α.4. Φυτικής Προέλευσης 
Φάρμακα-Συμπληρώματα 
Λάζαρη – Καριώτη [5] 
--------------------- 
Α.5. Ζητήματα οργάνωσης 
και λειτουργίας 
φαρμακευτικών 
επιχειρήσεων (ΙΚΕ, ως 
εταιρική μορφή για την 
ίδρυση των 
φαρμακευτικών start-ups) 
Δεσποτίδου [4] 
 

5 28.1.-
30.1.2022 

Παρασκευή 28/1 
 

Σάββατο 29/1 
 

Κυριακή 30/1 
 

   
 
 

 
 
 
 
        ----------------------- 
Α.1.  Εισαγωγή στην 
έννοια του 
Φαρμάκου Ζητήματα 
δημοσίου δικαίου 
σχετικά με την 
παραγωγή και 
διάθεση του 
φαρμάκου 
Πρεβεδούρου [4] 

Α.2. Φαρμακευτική Έρευνα 
και Ανάπτυξη Νέων 
Φαρμάκων και εμβολίων 
Από το εργαστήριο στον 
ασθενή: τα στάδια 
ανάπτυξης νέων φαρμάκων- 
Προκλινικά μοντέλα 
ανάπτυξης φαρμάκων για 
νευροεκφυλιστικά 
νοσήματα Ξανθόπουλος [4] 

--------------------------- 
Α.3. Αδειοδότηση 
φαρμακευτικών προϊόντων 
Στοιχεία υποβολής – 
Φάκελοι προϊόντος-  
Διοικητικά στοιχεία 
Νικολακάκης [5] 

Α.4. Διάφορες ειδικές 
κατηγορίες φαρμάκων 
Νομικά και Βιοηθικά 
ζητήματα για ειδικές 
κατηγορίες φαρμάκων, 
πλην εκείνων που 
προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση 
  Τζίβα [3] 
  ------------------------------ 
Α.5. Ζητήματα οργάνωσης 
και λειτουργίας 
φαρμακευτικών 
επιχειρήσεων Κανόνες 
εταιρικής διακυβέρνησης 
που διέπουν τις 



φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις 
Γ. Ψαρουδάκης [4] 
 
 

6 4.2-
6.2.2022 

Παρασκευή 4/2 
 

Σάββατο 5/2 
 

Κυριακή 6.2 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
----------------------- 
Α.1. Εισαγωγή στην 
έννοια του 
Φαρμάκου Ζητήματα 
αστικής ευθύνης από 
την παραγωγή και 
διάθεση φαρμάκων 
Ζερβογιάννη [2,5  
ώρες] 
Ζητήματα ποινικής 
ευθύνης από την 
παραγωγή και 
διάθεση φαρμάκων 
Συμεωνίδου [2,5 
ώρες]  

Α.2. Φαρμακευτική Έρευνα 
και Ανάπτυξη Νέων 
Φαρμάκων και εμβολίων 
Ζητήματα αστικής  ευθύνης 
Φουντεδάκη [2]  
Ζητήματα ποινικής ευθύνης 
Μπιτζιλέκης [2] 
 
 
 
-------------------------------- 
Α.3. Αδειοδότηση 
φαρμακευτικών προϊόντων 
Ζητήματα αστικής  ευθύνης 
από την αδειοδότηση 
φαρμάκων 
Λεμπέση [1,5]  
 
Ζητήματα ποινικής ευθύνης 
κατά την αδειοδότηση 
φαρμάκων Παπαδαμάκης 
[1,5]  
 

Α.4. Διάφορες ειδικές 
κατηγορίες φαρμάκων 
Ποινικά Νομικά  ζητήματα 
για ειδικές κατηγορίες 
φαρμάκων, πλην εκείνων 
που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση 
Μπιτζιλέκης [3] 
 
    ------------------------- 
Α.5. Ζητήματα οργάνωσης 
και λειτουργίας 
φαρμακευτικών 
επιχειρήσεων 
Ζητήματα ποινικής ευθύνης 
κατά τη λειτουργία 
φαρμακευτικών εταιρειών  
Συμεωνίδου (5) 
 
 

εξετάσεις 11.2-
13.2.2022 

Παρασκευή 11/2 
 

Σάββατο 12/2 
 

Κυριακή 13/2 
 

   
 
 

Α.1. 

Α.2. 
 
          -------------------- 
Α.3.  

Α.4. 
 
---------------------------- 
Α.5 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικό ωράριο μαθημάτων με 

αναπροσαρμογή ανάλογα με τον αριθμό ωρών που 

αντιστοιχούν στον κάθε διδάσκοντα, για παράδειγμα όταν το 

σύνολο των ωρών είναι 4 και όχι πέντε. Εννοείται ότι ο κάθε 

διδάσκων μπορεί να διαμορφώνει κατά το δοκούν τις ώρες 

και τα τυχόν διαλείμματα στο πρόγραμμα του, χωρίς 

δέσμευση, παρά μόνο όσον αφορά τις ώρες έναρξης  

 



Παρασκευή (σύνολο 5 ώρες) 

Απόγευμα: 

15.30-16.15 

16.15-17.00 

17.00-17.45 (διάλειμμα 15 λεπτών) 

18.00-18.45 

18.45-19.30 

 

 

Σάββατο  (σύνολο 9 ώρες) 

Πρωί: 

9.30-10.15 

10.15-11.00 

11.00-11.45 (διάλειμμα 15 λεπτών) 

12.00 -12.45 

 

Απόγευμα: 

15.30-16.15 

16.15-17.00 

17.00-17.45  

18.00-18.45 (διάλειμμα 15 λεπτών) 

19.00-19.45 

 

 



Κυριακή  (συνολικά 10 ώρες)  

Πρωί: 

9.30-10.15 

10.15-11.00 

11.00-11.45 (διάλειμμα 15 λεπτών) 

12.00 -12.45 

12.45-12.30 

 

Απόγευμα: 

16.15-17.00 

17.00-17.45 (διάλειμμα 15 λεπτών) 

18.00-18.45 

18.45-19.30 

19.30-20.15 

 

………………………………………//////////////////////////////////////////////////// 

 


