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ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαλέξεις και Φροντιστήριο

4(3 Διαλέξεις
και 1
Φροντιστήριο)

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημονικής Περιοχής (Γενική Χημεία)

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Δεν υπάρχουν
Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
https://eclass.upatras.gr/courses/BIO253/

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα:

















Συνειδητοποίησης πώς μέσω της επιστημονικής μεθόδου προσεγγίζεται η επιστήμη και
εφαρμογής των κανόνων για σημαντικά ψηφία στην απόδοση αριθμητικών
αποτελεσμάτων
Διατύπωσης αμιγών ιοντικών εξισώσεων, απόδοσης αριθμών οξείδωσης, κατάταξης
οξέων και βάσεων σε ισχυρά και ασθενή, ισοστάθμισης απλών χημικών εξισώσεων
οξείδωσης ‐ αναγωγής, υπολογισμού και χρησιμοποίησης της molarity
Αναγραφής και χειρισμού θερμοχημικών εξισώσεων, υπολογισμού της θερμότητας
αντίδρασης από τη στοιχειομετρία, εφαρμογής του νόμου του Hess και υπολογισμού
της ενθαλπίας αντίδρασης ΔΗο από πρότυπες ενθαλπίες σχηματισμού
Χρησιμοποίησης των συμβόλων Lewis και παράστασης του σχηματισμού ιοντικού
δεσμού, αναγραφής ηλεκτρονικών δομών ιόντων, εκτίμησης της σχετικής πολικότητας
ενός δεσμού με βάση τις ηλεκτραρνητικότητες, εύρεσης του πλέον κατάλληλου τύπου
Lewis χρησιμοποιώντας τυπικά φορτία και συσχετισμού τάξης και μήκους δεσμού
Πρόβλεψης της μοριακής γεωμετρίας, συσχετισμού διπολικής ροπής και μοριακής
γεωμετρίας, εφαρμογής της θεωρίας του δεσμού σθένους, περιγραφής διατάξεων
μοριακών τροχιακών
Υπολογισμού των περιεκτικοτήτων και των γραμμομοριακών κλασμάτων συστατικών
διαλύματος, υπολογισμού ταπείνωσης τάσης ατμών διαλύματος, υπολογισμού
ανύψωσης σημείου ζέσεως και ταπείνωσης σημείου πήξεως και από αυτά του
μοριακού βάρους διαλυμένης ουσίας, υπολογισμού ωσμωτικής πίεσης,
προσδιορισμού αθροιστικών ιδιοτήτων ιοντικών διαλυμάτων
Προσδιορισμού της τάξης αντίδρασης από το νόμο ταχύτητας, εφαρμογής της
εξίσωσης του Arrhenius, διατύπωσης της συνολικής χημικής εξίσωσης με βάση το
μηχανισμό της, προσδιορισμού της μοριακότητας στοιχειώδους αντίδρασης και
διατύπωσης της εξίσωσης ταχύτητας, προσδιορισμού του νόμου της ταχύτητας από
μηχανισμό με αρχικό βραδύ στάδιο
Εφαρμογής στοιχειομετρίας σε μίγμα ισορροπίας, αναγραφής εκφράσεων σταθεράς
ισορροπίας Κ, εύρεσης της σταθεράς ισορροπίας από τη σύσταση του μίγματος
αντίδρασης, εφαρμογής του πηλίκου της αντίδρασης, επίλυσης προβλημάτων
ισορροπίας, εφαρμογής της αρχής Le Chatelier σε διάφορες μεταβολές των συνθηκών
αντίδρασης
Αναγνώρισης των χημικών ειδών που είναι οξέα και βάσεις κατά Brønsted‐Lowry και
κατά Lewis, πρόβλεψης αν μια οξεοβασική αντίδραση ευνοεί τα αντιδρώντα ή τα
προϊόντα, υπολογισμού των συγκεντρώσεων των Η3Ο+ και ΟΗ– διαλύματος ισχυρού
οξέος ή βάσης, υπολογισμού της τιμής του pH ενός διαλύματος
Υπολογισμού των Κα και Κb από το pH διαλύματος και αντίστροφα, υπολογισμού




συγκεντρώσεων χημικών ειδών σε διάλυμα ασθενούς οξέος και ασθενούς βάσης,
υπολογισμού του pH ρυθμιστικού διαλύματος
Προσδιορισμού σταθεράς γινομένου διαλυτότητας Κsp και διαλυτότητας δυσδιάλυτων
ιοντικών ενώσεων, καθώς και πρόβλεψης αν θα καταπέσει ίζημα ή όχι με δεδομένες
τις συγκεντρώσεις ιόντων
Υπολογισμού της μεταβολής εντροπίας ΔSο για μια μετατροπή φάσης, υπολογισμού
της ΔGο αντίδρασης από τις ΔΗο και ΔSο, υπολογισμού της Κ από τη μεταβολή της
πρότυπης ελεύθερης ενέργειας, υπολογισμού των ΔGο και Κ σε διάφορες
θερμοκρασίες και χρήσης της πρότυπης ελεύθερης ενέργειας ως κριτήριο
αυθορμητισμού αντίδρασης

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών










Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ






Χημεία και Μετρήσεις. Άτομα, Μόρια και Ιόντα: Σύντομη ματιά στη σύγχρονη Χημεία.
Πείραμα και ερμηνεία. Μετρήσεις και σημαντικά ψηφία. Ονοματολογία χημικών
ενώσεων. Ισοστάθμιση χημικών εξισώσεων.
Υπολογισμοί με Χημικούς Τύπους και Εξισώσεις. Μοριακό βάρος και τυπικό βάρος. Η
έννοια του mole. Εκατοστιαία περιεκτικότητα από τον χημικό τύπο. Στοιχειακή
ανάλυση: Εκατοστιαία περιεκτικότητα σε άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο.
Προσδιορισμός χημικών τύπων. Γραμμομοριακή ερμηνεία μιας χημικής εξίσωσης.
Ποσότητες ουσιών σε μια χημική αντίδραση. Περιοριστικό αντιδρών: Θεωρητικές και
εκατοστιαίες αποδόσεις
Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή στην ιοντική θεωρία των διαλυμάτων. Μοριακές και
ιοντικές εξισώσεις. Αντιδράσεις καταβύθισης. Αντιδράσεις οξέων‐βάσεων. Αντιδράσεις
οξείδωσης‐αναγωγής. Ισοστάθμιση απλών εξισώσεων οξείδωσης‐αναγωγής.
Γραμμομοριακή συγκέντρωση. Αραίωση διαλυμάτων. Σταθμική ανάλυση. Ογκομετρική
ανάλυση























Θερμοχημεία. Ενέργεια και μονάδες ενέργειας. Θερμότητα αντίδρασης. Αντιδράσεις
καταβύθισης. Ενθαλπία και μεταβολή ενθαλπίας. Θερμοχημικές εξισώσεις. Εφαρμογή
στοιχειομετρίας σε θερμότητες αντιδράσεων. Μέτρηση θερμότητας μιας αντίδρασης.
Νόμος του Hess. Πρότυπες ενθαλπίες σχηματισμού. Καύσιμα‐τρόφιμα, καύσιμα του
εμπορίου και καύσιμα των πυραύλων
Κβαντική θεωρία του ατόμου. Η κυματική φύση του φωτός. Κβαντικά φαινόμενα και
φωτόνια. Η θεωρία του Bohr για το άτομο του υδρογόνου. Κβαντομηχανική. Κβαντικοί
αριθμοί και ατομικά τροχιακά
Ηλεκτρονικές δομές και περιοδικότητα. Spin ηλεκτρονίου και απαγορευτική αρχή του
Pauli. Αρχή δόμησης και ο περιοδικός πίνακας. Αναγραφή ηλεκτρονικών δομών με
χρησιμοποίηση του περιοδικού πίνακα. Διαγράμματα τροχιακών των ατόμων‐Κανόνας
του Hund. Προβλέψεις του Mendeleev βάσει του περιοδικού πίνακα. Μερικές
περιοδικές ιδιότητες
Ιοντικός και Ομοιοπολικός Δεσμός. Περιγραφή ιοντικών δεσμών. Ηλεκτρονικές δομές
ιόντων. Ιοντικές ακτίνες. Περιγραφή ομοιοπολικών δεσμών. Πολωμένοι ομοιοπολικοί
δεσμοί – Ηλεκτραρνητικότητα. Αναγραφή τύπων Lewis με ηλεκτρόνια–κουκίδες.
Απεντοπισμένοι δεσμοί – Συντονισμός. Εξαιρέσεις του κανόνα της οκτάδας. Τυπικό
φορτίο και τύποι Lewis. Μήκος δεσμού και τάξη δεσμού. Ενέργεια δεσμού.
Μοριακή Γεωμετρία και Θεωρία του Χημικού Δεσμού. Το μοντέλο VSEPR (Άπωσης
ηλεκτρονικών ζευγών του φλοιού σθένους). Διπολική ροπή και μοριακή γεωμετρία.
Θεωρία του δεσμού σθένους. Περιγραφή πολλαπλών δεσμών. Αρχές της θεωρίας
μοριακών τροχιακών. Ηλεκτρονικές δομές διατομικών μορίων των στοιχείων της
δεύτερης περιόδου.
Διαλύματα. Τύποι διαλυμάτων. Διαλυτότητα και η διαδικασία διάλυσης. Επιδράσεις
θερμοκρασίας και πίεσης πάνω στη διαλυτότητα. Τρόποι έκφρασης της συγκέντρωσης.
Τάση ατμών διαλύματος. Ανύψωση σημείου ζέσεως και ταπείνωση σημείου πήξεως.
Ώσμωση. Αθροιστικές ιδιότητες διαλυμάτων. Κολλοειδή.
Ταχύτητες Αντίδρασης. Ορισμός της ταχύτητας αντίδρασης. Πειραματικός
προσδιορισμός ταχύτητας. Εξάρτηση της ταχύτητας από τη συγκέντρωση. Μεταβολή
της συγκέντρωσης με το χρόνο. Θερμοκρασία και ταχύτητα. Θεωρίες συγκρούσεων και
μεταβατικής κατάστασης. Εξίσωση του Arrhenius. Στοιχειώδεις αντιδράσεις. Ο νόμος
ταχύτητας και ο μηχανισμός αντίδρασης. Κατάλυση.
Χημική Ισορροπία. Χημική ισορροπία ‐ Μια δυναμική ισορροπία. Σταθερά ισορροπίας.
Ετερογενής ισορροπία – Διαλύτες σε ομογενείς ισορροπίες. Ποιοτική ερμηνεία της
σταθεράς ισορροπίας. Πρόβλεψη της κατεύθυνσης μιας αντίδρασης. Υπολογισμός
συγκεντρώσεων ισορροπίας. Απομάκρυνση προϊόντων ή προσθήκη αντιδρώντων.
Μεταβολή πίεσης και θερμοκρασίας. Επίδραση ενός καταλύτη.
Οξέα και Βάσεις. Οξέα και βάσεις κατά Arrhenius. Οξέα και βάσεις κατά Brønsted–
Lowry. Οξέα και βάσεις κατά Lewis. Σχετική ισχύς οξέων και βάσεων. Μοριακή δομή και
ισχύς οξέων. Αυτοϊοντισμός του νερού. Διαλύματα ισχυρών οξέων και βάσεων. Το pH
ενός διαλύματος.
Ισορροπίες Οξέων‐Βάσεων. Ισορροπίες ιοντισμού οξέων. Πολυπρωτικά οξέα.
Ισορροπίες ιοντισμού βάσεων. Οξεοβασικές ιδιότητες διαλυμάτων αλάτων. Επίδραση
κοινού ιόντος. Ρυθμιστικά διαλύματα. Καμπύλες ογκομέτρησης οξέος‐βάσης.
Διαλυτότητα και ισορροπίες συμπλόκων. Η σταθερά γινομένου διαλυτότητας.
Διαλυτότητα και επίδραση κοινού ιόντος. Υπολογισμοί καθίζησης. Επίδραση του pH
στη διαλυτότητα. Σχηματισμός συμπλόκων ιόντων. Σύμπλοκα ιόντα και διαλυτότητα.
Ποιοτική ανάλυση μεταλλικών ιόντων
Θερμοδυναμική και ισορροπία. Πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής‐ Ενθαλπία.
Εντροπία και δεύτερος νόμος της Θερμοδυναμικής. Πρότυπες εντροπίες και τρίτος

νόμος της Θερμοδυναμικής. Ελεύθερη ενέργεια και αυθόρμητες αντιδράσεις. Ερμηνεία
της ελεύθερης ενέργειας. Σχέση της ΔGο με τη σταθερά ισορροπίας. Μεταβολή
ελεύθερης ενέργειας με τη θερμοκρασία.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Διαλέξεις και φροντιστήρια πρόσωπο με πρόσωπο
(στην τάξη)
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
(Τ.Π.Ε.) (π.χ. PowerPoint και video) στη διδασκαλία
του μαθήματος. Οι εκάστοτε διαλέξεις, τα προς λύση
προβλήματα σε μορφή αρχείων ppt καθώς και
κατάλληλες ανακοινώσεις «αναρτώνται» στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα e‐class, όπου οι φοιτητές
έχουν ελεύθερη πρόσβαση εξαρχής.
Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις (3 ώρες την
39
εβδομάδα  13 εβδομάδες)
Φροντιστήρια (1 ώρα την
εβδομάδα  13 εβδομάδες) για
13
την επίλυση επιλεγμένων
αντιπροσωπευτικών
προβλημάτων
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
Προαιρετική
λύση
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
προβλημάτων που δίνονται σε
143
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
κάθε διάλεξη και μη
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
καθοδηγούμενη μελέτη
ECTS
Δύο προαιρετικές ωριαίες
γραπτές εξετάσεις (πρόοδοι)
2
κατά τη διάρκεια του
εξαμήνου (1 ώρα  2 φορές)
Γραπτή εξέταση στο τέλος του
3
εξαμήνου (3 ώρες  1 φορά)
Σύνολο Μαθήματος
200
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά (Αγγλικά για Erasmus)
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια

1) Γραπτή τρίωρη εξέταση του μαθήματος στο
τέλος του εξαμήνου με ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης
με ανοιχτά βιβλία.
Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός: 5
2) Προαιρετική συμμετοχή σε δύο τουλάχιστον
ωριαίες γραπτές «δοκιμασίες» με ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

απάντησης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου με
ανοιχτά βιβλία.
Το 1/10 του βαθμού της κάθε δοκιμασίας
προστίθεται στον βαθμό της τελικής εξέτασης
(αν αυτός είναι μεγαλύτερος του 5)
3) Προαιρετική παράδοση λυμένων
προβλημάτων (τουλάχιστον 2) κάθε
εβδομάδα, που δίνονται σε κάθε διάλεξη και
αναρτώνται στο e‐class.
Προστίθεται 1 μονάδα στον βαθμό της
τελικής εξέτασης (αν αυτός είναι μεγαλύτερος
του 5) των φοιτητών που έχουν παραδώσει
λυμένα όλα τα προβλήματα και ποσοστό της
μονάδας στους υπόλοιπους, ανάλογο με τον
αριθμό των προβλημάτων που έχει
παραδώσει ο καθένας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
‐

1) «ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ», Brown, Lemay, Bursten, Murphy, Woodward, Stoltzfus, 13η
Έκδοση, (Μετάφραση: Περικλής Ακρίβος), ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ Θεσσαλονίκη / 2016

2) «GENERAL CHEMISTRY: PRINCIPLES AND MODERN APPLICATIONS», Ralf H.
Petrucci, F. Geoffrey Herring, Jeffry Madura, & Carey Bissonette, 11th
Edition, Pearson, 2016
3) «GENERAL CHEMISTRY: THE ESSENTIAL CONCEPTS», Raymond Chang
and Kenneth Goldsby, 7th Edition, McGraw‐Hill education, 2015
4) «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ», Ebbing and Gammon, 10η Διεθνής Έκδοση,
(Μετάφραση: Νικόλαος Κλούρας), Εκδόσεις Π. ΤΡΑΥΛΟΣ, Αθήνα / 2014

5) «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ», Γ. Πνευματικάκης, Χ. Μητσοπούλου, Κ. Μεθενίτης,
Εκδόσεις Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Αθήνα / 2005

6) «CHEMISTRY”, Jones and Atkins, 4th Edition, W.H. Freeman and Company, New York
2000
7) «ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ», Νικολάου Δ. Κλούρα, Εκδόσεις ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ, Αθήνα
1995
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1) Journal of the American Chemical Society (JACS)
2) Chemical Communications (RSC)
3) Journal of Biological Chemistry

