
"Σύγχρονες Εφαρμογές στις Βιοεπιστήμες" - περιγραφή 

Η ραγδαία ανάπτυξη στα διάφορα πεδία των Βιοεπιστημών σε συνδυασμό με τη μεγάλη 

ταχύτητα παραγωγής της γνώσης, της ροής των πληροφοριών και των καινοτόμων 

εφαρμογών που τις συνοδεύουν, έχει καταστήσει απόλυτα αναγκαία την επιμόρφωση των 

πτυχιούχων στις Βιοεπιστήμες σε αυτά τα σύγχρονα πεδία αιχμής. 

Η αλματώδης πρόοδος στις Βιοεπιστήμες, τα τελευταία 25 χρόνια,  με προεξάρχουσες τη 

Μοριακή Βιολογία, τη Μοριακή Ιατρική, την Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA και τη 

Βιοτεχνολογία έχουν οδηγήσει σε έναν καταρράκτη από εφαρμογές που στοχεύουν στη 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται η 

υγεία και η διατροφή του. Αυτές οι εφαρμογές, έχουν οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός 

περιβάλλοντος που δίνει λύσεις και δημιουργεί προσδοκίες στη βελτίωση της ποιότητας της 

ζωής. Παρόλα αυτά, πολλές φορές υπάρχει αδυναμία κατανόησης αυτών των καινοτόμων 

εφαρμογών με αποτέλεσμα να παρατηρούνται στρεβλώσεις, λάθος αντιλήψεις και 

λανθασμένες κοινωνικές αντιδράσεις και συμπεριφορές. 

Τα τελευταία χρόνια   ο τομέας της υγείας, της υγιεινής και της Δημόσιας ασφάλειας, του 

ανθρώπου, των ζώων παραγωγής και των προϊόντων τους, αντιμετωπίζει νέες και δυναμικά 

εξελισσόμενες προκλήσεις και αναδυόμενους κινδύνους λόγω της χρήσης νέων 

τεχνολογιών, της διεθνοποίησης του εμπορίου, δημογραφικών-κλιματικών αλλαγών και 

άλλων παραγόντων. Οι πηγές κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου είναι φυσικής, χημικής 

και βιολογικής προέλευσης και το φάσμα τους μεταβάλλεται στο πέρασμα του χρόνου. Οι 

λοιμώδεις παράγοντες και οι   μικροβιολογικοί κίνδυνοι μαζί με τα ήδη γνωστά γενετικά 

μονογονιδιακά,  πολυπαραγοντικά, και επιγενετικά νοσήματα αποτελούν τη μεγαλύτερη 

απειλή για την υγεία του ανθρώπου  ενώ τα ζώα παραγωγής  και τα τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης αποτελούν επίσης κύρια πηγή  προβλημάτων. Η αντιμετώπιση αυτών των 

κινδύνων προϋποθέτει την ύπαρξη ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου 

δυναμικού.  

Οι εξελίξεις στους Τομείς της Μοριακής Ιατρικής της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής 

Μηχανικής όπως η χαρτογράφηση του γονιδιώματος του ανθρώπου αλλά και πολλών 

άλλων ειδών, η κατανόηση της γονιδιακής ρύθμισης κ.α ανέδειξε νέους τομείς όπως η 

γενωμική, η φαρμακογενωμική, η πρωτεομική και η μεταβολομική. Οι τομείς αυτοί, σε 

συνδυασμό με την ανάπτυξη της βιοπληροφορικής οδήγησαν σε ανάπτυξη καινοτόμων 

μεθόδων διάγνωσης και προσδοκία προσδιορισμού νέων κλινικών πρωτοκόλλων 

θεραπείας. Ακόμη περισσότερο η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων βιοδιαγνωστικής και η 

εφαρμογή τους μέσα από τη Βιοτεχνολογία, στην κτηνοτροφία οδήγησε στη βελτίωση της 

υγιεινής των ζώων παραγωγής ή συντροφιάς αλλά και στον αποτελεσματικότερο έλεγχο 

των τροφίμων ζωικής προέλευσης. 

Η ταχύτητα της παραγωγής της γνώσης αλλά και η ροή των πληροφοριών στους παραπάνω 

Επιστημονικούς τομείς αυξήθηκαν τόσο γρήγορα ώστε οι γνώσεις που διαθέτουν οι 

απόφοιτοι και ιδιαίτερα αυτοί που αποφοίτησαν πριν το έτος 2000 (έτος 

αποκωδικοποίησης του γονιδιώματοςτου ανθρώπου) από Σχολές Επιστημών Υγείας και 

συναφή τεχνολογικά ιδρύματα, να είναι ανεπαρκείς έως υποτυπώδεις. Συνεπώς η εκ νέου 

εκπαίδευση των αποφοίτων αυτών τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο είναι 

απαραίτητη για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, και έρευνας καθώς και 

στην κατάρτιση νέων εκπαιδευτών. 



Το  πρόγραμμα "Σύγχρονες Εφαρμογές στις Βιοεπιστήμες" στοχεύει στην παροχή υψηλού 

επιπέδου γνώσης ώστε μέσα από την επικαιροποίηση των γνώσεων των αποφοίτων να 

ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού 

στους τομείς της Βιοϊατρικής και της Κτηνιατρικής, ικανούς να ενισχύσουν την 

ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της χώρας, να στελεχώσουν την έρευνα, την 

παροχή υπηρεσιών και την αγορά εργασίας, με αλυσιδωτές άμεσες και έμμεσες θετικές 

επιπτώσεις στο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο ανάπτυξης σε περιφερειακό, εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 


