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Ο Παναγιώτης Ε. Μαχαίρας είναι Καθηγητήσ Βιοφαρμακευτικήσ-

Φαρμακοκινητικήσ του Πανεπιςτημίου Αθηνϊν και Διευθυντήσ του 

Ομϊνυμου Εργαςτηρίου. Διετζλεςε  Πρόεδροσ του Τμήματοσ 

Φαρμακευτικήσ του Πανεπιςτημίου Αθηνϊν από το Σεπτζμβριο του 2005 

μζχρι Σεπτζμβριο του 2009.  Σποφδαςε Φαρμακευτική ςτο Πανεπιςτήμιο 

Αθηνϊν (1966-1970) και ζλαβε διδακτορικό δίπλωμα ςτη Φαρμακευτική 

Χημεία από το Πανεπιςτήμιο Αθηνϊν (1977) και διδακτορικό δίπλωμα ςτη 

Βιοφαρμακευτική-Φαρμακοκινητική από το Πανεπιςτήμιο του Λονδίνου (1981).   

Υπηρετεί ςτο Πανεπιςτήμιο Αθηνϊν από το 1975. Ζχει διατελζςει Visiting Associate Professor 

ςτο Πανεπιςτήμιο του Michigan (1988). Από το ακαδημαϊκό ζτοσ 1981-2 ειςήγαγε και δίδαξε τα 

προπτυχιακά μαθήματα Βιοφαρμακευτικήσ, Φαρμακοκινητικήσ και ςυνζγραψε το πρϊτο βιβλίο 

ςτο πεδίο αυτό το 1984 με τίτλο «Στοιχεία Βιοφαρμακευτικήσ-Φαρμακοκινητικήσ». Επίςησ, από το 

1994-95 με τη θζςπιςη μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςτη χϊρα μασ ο κ. Μαχαίρασ ςυμμετζχει ςτην 

οργάνωςη και τη διδαςκαλία των μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων «Κλινική Φαρμακευτική» και 

«Βιομηχανική Φαρμακευτική» όπου διδάςκει ςτα μεταπτυχιακά μαθήματα «Προχωρημζνη 

Βιοφαρμακευτική-Φαρμακοκινητική» και «Στατιςτικζσ μζθοδοι και εφαρμογζσ τουσ ςτισ 

φαρμακευτικζσ επιςτήμεσ». 

 Τα ερευνητικά του ενδιαφζροντα περιλαμβάνουν μελζτεσ προςομοίωςησ-μοντελοποίηςησ 

βιοφαρμακευτικϊν-φαρμακοκινητικϊν πορειϊν, εφαρμογζσ fractal & fractional κινητικήσ και μη 

γραμμικήσ δυναμικήσ ςτο πεδίο τησ βιοφαρμακευτικήσ-φαρμακοκινητικήσ, μελζτεσ διάλυςησ, 

γαςτρεντερικήσ απορρόφηςησ, βιοδιαθεςιμότητασ φαρμάκων, βιοϊςοδυναμίασ ςκευαςμάτων 

καθϊσ και μελζτεσ ςφνδεςησ φαρμάκων με πρωτεΐνεσ και κυκλοδεξτρίνεσ. Κατά το διάςτημα τησ 

ερευνητικήσ του ςταδιοδρομίασ ζχει επιβλζψει 14 διδακτορικζσ διατριβζσ ςτο πανεπιςτήμιο 

Αθηνϊν. Ζχει δημοςιεφςει περιςςότερεσ από 140 εργαςίεσ ςε διεθνή περιοδικά, ςυμμετζχει ςτο 

Editorial Board των περιοδικϊν, Pharmaceutical Research, European Journal of Pharmaceutical 

Sciences και International Journal of Pharmaceutics.  

 Για το ζργο του ζχει τιμηθεί με τα βραβεία: Εμπειρίκιο (Αθήνα 1999), Eurand (Paris 2000), Eurand 

(Glasgow 2003). Ζχει αναγορευθεί Fellow τησ American Association of Pharmaceutical Scientists 

(Boston, 1997) και Fellow του American Institute for Medical and Biological Engineering 

(Washington DC, 2007). Ζχει αναγορευθεί Επίτιμοσ διδάκτωρ του Πανεπιςτημίου Ιατρικήσ και 

Φαρμακευτικήσ Carol Davila του Βουκουρεςτίου (2007).  Ζχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνϊν 

(2007) για το βιβλίο που ςυνζγραψε με τον Καθηγητή Αθανάςιο Ηλιάδη «Modeling in 

biopharmaceutics, pharmacokinetics and pharmacodynamics: homogeneous and heterogeneous 

approaches. Springer- pp 435, 2006”. Συγκαταλζγεται μεταξφ των 25 πρϊτων ςε παγκόςμια κλίμακα ( 

V.H. Lee Pharm. Res. 25, 2007-12 (2008)) για τη ςυμβολή του κατά το διάςτημα 1984-2008 ςτισ 

δημοςιεφςεισ του περιοδικοφ Pharmaceutical Research που εκδίδεται από την American Association of 

Pharmaceutical Scientists. Από το 2002 μζχρι ςήμερα είναι εκλεγμζνο μζλοσ τησ Εκτελεςτικήσ 

Επιτροπήσ τησ European Association of Faculties of Pharmacy. Από το 2009 είναι μζλοσ τησ Επιτροπήσ 

των International Affairs τησ American Association of Pharmaceutical Scientists. Ζλαβε το βραβείο 

ερευνητικϊν επιτευγμάτων για το επιςτημονικό του ζργο ςτο παγκόςμιο Συνζδριο Φαρμακευτικϊν 

Επιςτημϊν του 2010 (New Orleans, LU, USA). 
 


