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της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
με τίτλο «Θρόμβωση − Αιμορραγία − Ιατρική των
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 33026/B7
(1)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ−
λο «Θρόμβωση − Αιμορραγία − Ιατρική των μεταγ−
γίσεων».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το
αρθρ.6,παραγρ.3, (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφά−
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστη−
μα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων
– Παράρτημα Διπλώματος».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68/Β΄/11.1.2009) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου
Αθηνών (συνεδ. 11.6.2008).
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδ.
3.3.2009)
7. Το υπ’ αριθμ. 11445/9.7.2009 έγγραφο του Προέδρου
της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών από το οποίο
προκύπτει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της εσωτε−
ρικής αξιολόγησης του Τμήματος και ότι η διαδικασία
αξιολόγησης αναμένεται να ολοκληρωθεί στο απαιτού−
μενο χρονικό διάστημα.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 τη λει−
τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της
Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών με τίτλο «Θρόμ−
βωση− Αιμορραγία− Ιατρική των μεταγγίσεων»σύμφωνα
με τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών θα λειτουργήσει
το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 Πρόγραμμα Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών με τίτλο «Θρόμβωση − Αιμορραγία − Ια−
τρική των μεταγγίσεων» σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή
της γνώσης και η έρευνα στη Θρόμβωση− Αιμορραγία−
και την Μεταγγισιοθεραπεία.
Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει
και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και
αναπτυσσόμενο πεδίο της μελέτης του μηχανισμού της
Αιμόστασης και των διαταραχών της με συνέπεια την
προαγωγή της Θρόμβωσης ή της Αιμορραγίας και τις
μεθόδους διάγνωσης σε πρωτεϊνικό μοριακό επίπεδο
των διαταραχών αυτών. Επίσης έχει σκοπό να εκπαι−
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δεύσει τους επιστήμονες στις νέες μεθόδους μεταγγι−
σιοθεραπείας.
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ θα μπορούν:
α) να στελεχώσουν Αιματολογικά Εργαστήρια, Μονά−
δες Αιμοδοσίας, Χειρουργικές και Παθολογικές Κλινικές,
Καρδιολογικές και Αναισθησιολογικές Κλινικές. Μονά−
δες Εντατικής Θεραπείας,
β) να διδάσκουν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ,
γ) να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν ιδιαίτερη
εξειδίκευση και γνώση στην εργαστηριακή διερεύνηση
και αντιμετώπιση των διαταραχών της Αιμόστασης.
Άρθρο 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Π.Μ.
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
30
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων για το Μ.Δ.Ε.: 120 Π.Μ.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο
σε είκοσι (20) άτομα κατ’ έτος και οι θέσεις κατανέμονται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.
Άρθρο 8
Προσωπικό

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Άρθρο 4

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν τα μέλη ΔΕΠ της Ια−
τρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλη ΔΕΠ
άλλων Πανεπιστημίων, καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων όπως προβλέπεται στις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 3685/2008.

Κατηγορίες πτυχιούχων

Άρθρο 9

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στο αντικείμενο «Θρόμβωση− Αιμορραγία− Ιατρι−
κή των Μεταγγίσεων».

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απα−
ραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολού−
θηση των μαθημάτων πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής,
Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Βιοχημείας,
Νοσηλευτικής και Τεχνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυ−
μάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του
ΜΔΕ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Εισαγωγή στην Αιμόσταση
2. Εργαστηριακή Διερεύνηση της Αιμόστασης
3. Αιμορραγικές Διαθέσεις
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ
2ο Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Θρομβοφιλία
2. Αντιπηκτική Αγωγή
3. Εισαγωγή στην Ιατρική των Μεταγγίσεων
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ
3ο Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Ανεπιθύμητες Αντιδράσεις από τη Μετάγγιση
2. Διαχείριση της Περιεγχειρητικής αιμοραγίας
από το Εργαστήριο
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Υλικοτεχνική υποδομή
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών διαθέτει
την απαραίτητη υλικοτεχνική και τεχνική υποδομή για
τη λειτουργία του προγράμματος.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργή−
σει το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 οπότε θα αξιολογηθεί
η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄).
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό−
ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την
απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως εξής:
1ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

Π.Μ.
2
2
2
24
30
Π.Μ.
2
2
2
24
30
Π.Μ.
2
2
26
30

α) Το 65% του συνολικού ετήσιου κόστους λειτουργίας
του Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχε−
ται στο ποσό των 34.000 ευρώ, και αναλύεται ως εξής:
1. Ανθρώπινο δυναμικό
2. Αναλώσιμα Αντιδραστήρια
3. Εξοπλισμός
4. Προμήθεια έντυπου υλικού
5. Δαπάνες μετακινήσεων
6. Έξοδα δημοσιότητας
7. Γενικές δαπάνες
Σύνολο
β) Οι πηγές κάλυψης του ανωτέρω κόστους
δίδακτρα και χορηγίες

13.000
12.000
3.000
3.000
2.000
500
500
34.000
θα είναι

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
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Αριθμ. 32870/B7
(2)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ−
λο «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας − Πρόληψη Ψυχιατρι−
κών Διαταραχών».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το
αρθρ.6,παραγρ.3, (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφά−
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστη−
μα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων
– Παράρτημα Διπλώματος».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68/Β΄/11.1.2009) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
5. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου
Αθηνών (συνεδ. 11.6.2008).
6. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ει−
δικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδ.
3.3.2009).
7. Το υπ’ αριθμ. 11445/9.7.2009 έγγραφο του Προέ−
δρου της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της
εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος και ότι η δια−
δικασία αξιολόγησης αναμένεται να ολοκληρωθεί στο
απαιτούμενο χρονικό διάστημα.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών με τίτλο
«Προαγωγή Ψυχικής Υγείας − Πρόληψη Ψυχιατρικών
Διαταραχών» σύμφωνα με τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών θα λειτουρ−
γήσει το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 Πρόγραμμα Με−
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προαγωγή Ψυχικής
Υγείας− Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών» σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του ν. 3685/2008.
Άρθρο 2
Αντικείμενο –Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική μετα−
πτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και της
έρευνας στο πεδίο της ψυχικής υγείας και των ψυχικών
διαταραχών.

Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει
νέους επιστήμονες, στο πεδίο της εκπαίδευσης και
προαγωγής της ψυχικής υγείας και της πρόληψης της
ψυχικής διαταραχής, εισάγοντάς τους στις μεθόδους
έρευνας για την παραγωγή ή και εφαρμογή καινούριας
γνώσης.
Οι απόφοιτη του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να απασχοληθούν
σε θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομές που απαι−
τούν εξειδικευμένες γνώσεις για τη διαχείριση θεμάτων
που άπτονται του πεδίου της ψυχικής υγείας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στο αντικείμενο «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας−
Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απα−
ραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολού−
θηση των μαθημάτων πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής,
Φαρμακευτικής, Ψυχολογίας, Νοσηλευτικής και άλλων
συναφούς αντικειμένου τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής
ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδα−
πής.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του
ΜΔΕ ορίζεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό−
ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την
απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι εξαμηνιαία. Η κατανομή του
χρόνου ορίζεται ως εξής:
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 μαθήματα, εκ των οποί−
ων 4 διδάσκονται στο Α΄ εξάμηνο και 2 στο Β΄ εξάμηνο,
κατά τη διάρκεια του οποίου ο μεταπτυχιακός φοιτητής
εκπονεί και την προβλεπόμενη πτυχιακή εργασία.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ Π.Μ.

Α. Βασικά Στοιχεία Προαγωγής Ψυχι−
κής Υγείας και Ψυχικών Διαταραχών

Α΄

5

Β. Κύριες Ψυχιατρικές Διαταραχές:
Κλινική εικόνα/ Έγκαιρη αναγνώριση

Α΄

10

Γ. Ειδικοί Πληθυσμοί: Ψυχιατρικές
εκδηλώσεις/ Αναγνώριση Ψυχοπα−
θολογίας

Α΄

5

Δ. Θεραπείες/ Ψυχοθεραπείες/ Ψυχι−
ατρικές Παρεμβάσεις

Α΄

10

Ε, Ανάπτυξη δεξιοτήτων συναφών με
τη ψυχική υγεια

Β΄

2

Στ. Μέθοδοι επιστημονικής έρευνας

Β΄

2

Β΄

60

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
ΣΥΝΟΛΟ

26
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Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε σαράντα (40) άτομα κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν τα μέλη ΔΕΠ της Ια−
τρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλη ΔΕΠ
άλλων Πανεπιστημίων, καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων όπως προβλέπεται στις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 3685/2008.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών διαθέτει
την κτηριακή υποδομή, τις βιβλιοθήκες και τον υπάρχο−
ντα εξοπλισμό για την υποστήριξη του ΠΜΣ.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργή−
σει το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 οπότε θα αξιολογηθεί
η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄).
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
α) Το Το 65% του συνολικού ετήσιου κόστους λειτουργίας
του Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται
στο ποσό των 72.000 ευρώ, και αναλύεται ως εξής:
1. Ανθρώπινο δυναμικό
26.000
2. Δαπάνες μετακινήσεων
10.000
3. Αναλώσιμα και άλλες προμήθειες
10.000
4. Εκπαιδευτικό υλικό − προβολή προγράμματος 14.000
5. Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού− λο−
4.000
γισμικού
6. Γενικές δαπάνες
8.000
Σύνολο
72.000
β) Οι πηγές κάλυψης του ανωτέρω κόστους θα εί−
ναι:
Ι. Δίδακτρα
ΙΙ. Κοινοτική επιχορήγηση, ή κοινοτικά προγράμματα,
χορηγίες επιχειρήσεων, Οργανισμών κ.α., Διεξαγωγή
αυτοτελών επ’ αμοιβή σεμιναρίων, ερευνητικά προγράμ−
ματα κ.λπ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Αριθμ. 68380/B7
(3)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ−
λο «Παθολογία της Κύησης».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το αρθρ. 6,
παραγρ. 3, (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μετα−
πτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατά−
ξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφά−
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστη−
μα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων
– Παράρτημα Διπλώματος».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68/Β΄/11.1.2009) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου
Αθηνών (συνεδ. 10.4.2009).
6. Τo απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδ.
4.6.2009).
7. Το υπ’ αριθμ. 11445/9.7.2009 έγγραφο του Προέ−
δρου της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της
εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος και ότι η δια−
δικασία αξιολόγησης αναμένεται να ολοκληρωθεί στο
απαιτούμενο χρονικό διάστημα.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών με τίτλο
«Παθολογία της Κύησης» σύμφωνα με τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών θα λειτουργή−
σει το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 Πρόγραμμα Μετα−
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παθολογία της Κύησης»
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 3685/2008.
Άρθρο 2
Αντικείμενο –Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέ−
δου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους παθογενετικούς
μηχανισμούς, στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση των
παθολογικών καταστάσεων της κύησης για Ιατρούς,
Βιολόγους, Μαίες και άλλους Ερευνητές. Το πρόγραμμα
θα συνδυάσει μεταπτυχιακά μαθήματα και πρακτική
εμπειρία στην κλινική και επιστημονική προσέγγιση του

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
θέματος Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να απα−
σχοληθούν σε θέσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις για τη διαχείριση
θεμάτων που άπτονται του πεδίου της παθολογίας της
κύησης.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στο αντικείμενο «Παθολογία της Κύσης».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απα−
ραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση
των μαθημάτων πτυχιούχοι Ιατρικών Σχολών και άλλων
Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Νοση−
λευτικής, Βιολογίας, Ιατρικών Εργαστηρίων και λοιπών
Επιστημών Υγείας), των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρι−
σμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του
ΜΔΕ ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό−
ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την
απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι εξαμηνιαία. Η κατανομή του
χρόνου ορίζεται ως εξής:
Α΄ εξάμηνο: Μαθήματα κορμού και εργαστηριακές
ασκήσεις
Β΄ εξάμηνο: Μαθήματα βασικής υποδομής
Γ΄ εξάμηνο: Μαθήματα βασικής υποδομής
Δ΄ εξάμηνο: Επιλεγόμενα μαθήματα και εκπόνηση δι−
πλωματικής εργασίας
Στα μαθήματα βασικής υποδομής προβλέπονται ώρες
διδασκαλίας (θεωρία, δημιουργία ομάδων εργασίας,
κλινική προσέγγιση και αξιολόγηση περιπτώσεων, επί−
σκεψη σε κέντρα και εργαστήρια του εσωτερικού και
εξωτερικού υπό προϋποθέσεις και κατόπιν εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευόμενους).
Τα προσφερόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο είναι τα
εξής:
Α΄ Εξάμηνο
Α1. Ορολογία, Ταξινόμηση, Βασικές Έννοιες
Α2. Γενετική της Αναπαραγωγής
Α3. Πλακούντας
Α4. Φυσιολογικές μεταβολές κατά την κύηση
Α5. Μέθοδοι παρακολούθησης του εμβρύου
Α6. Ενδοκρινολογία και οξεοβασική ισορροπία
του εμβρύου
Α7. Εμβρυϊκή πνευμονική ωριμότητα
ΣΥΝΟΛΟ

2
5
4
7
4
4

Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.

4 Π.Μ.
30
Π.Μ.

Β΄ Εξάμηνο
Β1. Αυτόματες αποβολές καθ’ έξιν αποβολές, πα−
θογένεια σε κυτταρογονιδιακό επίπεδο
Β2. Ανεπάρκεια τραχήλου
Β3. Πρόωρος τοκετός, πρόωρη ρήξη υμένων
Β4. Παράταση κύησης
Β5 Παθολογία του τοκετού
Β6. Ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη (IUGR)
Β7. Πολύδυμη κύηση
Β8. Ανώμαλες θέσεις του πλακούντα
Β9. Ασυμβατότητα Rhesus
Β10. Ενδομήτριες λοιμώξεις
Β11. Καρδιοπάθειες στην κύηση
Β12. Θρομβοεμβολική νόσος
Β13. Υπερτασική νόσος της κύησης, προεκλαμψία
Β14. Παθήσεις νεφρών στην κύηση
Β15. Παθήσεις αναπνευστικού
ΣΥΝΟΛΟ
Γ΄ Εξάμηνο
Γ1. Διαβήτης και κύηση
Γ2. Ενδικρινοπάθειες και κύηση
Γ3. Παθήσεις του γαστρεντερικού
Γ4. Παθήσεις του ήπατος
Γ5 Ρευματολογικά νοσήματα και νοσήματα του
συνδετικού ιστρού
Γ6. Κακοήθειες από την κύηση
Γ7. Νευρολογικές παθήσεις
Γ8. Παθήσεις του νεογνού
Γ9. Δερματολογικά νοσήματα κατά την κύηση
Γ10. Τροφοβλαστική νόσος
Γ11. Παρασιτικά νοσήματα κατά την κύηση
Γ12. Ολιγάμνιο, Πολυάμνιο
Γ13. Παθολογία της λοχείας
ΣΥΝΟΛΟ
Δ΄ Εξάμηνο
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

23791
2 Π.Μ.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
30
Π.Μ.

3
3
2
2
2

Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.

3
2
3
2
2
2
2
2

Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
30
Π.Μ.

25
Π.Μ.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ο φοιτητής επιλέγει δύο 5 Π.Μ.
(2) επιλεγόμενα μαθήματα). Το κάθε επιλεγόμενο
μάθημα λαμβάνει 2,5 Π.Μ.
Δ1. Ενδοκρινολογία της Μαιευτικής και Γυναι− (2,5
κολογίας
Π.Μ.)
Δ2. Κύηση Υψηλού Κινδύνου και Προγεννητικός (2,5
Έλεγχος
Π.Μ.)
Δ3. Ιστοπαθολογία του Εμβρύου και του Πλα− (2,5
κούντα
Π.Μ.)
Δ4. Παιδική− Εφηβική Γυναικολογία και Οικογε−
νειακός
Προγραμματισμός
(2,5
Π.Μ.)
ΣΥΝΟΛΟ
30
Π.Μ.
Για τη λήψη του Π.Μ.Σ. απαιτείται συνολικά η συγκέ−
ντρωση 120 Π.Μ. από όλα τα εξάμηνα συμπεριλαμβανο−
μένης και της διπλωματικής εργασίας.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε τριάντα (30) άτομα κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν τα μέλη ΔΕΠ της Ια−
τρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλη ΔΕΠ
άλλων Πανεπιστημίων, καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων όπως προβλέπεται στις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 3685/2008.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Η Γ΄ Μαιευτική− Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών διαθέτει την απαι−
τούμενη υλικοτεχνική υποδομή, τις βιβλιοθήκες και τον
πλέον σύγχρονο απαραίτητο εξοπλισμό για την υπο−
στήριξη του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργή−
σει το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 οπότε θα αξιολογηθεί
η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄).
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
α) Το 65% του συνολικού ετήσιου κόστους λειτουργίας
του Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχε−
ται στο ποσό των 55.300 ευρώ, και αναλύεται ως εξής:
1. Ανθρώπινο δυναμικό
30.000
2. Δαπάνες μετακινήσεων
2.000
3. Αναλώσιμα και άλλες προμήθειες
4.000
4. Εκπαιδευτικό υλικό
4.300
5. Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού −
8.000
λογισμικού
6. Δαπάνες δημοσιότητας
1.000
7. Γενικές δαπάνες
6.000
Σύνολο
55.300
β) Οι πηγές κάλυψης του ανωτέρω κόστους θα είναι:
Ι. Δίδακτρα
ΙΙ. Κοινοτική επιχορήγηση, ή κοινοτικά προγράμματα, χορη−
γίες επιχειρήσεων, Οργανισμών κ.α., Διεξαγωγή αυτοτελών
επ’ αμοιβή σεμιναρίων ερευνητικά προγράμματα κ.λπ.
Άρθρο 12

Αριθμ. 35234/B7
(4)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ−
λο «Αναπαραγωγική – Αναγεννητική Ιατρική».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το αρθρ. 6,
παραγρ. 3, (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μετα−
πτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατά−
ξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφά−
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστη−
μα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων
– Παράρτημα Διπλώματος».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68/Β΄/11.1.2009) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου
Αθηνών (συνεδ. 11.9.2008).
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδ. 3.3.2009).
7. Το υπ’ αριθμ. 11445/9.7.2009 έγγραφο του Προέδρου
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της
εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος και ότι η δια−
δικασία αξιολόγησης αναμένεται να ολοκληρωθεί στο
απαιτούμενο χρονικό διάστημα.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 τη λει−
τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της
Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών με τίτλο «Αναπα−
ραγωγική− Αναγεννητική Ιατρική» σύμφωνα με τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών θα λειτουργήσει
το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 Πρόγραμμα Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών με τίτλο «Αναπαραγωγική− Αναγεννητική
Ιατρική» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής
και τις διατάξεις του ν. 3685/2008.

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 2

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αντικείμενο –Σκοπός

Μαρούσι, 2 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Αντικείμενο και σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή
υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και η εξάσκηση στη
διεξαγωγή έρευνας στην Αναπαραγωγική Ιατρική σε
αποφοίτους Ιατρικών και άλλων Σχολών Υγείας και Σχο−
λών Βασικών Επιστημών. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει
να συνδυάζουν υψηλού επιπέδου ικανότητες τόσο σε
ακαδημαϊκό όσο και ερευνητικό επίπεδο με στόχο να
αποκτήσουν επιπλέον θεωρητική και πρακτική γνώση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
που θα βοηθήσει στην επιτυχή επαγγελματική σταδι−
οδρομία και αποκατάσταση στον ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα.
Η Αναπαραγωγική Ιατρική είναι ένας τομέας που εξε−
λίσσεται συνεχώς και ασχολείται με τη φυσιολογία,
την παθολογία και την ενδοκρινολογία του αναπαρα−
γωγικού συστήματος στη γυναίκα και τον άνδρα, κα−
θώς και με γενετικές παθήσεις, ενώ παρεμβαίνει τόσο
συντηρητικά όσο και χειρουργικά στη θεραπεία τους.
Έχει να επιδείξει σημαντική προσφορά στα ζευγάρια
που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας. Οι
ήδη υπάρχουσες τεχνικές (IVF, ICSI, MESA, TESA), σε
συνδυασμό με την προεμφυτευτική γενετική διάγνω−
ση (PGD), έχουν οδηγήσει σε γεννήσεις εκατομμυρίων
υγιών παιδιών, ενώ νέες τεχνικές που εφαρμόζονται
πειραματικά (in vitro ωρίμανση ωαρίων− IVM, IVG), πι−
στεύεται ότι στο μέλλον θα επιλύσουν τα προβλήμα−
τα που τυχόν δημιουργούνται από την εφαρμογή των
υπαρχουσών τεχνικών.
Η Αναγεννητική Ιατρική είναι ένας νέος τομέας της
Ιατρικής έρευνας που ασχολείται με τη μελέτη των βα−
σικών κυττάρων και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων
της έρευνας αυτής στην κλινική πράξη, με στόχο τη
θεραπευτική παρέμβαση σε σημαντικό αριθμό ασθενών.
Στο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ θα δοθεί έμφαση
στη μελέτη των εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων, των
κυττάρων του αμνιακού υγρού, των εμβρυϊκών γενετικών
κυττάρων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επί−
πεδο (κυτταροκαλλιέργειες, μέθοδοι διαφοροποίησης
βλαστικών κυττάρων, εκφράσεις γονιδίων, καθορισμός
μονοπατιών κ.λπ.). Ειδικότερα, συνδυάζοντας τους δύο
τομείς της Αναπαραγωγικής και Αναγεννητικής Ιατρικής,
η πλήρης κατανόηση των παραγόντων που συμμετέχουν
στην ωρίμανση των ωαρίων in vitro είναι σημαντική όχι
μόνο όσο αφορά την Αναπαραγωγική Ιατρική, αλλά δύ−
ναται να προσφέρει και εναλλακτικές πηγές ωαρίων για
παραγωγή εμβρυϊκών κυττάρων.
Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ θα βοηθήσει τόσο
τους πτυχιούχους των Σχολών Επιστημών Υγείας όσο
και τους πτυχιούχους των Σχολών Βασικών Επιστημών
να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε επίπεδο εφαρ−
μοσμένων τεχνικών Μοριακής Βιολογίας, αλλά και σε
κλινικοεργαστηριακό επίπεδο στην Αναπαραγωγή και
Ενδοκρινολογία. Επιπλέον, θα βοηθήσει τους Ιατρούς να
αναγνωρίζουν σημαντικά ερωτήματα βασικής επιστήμης
σε κλινικά ευρήματα και να εφαρμόζουν εργαστηριακές
τεχνικές ώστε να κατανοήσουν την παθοφυσιολογία
των ασθενών.
Η Αναπαραγωγική− Αναγεννητική Ιατρική λόγω του
θεωρητικού και πρακτικού ενδιαφέροντος που τη χαρα−
κτηρίζει, αποτελεί διεθνώς ένα τομέα που απαιτεί ενδε−
λεχή και σε βάθος κατάρτιση, ενώ παράλληλα συνδέει
την κλασική Ιατρική με τη βασική έρευνα.
Το ΠΜΣ φιλοδοξεί να καλύψει με πολύπλευρη θεωρη−
τική και πρακτική εκπαίδευση τις ανάγκες των φοιτητών
επιστημών υγείας και βασικών επιστημών. Ειδικότερα
σε επίπεδο πρακτικής εκπαίδευσης, οι φοιτητές θα εκ−
παιδευτούν στις τεχνικές της Υποβοηθούμενης Αναπα−
ραγωγής που εφαρμόζονται κλινικά και πειραματικά,
καθώς και στη Βιολογία των εμβρυϊκών κυττάρων, ενώ
θα διδαχθούν και όλες τις νέες θεωρητικές γνώσεις του
γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στην «Αναπαραγωγική− Αναγεννητική Ιατρική».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απα−
ραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση
των μαθημάτων πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και άλλων
Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας (Οδοντιατρικής,
Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής των ΑΕΙ της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων των Σχολών
Θετικών Επιστημών (Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτε−
χνολογίας, Μοριακής Βιολογίας) των ΑΕΙ της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του
ΜΔΕ ορίζεται σε δύο (2) διδακτική εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολου−
θήσει όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και εργαστήρια
των μαθημάτων. Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται και η
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με θέμα συναφές με
τα μαθήματα του προγράμματος.
Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. για τη λήψη
του ΜΔΕ απαιτούνται: Επιτυχής ολοκλήρωση των 12
μαθημάτων (45 Π.Μ.), β) επιτυχής ολοκλήρωση εργα−
στηριακών ασκήσεων, γ) η συγγραφή διπλωματικής
εργασίας (15) Π.Μ.
Σύνολο πιστωτικών μονάδων: εξήντα (60)
Α΄ Εξάμηνο
1. Ανατομία και Φυσιολογία της Αναπαραγω−
γικής Οδού
2. Παθολογία της Αναπαραγωγικής Οδού
3. Μοριακή Ιατρική της Αναπαραγωγής
4. Γαμετογένεση και προεμφυτευτική διάγνωση
5. Ενδοκρινολογία της Κυήσεως− Εμβρυϊκή
Ανάπτυξη
6. Εφαρμογή των Η/Υ και της Στατιστικής στη
σύγχρονη έρευνα
ΣΥΝΟΛΟ
Β΄ Εξάμηνο
7. Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία
8. Υπογονιμότητα και Υποβοηθούμενη Αναπα−
ραγωγή
9. Μεθοδολογία εξωσωματικής γονιμοποίη−
σης
10. Προγεννητικός έλεγχος και Διάγνωση
11. Αναγεννητική Ιατρική
12. Σύγχρονες Εξελίξεις στην Ανθρώπινη Ανα−
παραγωγή
13. Διπλωματική εργασία

4 Π.Μ.
5,5
5,5
5,5
4

Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.

5,5 Π.Μ.
30 Π.Μ.
2 Π.Μ.
2 Π.Μ.
3 Π.Μ.
3 Π.Μ.
3 Π.Μ.
2 Π.Μ.
15 Π.Μ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 7

Άρθρο 11

Αριθμός εισακτέων

Κόστος λειτουργίας

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε είκοσι (20) άτομα κατ’ έτος.

α) Το 65% του συνολικού ετήσιου κόστους λειτουρ−
γίας του Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες
ανέρχεται στο ποσό των 80.000 ευρώ, και αναλύεται
ως εξής:

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν τα μέλη ΔΕΠ της Ια−
τρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλη ΔΕΠ
άλλων Πανεπιστημίων, καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων όπως προβλέπεται στις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 3685/2008.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τις διδακτικές ανάγκες των μεταπτυχιακών φοι−
τητών θα χρησιμοποιηθούν οι αίθουσες διδασκαλίας,
το εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και το εργαστήριο
Αναγεννητικής Ιατρικής της Μονάδας Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής. Οι φοιτητές θα έχουν άμεση πρόσβαση
στο σύνολο της υλικοτεχνικής υποδομής των ανωτέρω
εργαστηρίων.
Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί η βιβλιοθήκη του Πανε−
πιστημίου Αθηνών, καθώς και του Νοσοκομείου Αλε−
ξάνδρα.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ−
γήσει το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 οπότε θα αξιο−
λογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3685/2008 (ΦΕΚ
148 τ. Α΄)

1. Ανθρώπινο δυναμικό
49.000
2. Δαπάνες μετακινήσεων
7.000
3. Αναλώσιμα και άλλες προμήθειες
5.000
4. Εκπαιδευτικό υλικό
8.000
5. Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού− λογι−
6.000
σμικού
6. Δαπάνες δημοσιότητας
2.000
7. Γενικές δαπάνες
3.000
Σύνολο
80.000
β) Οι πηγές κάλυψης του ανωτέρω κόστους θα εί−
ναι:
Ι. Δίδακτρα
ΙΙ. Χορηγίες ιδιωτικών και δημοσίων φορέων.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
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