
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 1014/31-01-2022 

Έγκριση Κανονισμού Διιδρυματικού Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχο-

λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ερευνητικό 

Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος 

Φλέμιγκ» με τίτλο «Μοριακή Βιοϊατρική: Μηχα-

νισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θε-

ραπείες και Βιοκαινοτομία» (MSc in Molecular 

Biomedicine: Mechanisms Of Disease, Molecular 

And Cellular Therapies, And Bioinnovation). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα τα 

άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85,

2. την υπ’  αρ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. την υπ’ αρ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική απόφα-

ση με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-

λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334),

4. τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 

άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38),

5. τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 

(Α’ 102),

6. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-

ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195),

7. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83),

8. το π.δ. 85/31-5-2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυ-

γκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124),

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 

14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ-

παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-

στωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄189),

10.  την υπ’ αρ. 795/29.06.2018 απόφαση της Συγκλή-

του του ΕΚΠΑ με την οποία επανιδρύθηκε το ΔΠΜΣ 

«Μοριακή Βιοϊατρική: Μηχανισμοί Ασθενειών, Μορια-

κές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία» (MSc 

in Molecular Biomedicine: Mechanisms Of Disease, 

Molecular And Cellular Therapies, And Bioinnovation) 

(Β΄ 2963),

11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της ΕΔΕ 

του ΔΠΜΣ «Μοριακή Βιοϊατρική: Μηχανισμοί Ασθενειών, 

Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία» 

(MSc in Molecular Biomedicine: Mechanisms Of Disease, 

Molecular And Cellular Therapies, And Bioinnovation) 

(συνεδρίαση 10.09.2021),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 

(13η συνεδρίαση 13-01-2022),

13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 

δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-

φασίζει:

την έγκριση του Κανονισμού του Διιδρυματικού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχο-

λής του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο 

Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» με τίτλο 

«Μοριακή Βιοϊατρική: Μηχανισμοί Ασθενειών, Μορια-

κές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία» (MSc 

in Molecular Biomedicine: Mechanisms Of Disease, 

Molecular And Cellular Therapies, And Bioinnovation), 

από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ως ακολούθως: 

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη «Μοριακή Βιοϊα-

τρική: Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρι-

κές θεραπείες και Βιοκαινοτομία» (MSc in Molecular 

Biomedicine: Mechanisms Of Disease, Molecular And 

Cellular Therapies, And Bioinnovation) είναι η παροχή 

ανταγωνιστικής, διεθνούς επιπέδου εκπαίδευσης στη 

βιοϊατρική έρευνα και ανάπτυξη σε μεταπτυχιακούς φοι-

τητές (ΜΦ), ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονι-

κό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε ένα ιδιαίτερα 

δυναμικό και απαιτητικό πεδίο της σύγχρονης επιστή-
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μης. Το πρόγραμμα συνδυάζει τη βασική ερευνητική 

γνώση και την κλινική πράξη με σκοπό την εκπαίδευση 

των φοιτητών του στη διερεύνηση της αιτιοπαθογένειας 

των νοσημάτων του ανθρώπου και την ανακάλυψη νέων 

μοριακών και κυτταρικών θεραπειών.
Οι βασικοί σκοποί του ΔΠΜΣ είναι οι εξής: 
- Η παροχή πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης 

σε νέους επιστήμονες με έμφαση στη μεταφραστική και 
κλινική έρευνα, την ανοσολογία, τη γενετική, τη μοριακή 
και κυτταρική βιολογία, τη λειτουργική γονιδιωματική, 
την επιγενετική, τη βιοπληροφορική. 

- Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τεχνολογί-
ες αιχμής και σύγχρονων ερευνητικών εργαλείων βιο-
ϊατρικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων 
τεχνολογιών αλληλούχησης νέας γενιάς, πρωτεομικής, 
βιοαπεικόνισης, διαγένεσης, καθώς και φαινοτυπικής 
ανάλυσης ζωικών προτύπων ασθενειών του ανθρώπου. 

- Η ανάπτυξη μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, οι οποίες 
ενισχύουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας των Μεταπτυ-
χιακών Φοιτητών (ΜΦ) σε ακαδημαϊκούς φορείς, ερευ-
νητικές υποδομές ή φορείς του ιδιωτικού τομέα.

- Η δημιουργία ενός γόνιμου περιβάλλοντος αλληλεπί-
δρασης των μεταπτυχιακών φοιτητών με τον ακαδημαϊκό 
και επιχειρηματικό χώρο του φαρμάκου προκειμένου να 
αποκτήσουν κατάρτιση στις μεθόδους ανάπτυξης στοχευ-
μένων και εξατομικευμένων θεραπειών και βιοδεικτών, 
καθώς και στην απόκτηση γνώσεων για το πώς θεμελιώ-
δεις ανακαλύψεις μπορούν να μεταφραστούν σε επιτυχη-
μένες επενδύσεις και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. 

- Η έκθεση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη διεθνή 
επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα, η ενεργή 
συνεισφορά τους στο ερευνητικό δυναμικό της Ελλάδας. 
και η αλληλεπίδρασή τους με την κοινωνία γενικότερα 
σχετικά με βασικά ζητήματα της επιστήμης.

Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα μπορούν να αντιμετω-
πίζουν επιτυχώς και αποτελεσματικά τις αυξανόμενες 
προκλήσεις της βιοϊατρικής έρευνας ακολουθώντας 
ακαδημαϊκές κατευθύνσεις (διδακτορικό κ.λπ.) ή/και 
στελεχώνοντας ερευνητικές υποδομές στην Ελλάδα ή 
το εξωτερικό. Περαιτέρω, οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα 
μπορούν να εργαστούν σε τμήματα έρευνας και ανάπτυ-
ξης (R&D) φαρμακευτικών εταιρειών και να ιδρύσουν/
στελεχώσουν βιοτεχνολογικές εταιρίες υψηλής έντασης 
γνώσης. Το πρόγραμμα θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη 
της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα 
της βιοϊατρικής και της βιοτεχνολογίας μέσω σύγχρο-
νων ερευνητικών κατευθύνσεων και τεχνολογιών και 
επιδιώκει να συνεισφέρει σημαντικά στην έρευνα, την 
καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών: MSc in Molecular Biomedicine: 
Mechanisms Of Disease, Molecular And Cellular 
Therapies, And Bioinnovation («Μοριακή Βιοϊατρική: Μη-
χανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες 
και Βιοκαινοτομία»), μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλή-
ρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική Σχολή του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
με αναφορά των συνεργαζόμενων φορέων.

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΠΜΣ

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ σύμφω-
να με το ν. 4485/2017 είναι:

1. Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ), η οποία απαρ-
τίζεται από εννέα (9) μέλη: τρία (3) μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής 
Σχολής και τέσσερις (4) ερευνητές του ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος 
Φλέμιγκ», τα οποία εκλέγονται από τη Συνέλευση της Ια-
τρικής Σχολής και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΕΒΕ 
«Αλέξανδρος Φλέμιγκ» αντίστοιχα για διετή θητεία, καθώς 
και από δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών που εκλέ-
γονται από τους φοιτητές του ΔΠΜΣ για ετήσια θητεία. 

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε., όπως και ο Διευθυντής τους 
Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται από την Ιατρική Σχολή, η οποία 
έχει τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του 
προγράμματος.

- Η Ε.Δ.Ε. είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την έγκριση 
των εισηγήσεων της συντονιστικής επιτροπής του ΔΠΜΣ 
που αφορούν: στον ορισμό μελών Συμβουλευτικών Επι-
τροπών, στον ορισμό μελών Εξεταστικών Επιτροπών, 
στην απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, στη συγκρό-
τηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και επιλογής των υπο-
ψηφίων, καθώς και για κάθε θέμα που προβλέπεται από 
επιμέρους ισχύουσες διατάξεις.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ: απαρτί-
ζεται από πέντε (5) μέλη των συνεργαζόμενων φορέων, 
που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται 
από την Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία.

Η κατανομή των μελών ανά συνεργαζόμενο φορέα και 
κατ’ αναλογία του αριθμού των διδασκόντων τους στο 
Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως εξής: 

Δύο (2) μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής
Τρεις (3) Ερευνητές του ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»
Τα μέλη της Σ.Ε. δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή 

αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή. Πρό-
εδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ, ο οποίος 
ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από την Ε.Δ.Ε. Η 
θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί μία 
φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και 
τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και 
ειδικότερα:

- Εισηγείται στην ΕΔΕ την κατανομή του διδακτικού 
έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΔΠΜΣ.

- Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς 
επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός 
των οποίων επικυρώνεται από την ΕΔΕ. 

- Εξετάζει φοιτητικά θέματα, όπως αιτήσεις αναστολής 
φοίτησης, παράτασης σπουδών, κ.ά. και εισηγείται σχε-
τικά στη Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ).

- Αποφασίζει, με εξουσιοδότηση της Ε.Δ.Ε., ως προς 
την οικονομική διαχείριση και ειδικότερα ως προς την 
έγκριση των δαπανών του προγράμματος και πιστοποιεί 
τη σχέση εκπαιδευτικών αναγκών του συγκεκριμένου 
προγράμματος με τις εκάστοτε αιτούμενες δαπάνες. 
Σύμφωνα με αυτό, η Συντονιστική Επιτροπή με σχετι-
κή απόφασή της θα εγκρίνει μια δαπάνη ή ένα σύνολο 
δαπανών και θα αιτιολογεί τη σκοπιμότητα εκτέλεσης 
αυτών σύμφωνα με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες 
του προγράμματος.
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3. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: 
Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης 
βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου ή 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντι-
κείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος 
της Σ.Ε. και ανήκει στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ που 
ασκεί τη διοίκηση του προγράμματος. Επιλέγεται από τα 
εκλεγμένα μέλη της Σ.Ε. και ορίζεται με τον Αναπληρωτή 
του, με απόφαση της Ε.Δ.Ε. 

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όρ-
γανα του Προγράμματος για κάθε θέμα που αφορά την 
αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Δι-
ευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) 
συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή 
για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντή. Έχει τις ακό-
λουθες αρμοδιότητες:

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση την Ε.Δ.Ε. και Σ.Ε.
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συ-

νεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του Δ.Π.Μ.Σ.

γ) Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτρο-
πών λόγω κένωσης θέσης.

δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλ-
λει στην Ε.Δ.Ε. για έγκριση. 

ε) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέ-
λεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντο-
λών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

στ) Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της Ε.Δ.Ε 
και της Σ.Ε., συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευ-
νητικού και εκπαιδευτικού έργου του Δ.Π.Μ.Σ., καθώς 
και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την ανα-
βάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστά-
μενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των 
διαθέσιμων πόρων του Δ.Π.Μ.Σ. 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΔΠΜΣ είναι Καθηγη-
τής ή Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής και 
εκπληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση 
απουσίας του.

Το ΔΠΜΣ «Μοριακή Βιοϊατρική: Μηχανισμοί Ασθε-
νειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαι-
νοτομία» (MSc in Molecular Biomedicine: Mechanisms 
Of Disease, Molecular And Cellular Therapies, And 
Bioinnovation) υποστηρίζεται από Γραμματεία του Προ-
γράμματος και βρίσκεται υπό την επιστασία της Γραμμα-
τείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η Γραμματεία του 
Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως καθήκον τη γραμματειακή υποστήριξη 
του ΔΠΜΣ, όπως την προετοιμασία της διαδικασίας εισ-
δοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοι-
χείων του Προγράμματος, τη γραμματειακή υποστήριξη 
της Σ.Ε., την καταχώριση βαθμολογιών και οποιουδήπο-
τε άλλου θέματος που σχετίζεται με τους φοιτητές του 
προγράμματος.

ΑΡΘΡΟ 3 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο ΔΠΜΣ «Μοριακή Βιοϊατρική: Μηχανισμοί Ασθε-
νειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαι-

νοτομία» (MSc in Molecular Biomedicine: Mechanisms 
Of Disease, Molecular And Cellular Therapies, And 
Bioinnovation) γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολού-
θηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι των Σχολών Επιστη-
μών Υγείας και των Τμημάτων Σχολών συναφών Θετι-
κών Επιστημών Πανεπιστημίων, ΑΤΕΙ και Πολυτεχνικών 
Σχολών (π.χ. Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, 
Βιοχημείας, Χημείας, Χημικών μηχανικών, Φυσικής, 
Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιοτεχνολογίας, (Βιο)
πληροφορικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών πε-
δίων των Επιστημών της Ζωής) της ημεδαπής, καθώς 
και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων 
από τον ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
(ν .3685/2008). Απόφοιτοι άλλων σχολών που δεν σχε-
τίζονται με το πεδίο των επιστημών ζωής (π.χ. Πληρο-
φορικής, Στατιστικής κ.ά.) θα γίνονται δεκτοί υπό την 
προϋπόθεση ότι διαθέτουν βασικές γνώσεις μοριακής 
και κυτταρικής βιολογίας που να τεκμηριώνονται με 
επιτυχή παρακολούθηση σχετικών με το αντικείμενο 
μαθημάτων Πανεπιστημιακού ή συναφών εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων και εν τέλει με την εξέταση κατά τη 
διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών 
ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και μόνο ένας κατ’ έτος σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. 

Το ΔΠΜΣ «Μοριακή Βιοϊατρική: Μηχανισμοί Ασθε-
νειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαι-
νοτομία» (MSc in Molecular Biomedicine: Mechanisms 
Of Disease, Molecular And Cellular Therapies, And 
Bioinnovation) θα δέχεται εικοσιπέντε (25) φοιτητές ανά 
ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί 
περισσότερους από πενήντα (50) διδάσκοντες, 80% από 
την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και το ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος 
Φλέμιγκ» και 20% από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά 
Κέντρα της ημεδαπής και της Αλλοδαπής με την προϋ-
πόθεση ότι ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 10 του 
παρόντος κανονισμού. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου δύο 
(2) διδάσκοντες ανά φοιτητή.

Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών 
φοιτητών στα ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής είναι περίπου 
3.190 ανά έτος σε σχέση και με τον αριθμό των περίπου 
2.157 προπτυχιακών φοιτητών ανά έτος και των 572 με-
λών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. 

Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και 
ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του 
Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 4
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και τις προβλέψεις του παρόντος 
Κανονισμού.

Κάθε Ιούνιο, με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Προγράμμα-
τος, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Δ.Π.Μ.Σ. και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή 
μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. Οι σχετικές αιτή-
σεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται 
ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., σε προθεσμία 
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που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παρα-
ταθεί με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του προγράμματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 
1. Αίτηση Συμμετοχής.
2. Βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική γλώσσα.
3. Συνοδευτική Επιστολή στην αγγλική γλώσσα.
4. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπου-

δών.
5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχι-

ακών σπουδών νομίμως επικυρωμένο.
6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
7. Δύο συστατικές επιστολές. 
8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής.
Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να 

καταθέσουν την αναγνώριση του πτυχίου τους ή να ξεκι-
νήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του βασικού πτυχίου 
από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 
34, του ν. 4485/2017 και της παρ. 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από τη ΣΕ 
με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

- Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 15%.
- Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα 

σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ σε πο-
σοστό 5%.

- Επίδοση σε Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προ-
βλέπεται στον Α’ κύκλο σπουδών σε ποσοστό 20%.

- Γνώση αγγλικής γλώσσας σε ποσοστό 10%.
- Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 2,5%.
- Δημοσιεύσεις σε ποσοστό 2,5%.
- Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 20%.
- Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 25%.
Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Σ.Ε. καταρτίζει τον 

Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει 
προς έγκριση στη Ε.Δ.Ε. 

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμμα-
τεία του Δ.Π.Μ.Σ. κατόπιν σχετικής ενημέρωσης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί οι ισοβαθ-
μήσαντες ως υπεράριθμοι, σε ποσοστό που δεν υπερβαί-
νουν το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοι-
τητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση 
τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να 
εγγραφούν στο Πρόγραμμα. 

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί 
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών, ορίζεται στα έξη (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα υπό 
προϋποθέσεις (λόγοι υγείας, κύηση επαγγελματικοί λό-
γοι) έπειτα από αίτηση του φοιτητή στη Σ.Ε. και έγκριση 
από την Ε.Δ.Ε.

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές έχουν δικαίωμα να ζητή-
σουν, με αίτησή τους, αναστολή φοίτησης. Η αναστολή 

χορηγείται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. μετά την εισήγηση της 
Συντονιστικής Επιτροπής για αποδεδειγμένα σοβαρούς 
λόγους, μόνο μία φορά και δεν μπορεί να είναι διάρκειας 
μεγαλύτερης των δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων ούτε 
μικρότερης του ενός (1) εξαμήνου. Τα εξάμηνα αναστο-
λής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην 
προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Φοιτητής που θα επαναλάβει τη φοίτησή του είναι 
υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, 
σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ., στα οποία δεν είχε 
αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτη-
σής του. Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής ο οποίος λαμβάνει 
αναστολή φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτησή του, 
εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του 
χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακού φοιτητή.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Δ.Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακα-
δημαϊκού έτους. Σε περίπτωση αδυναμίας έναρξης στο 
χειμερινό εξάμηνο, δύναται να μεταφερθεί στο εαρινό, 
με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ).

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατό 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και 
με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως 
35% των μαθημάτων. Τα μαθήματα οργανώνονται σε 
εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και 
διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.

Κατά τη διάρκεια του Δ.Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές θα κληθούν να συμμετέχουν σε:

Διαλέξεις: θα καλύπτουν τις βασικές αρχές, τους σημα-
ντικούς σταθμούς και τις τελευταίες εξελίξεις στο επιστη-
μονικό αντικείμενο της κάθε Ενότητας, με παραθέσεις 
ενδεικτικής διεθνούς βιβλιογραφίας και παραδείγματα 
από την πλούσια εμπειρία των διδασκόντων. Ερευνητι-
κές, επιχειρηματικές και μεθοδολογικές/τεχνολογικές 
εξελίξεις θα παρουσιάζονται συνδυαστικά. Το Δ.Π.Μ.Σ. 
θα χρησιμοποιεί και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, 
όπως webinars και άλλα διαδικτυακά εργαλεία, προκει-
μένου να διευρυνθεί το πεδίο της διδασκαλίας και να 
ευθυγραμμιστεί με τα διεθνή πρότυπα.

Διαλέξεις για μεταβιβάσιμες δεξιότητες: θα εστιάζουν 
στην καλλιέργεια σημαντικών επιστημονικών/επιχειρη-
ματικών δεξιοτήτων, όπως οι προφορικές παρουσιάσεις 
ερευνητικών αποτελεσμάτων ή νέων επιχειρηματικών 
προϊόντων, η συγγραφή ερευνητικών προτάσεων ή επι-
χειρηματικών πλάνων ανεύρεσης χορηγιών/χρηματοδο-
τήσεων, η συγγραφή επιστημονικών άρθρων ή εκθέσεων 
πεπραγμένων, θέματα βιοηθικής και κανόνες δεοντολο-
γίας στον επιστημονικό και επιχειρηματικό χώρο, ορθές 
πρακτικές ασφάλειας σε εργαστηριακούς χώρους κ.ά.

Σεμινάρια/Ομαδικές συζητήσεις (“journal clubs”) επί 
πρωτοποριακής επιστημονικής βιβλιογραφίας: οι φοι-
τητές θα αναλαμβάνουν να επιλέγουν και να παρουσιά-
ζουν σε συστηματική βάση επιστημονικά άρθρα υψηλής 
απήχησης σχετικά με το αντικείμενο της κάθε Ενότητας, 
αναλύοντας τη στρατηγική, τη μεθοδολογία, τη σημαντι-
κότητα των ευρημάτων, καθώς και πιθανές αδυναμίες ή 
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κινδύνους. Τα σεμινάρια αυτά θα πραγματοποιούνται υπό 
την επίβλεψη του διδακτικού προσωπικού κάθε Ενότητας.

Εργασίες: θα ανατίθενται στους φοιτητές στο πλαί-
σιο των τριών ενοτήτων και ανάλογα με το αντικείμενο 
μπορεί να αφορούν ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, 
βιοπληροφορικές αναλύσεις δεδομένων, κριτική αξι-
ολόγηση ερευνητικών δεδομένων ή επιχειρηματικών 
μοντέλων κ.ά. Θα δοθεί έμφαση σε ομαδικές εργασίες, 
τις οποίες οι φοιτητές θα καλούνται να σχεδιάσουν και 
να εκτελέσουν σε ομάδες, προκειμένου να αναπτυχθεί 
πνεύμα συνεργασίας.

Προφορικές παρουσιάσεις: θα ανατίθενται σε φοιτητές 
στο πλαίσιο των διαφορετικών μαθημάτων, εργασιών 
και σεμιναρίων. 

Πρακτικές Ασκήσεις/Διπλωματική εργασία: Κατά τη 
διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου θα υπάρχουν δύο τρί-
μηνες περίοδοι πρακτικής άσκησης σε διαφορετικά ερ-
γαστήρια ή εταιρείες υπό την επίβλεψη μελών του ΔΠΜΣ 

(Ελλάδα ή εξωτερικό). Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
των μαθημάτων και των πρακτικών ασκήσεων, ο/η με-
ταπτυχιακός/μεταπτυχιακή φοιτητής/φοιτήτρια δηλώνει 
με γραπτή δήλωση στη Σ.Ε. σε ποια ερευνητική ομάδα 
επιθυμεί να εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία με 
σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Υπεύθυνου (ΕΥ) 
της ομάδας. Η Σ.Ε. διαμορφώνει το σχετικό πρακτικό και 
το μεταβιβάσει προς έγκριση στην Ε.Δ.Ε. Μετά την ολο-
κλήρωση της Δ.Ε., ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα έχει την 
υποχρέωση να παρουσιάσει την ερευνητική του εργασία 
στο τέλος του τετάρτου (4ου) εξαμήνου.

Συνέδριο: σχετικό με το αντικείμενο στο οποίο ο φοι-
τητής πραγματοποίησε πρακτική άσκηση ή διπλωματική 
εργασία. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα ενθαρρύνεται να 
υποβάλει περίληψη και να παρουσιάσει τα ερευνητικά 
του αποτελέσματα, όπου αυτό είναι εφικτό.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως 
εξής:

Κωδικός 
Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος ECTS Ώρες Διδ./εξάμηνο

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

042Α001 Εισαγωγή στη Βασική Εργαστηριακή και την Κλινική Ερευνητι-
κή Μεθοδολογία (Introduction to basic laboratory and clinical 
research methodology)

2 18 ώρες 
(3 ώρες x 6 εβδομάδες)

042Α002 Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί στη χρόνια φλεγμονή και 
τις μεταβολικές και μολυσματικές νόσους (Molecular and cellular 
mechanisms in chronic inflammation and infectious diseases)

4 78 ώρες 
(6 ώρες x 13 εβδομάδες)

042Α003 Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί στον καρκίνο (Molecular 
and cellular mechanisms in cancer)

2 18 ώρες 
(3 ώρες x 6 εβδομάδες)

042Α004 Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί στις νευροεκφυλιστικές νό-
σους (Molecular and cellular mechanisms in neurodegenerative 
diseases)

2 24 ώρες 
(3 ώρες x 8 εβδομάδες)

042Α005 Τεχνολογίες αιχμής στη μοριακή βιολογία και τη γενετική 
(Cutting-edge technologies in molecular biology and genetics)

4 78 ώρες 
(6 ώρες x 13 εβδομάδες)

042Α006 Βασικές αρχές Βιοπληροφορικής, Υπολογιστικής Βιολογίας και Βι-
οστατιστικής (Systems Biology, Biotechnology and Bioinnovation)

3 27 ώρες 
(3 ώρες x 9 εβδομάδες)

042Α007 Ιατρική Ακριβείας: Μεθοδολογίες, τάσεις και προκλήσεις 
(Precision medicine: methods, trends and challenges)

2 18 ώρες 
(3 ώρες x 6 εβδομάδες)

042Α008 Βιολογικές θεραπείες (μοριακές, γονιδιακές και κυτταρικές) και 
ανάπτυξη φαρμάκων - Από in silico σε in vivo (Βiological therapies 
and drug development process)

2 18 ώρες 
(3 ώρες x 6 εβδομάδες)

042Α009 Βασικές αρχές επιχειρηματικότητας και καινοτομίας/Πνευματι-
κή ιδιοκτησία και αξιοποίηση αποτελεσμάτων (Βasic principles 
of entrepreneurship and innovation/Intellectual property and 
exploitation of results)

3 52 ώρες 
(4 ώρες x 13 εβδομάδες)

042Β003 Μεταβιβάσιμες δεξιότητες (Transferable Skills) 4 78 ώρες
(6 ώρες x 13 εβδομάδες)

042Β004 Ομαδικές συζητήσεις επί πρωτοποριακής επιστημονικής βιβλι-
ογραφίας και εργασίες (Journal club)

2 39 ώρες
(3 ώρες x 13 Εβδομάδες)

ΣΥΝΟΛΟ - Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 26 ώρες/Εβδομάδα *
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Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

042Β001 Βιολογία Συστημάτων, Βιοτεχνολογία και Βιοκαινοτομία (Systems 
Biology, Biotechnology and Bioinnovation)

2 39 ώρες 
(3 ώρες x 13 εβδομάδες)

042Β004 Ομαδικές συζητήσεις επί πρωτοποριακής επιστημονικής βιβλι-
ογραφίας και εργασίες (Journal club)

2 39 ώρες
(3 ώρες x 13 εβδομάδες)

042Β005 A’ Τρίμηνη Προχωρημένη εργαστηριακή άσκηση (Rotation 1st) 13 416 ώρες
(32 ώρες x 13 εβδομάδες)

042Β006 B’ Τρίμηνη Προχωρημένη εργαστηριακή άσκηση (Rotation 2nd) 13 416 ώρες 
(32 ώρες x 13 εβδομάδες)

ΣΥΝΟΛΟ - Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 35 ώρες/Εβδομάδα

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

042Ε001 Διπλωματική Εργασία (Dissertation Thesis) 30

ΣΥΝΟΛΟ - Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

042Ε001 Περάτωση και συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας (Dissertation 
Thesis)

20

042Δ001 Συγγραφή ερευνητικής πρότασης (Research proposal) 10

ΣΥΝΟΛΟ - Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

* Τα μαθήματα γίνονται παράλληλα καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. 

Β. Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες εκ-

παίδευσης, τις οποίες οι φοιτητές θα παρακολουθούν 
παράλληλα: 1. Μηχανισμοί Ασθενειών, 2. Μοριακές και 
Κυτταρικές θεραπείες, 3. Βιοκαινοτομία και 4. Μεταβι-
βάσιμες Δεξιότητες.

Η πρώτη ενότητα εστιάζει στην πρακτική και θεωρη-
τική εκπαίδευση των φοιτητών στον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση ερευνητικών μελετών, τον χαρακτηρισμό των 
μοριακών και κυτταρικών μηχανισμών που διέπουν τις 
ανθρώπινες ασθένειες και την εις βάθος διερεύνηση της 
αιτιοπαθογένειάς τους. Η δεύτερη ενότητα εστιάζει στις 
μεθόδους ανάπτυξης στοχευμένων και εξατομικευμένων 
θεραπειών, και θα καλύπτει την ανάπτυξη μικρών μο-
ρίων, αντισωμάτων, νανομορίων, φυσικών προϊόντων, 
βιοϊσοδυνάμων κ.ά. για την αντιμετώπιση των ασθενειών 
του ανθρώπου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη χρήση 
σύγχρονων τεχνολογιών (αλληλούχιση νέας γενιάς, εξε-
λιγμένη απεικόνιση, φαρμακογενομική, μεταγονιδιωμαι-
κή κ.ά.). Η τρίτη ενότητα εστιάζει στη μετάφραση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων από το εργαστήριο στην 
κλινική και στην αναγνώριση επιχειρηματικά αξιοποιή-
σιμων ευρημάτων για την περαιτέρω ανάπτυξή τους σε 
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Η τέταρτη ενότητα 
εστιάζει στην καλλιέργεια σημαντικών επιστημονικών/
επιχειρηματικών δεξιοτήτων, όπως οι παρουσιάσεις 
ερευνητικών αποτελεσμάτων ή νέων επιχειρηματικών 
προϊόντων, η συγγραφή ερευνητικών προτάσεων ή 
επιχειρηματικών πλάνων, η συγγραφή επιστημονικών 
άρθρων ή εκθέσεων πεπραγμένων.

Αναλυτικά ανά μάθημα:
Εισαγωγή στη Βασική Εργαστηριακή και την Κλινική 

Ερευνητική Μεθοδολογία: Βασικές Αρχές Υγιεινής και 
Ασφάλειας στο Εργαστήριο, Βασικές Εργαστηριακές 

Τεχνικές, Ηθική και Ευζωία των Εργαστηριακών Ζώων: 
φροντίδα και καλή μεταχείριση, Βασικές Έννοιες Γονιδι-
ακής Δομής και Έκφρασης.

Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί στη χρόνια φλεγ-
μονή και τις μεταβολικές και μολυσματικές νόσους: 
Έμφυτο και Προσαρμοστικό Ανοσοποιητικό Σύστημα, 
Διαμεσολαβητές/Σηματοδότηση στην Φλεγμονή, Με-
ταγραφική και Επιγενετική Ρύθμιση των Φλεγμονωδών 
Αποκρίσεων, Ανοσοποιητική Ρύθμιση του Μεταβολι-
σμού, Διαταραχή του Ανοσοποιητικού Συστήματος από 
Ιούς, Έννοιες Αυτοανοσίας: Ορισμός και Γενικοί Μηχα-
νισμοί.

Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί στον καρκίνο: 
Γονιδιωματική Αστάθεια, Απόκριση στις βλάβες του 
DNA και Κυτταρικός Κύκλος, Τροποποιημένη Έκφραση 
Γονιδίου και Επιγενετική Ρύθμιση, Ενδοκυτταρικά Μο-
νοπάτια Μεταγωγής Σήματος, Αναπτυξιακά Μονοπάτια 
Σηματοδότησης στην Ογκογένεση, Αγγειογένεση και 
Μετάσταση, Μικροπεριβάλλον του Όγκου, Επιθηλιακή-
Μεσεγχυματική Μετάβαση, Αυτοφαγία και Απόπτωση.

Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί στις νευροεκ-
φυλιστικές νόσους: Αναπτυξιακή Νευροεπιστήμη, Νευ-
ρολογική Βάση Ασθενειών του Νευρικού Συστήματος, 
Νευροανοσολογία, Συμπεριφορική Νευροεπιστήμη.

Τεχνολογίες αιχμής στη μοριακή βιολογία και τη γενε-
τική: Νέες Τεχνολογίες Αλληλούχισης του DNA Επόμε-
νης Γενιάς (NGS, Next Generation Sequencing), Τεχνικές 
Βιοαπεικόνισης, Πρωτεωμική, Διαγονιδιακή/Στόχευση 
γονιδίων, Βασικές Aρχές Kυτταρομετρίας ροής/μάζας.

Βασικές αρχές Βιοπληροφορικής, Υπολογιστικής Βι-
ολογίας και Βιοστατιστικής: Βάσεις Βιοστατιστικής και 
Βιοπληροφορικής (μέσος όρος, διάμεση τιμή, τυπική 
απόκλιση, τιμή σημαντικότητας/p-value, έλεγχος υποθέ-
σεων/t-test), Υπολογιστικές Προσεγγίσεις στα Βιολογικά 
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Προβλήματα (ορισμοί της απόστασης, της μεταβλητό-
τητας και του συσχετισμού), Εξοικείωση με την Κωδικο-
ποίηση με R (R coding), Απόδοση και Ερμηνεία Βασικών 
Βιοπληροφορικών Αναλύσεων.

Ιατρική Ακριβείας: Μεθοδολογίες, τάσεις και προκλή-
σεις: Ανοσοθεραπεία, Φαρμακογονιδιωματική, Προ-
γράμματα Διαλογής/Screening, Φορετές συσκευές, Επα-
γόμενα Πολυδύναμα Βλαστοκύτταρα (iPSCs), Βιοηθική.

Βιολογικές θεραπείες (μοριακές, γονιδιακές και κυττα-
ρικές) και ανάπτυξη φαρμάκων - Από in silico σε in vivo: 
Βασικές Αρχές Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Νέων Φαρμά-
κων, In silico και in vitro Δοκιμές - Αναλύσεις, Κανονισμοί 
για την Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων, Γονιδιακή Θεραπεία.

Βασικές αρχές επιχειρηματικότητας και καινοτομίας/
Πνευματική ιδιοκτησία και αξιοποίηση αποτελεσμάτων: 
Βασικές Αρχές Μεταφοράς Τεχνολογίας και Προστασίας 
IP, Νομικές Πτυχές, Μεταφορά Τεχνολογίας: Εμπορευμα-
τοποίηση στον Τομέα της Βιοτεχνολογίας, Καινοτομία και 
Επιχειρηματικότητα: Πρακτική και Αρχές, Η Διαδικασία 
Καινοτομίας: Ανάπτυξη νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών, 
Επιχειρηματικός Προγραμματισμός και Επιχειρηματική 
Χρηματοοικονομική, Νεοσύστατες Επιχειρήσεις/Start-
ups, Επιχειρήσεις Έντασης Γνώσης/Spin-off και Επενδυ-
τικά Κεφάλαια, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στην 
Παγκόσμια Οικονομία.

Μεταβιβάσιμες δεξιότητες: Αναζήτηση και Συγγραφή 
Επιστημονικών Άρθρων, Δημιουργία Επιστημονικής Αφί-
σας, Προφορική Παρουσίαση/Υπεράσπιση Διατριβής, 
Σύνταξη Βιογραφικού/Συνοδευτικής Επιστολής και Επι-
λογή Εργαστηρίου, Τήρηση Εργαστηριακού Τετραδίου/
Διαχείριση Χρόνου, Συγγραφή Προτάσεων Ερευνητικής 
Χρηματοδότησης/Επιχορήγησης, Προγραμματισμός Συ-
νεδρίου.

Ομαδικές συζητήσεις επί πρωτοποριακής επιστημονι-
κής βιβλιογραφίας και εργασίες: Μεθόδων Ανάγνωσης 
και Παρουσίασης Ερευνητικών Άρθρων που βρίσκονται 
στην Τρέχουσα Επιστημονική Βιβλιογραφία, Έναρξη 
Ομαδικών Συζητήσεων, Υποβολή Διευκρινιστικών Ερω-
τήσεων και Κριτικός Σχολιασμός Μεθόδων, Προσεγγί-
σεων και Επιστημονικών Συμπερασμάτων του Άρθρου, 
Παρουσίαση των Βιοϊατρικών Προοπτικών.

Βιολογία Συστημάτων, Βιοτεχνολογία και Βιοκαινοτο-
μία: Σεμινάρια Βιολογίας Συστημάτων, Βιοτεχνολογία 
και Βιοκαινοτομίας.

Συγγραφή ερευνητικής πρότασης: Οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές εκπαιδεύονται στις βασικές αρχές της συγγρα-
φής ερευνητικών προτάσεων στα πρότυπα του ERC και 
του ΕΛΙΔΕΚ. Οι φοιτητές καλούνται κατά την ολοκλή-
ρωση της εκπαίδευσης του να συγγράψουν μια ερευ-
νητική πρόταση ως μέρος ολοκλήρωσης της βασικής 
τους εκπαίδευσης και προετοιμασίας για την περεταίρω 
ερευνητική τους πορεία. 

A’ Τρίμηνη Προχωρημένη εργαστηριακή άσκηση 
(Rotation): Εργαστηριακή εργασία, Εισαγωγή στις διά-
φορες Εργαστηριακές Τεχνικές, Έναρξη για Ανεξάρτητη 
Σκέψη, Εκμάθηση Κριτικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης 
Επιστημονικών Αποτελεσμάτων, Ανάπτυξη Συνεργασιών 
με άλλα μέλη του εργαστηρίου.

B’ Τρίμηνη Προχωρημένη εργαστηριακή άσκηση 

(Rotation): Εργαστηριακή εργασία, Εισαγωγή στις διά-
φορες Εργαστηριακές Τεχνικές, Έναρξη για Ανεξάρτητη 
Σκέψη, Εκμάθηση Κριτικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης 
Επιστημονικών Αποτελεσμάτων, Ανάπτυξη Συνεργασιών 
με άλλα μέλη του εργαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρ-
θρώνεται σε δύο (2) εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και 
το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλά-
χιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και τρείς 
(3) εβδομάδες εξετάσεων.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων εί-
ναι υποχρεωτική. 

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προ-
βλέπεται η αναπλήρωσή του. Οι φοιτητές ενημερώνονται 
ηλεκτρονικά για την ημερομηνία και ώρα αναπλήρωσης. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών ενός φοιτητή 
ξεπερνά το 20% των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα/
εργαστήριο, τίθεται θέμα διαγραφής του φοιτητή. Το 
εν λόγω θέμα εξετάζεται από τη Σ.Ε., η οποία εισηγείται 
σχετικά στην Ε.Δ.Ε., η οποία έχει και την ευθύνη της τε-
λικής απόφασης.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επί-
δοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να παρα-
κολουθήσουν στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ πραγματοποιείται 
στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή/και προφορικές 
εξετάσεις ή/και με εκπόνηση εργασιών στη διάρκεια του 
εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον δι-
δάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνε-
ται στην κλίμακα 1-10. Η βαθμολογία των μαθημάτων 
κατατίθεται από τους υπευθύνους των μαθημάτων στη 
Γραμματεία του ΔΠΜΣ εντός είκοσι (20) ημερών από τη 
λήξη της εξεταστικής περιόδου.

Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτη-
τής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυ-
χώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του 
Δ.Π.Μ.Σ. και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική ερ-
γασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση 
μαθήματος ή μαθημάτων, θεωρείται ότι δεν έχει ολο-
κληρώσει το εξεταζόμενο μάθημα και καλείται να επα-
ναλάβει την εξέταση στην επαναληπτική εξεταστική που 
θα δίνεται το Σεπτέμβριο εκάστου έτους. Σε περίπτω-
ση που αποτύχει και δεύτερη φορά ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής θα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από 
τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ της Σχολής Επιστημών 
Υγείας ή ερευνητών του ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», 
τα μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο 
με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. 
Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης 
διδάσκων. Η δυνατότητα αξιολόγησης του μεταπτυχι-
ακού φοιτητή από ειδική τριμελή επιτροπή θα δίνεται 
μόνο σε φοιτητές που έχουν παραστεί στην εξέταση και 
έχουν αποτύχει και όχι λόγω αδικαιολόγητης απουσίας. 
Εξαιρούνται περιπτώσεις φοιτητών που βρίσκονται σε 
αναστολή φοίτησης ή όταν συντρέχουν λόγοι υγείας, οι 
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οποίοι θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από αντίστοιχο 
έγγραφο δημόσιου φορέα. 

Επιπλέον το πρώτο έτος μεταπτυχιακών σπουδών θε-
ωρείται δοκιμαστικό. H αξιολόγηση της απόδοσης στα 
μαθήματα και τις εργαστηριακές ασκήσεις, καθώς και η 
συνολική εκτίμηση των επιδόσεων του μεταπτυχιακού 
φοιτητή και της διάθεσής του να ανταποκριθεί στις απαι-
τήσεις του προγράμματος, αποτελούν βασικά κριτήρια 
για την ανανέωση της αποδοχής του μεταπτυχιακού 
φοιτητή στο ΔΠΜΣ μετά την πάροδο του πρώτου ακα-
δημαϊκού έτους. Ελάχιστη προϋπόθεση για τη συνέχιση 
των σπουδών είναι να επιτευχθεί μέσος όρος βαθμολο-
γίας ≥7/10 στα μαθήματα που προβλέπει το Πρόγραμμα 
Σπουδών (ελάχιστη βαθμολογία σε κάθε μάθημα ≥5) και 
αντίστοιχα στις (2) πρακτικές εργαστηριακές ασκήσεις 
(οι δύο μέσοι όροι δεν συμψηφίζονται). Εφόσον ο μέσος 
όρος των μαθημάτων είναι μικρότερος του 7/10, ο/η με-
ταπτυχιακός/μεταπτυχιακή φοιτητής/φοιτήτρια μπορεί 
να επαναλάβει την εξέταση στα μαθήματα στα οποία 
επιθυμεί να βελτιώσει τη βαθμολογία κατά στην επανα-
ληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Επανάληψη της 
εργαστηριακής άσκησης δεν είναι δυνατή. Σε περίπτωση 
αποτυχίας της επίτευξης της ελάχιστης βαθμολογίας, η 
Ε.Δ.Ε. αποφασίζει για τη συνέχιση ή μη των σπουδών του 
μεταπτυχιακού φοιτητή.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να εκπονήσει 
διπλωματική εργασία και να συγγράψει μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με τα μαθήματα 
του προγράμματος. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής επι-
λέγει ένα θέμα και υποβάλλει έγγραφη αίτηση στη Σ.Ε. 
για ορισμό θέματος και επιβλέποντος. Την επίβλεψη της 
διπλωματικής εργασίας αναλαμβάνει Τριμελής Εξετα-
στική Επιτροπή (ΤΕΕ), την οποία εγκρίνει η Ε.Δ.Ε. Η T.E.E. 
έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου 
της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Μέλη ή επιβλέποντες της τριμελούς εξεταστικής επι-
τροπής εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας ορίζο-
νται εξ όλων των κατηγοριών διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ. 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία.

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι 
πρωτότυπο.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία είναι η αγγλική.

Η διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας 
ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία κατα-
τίθεται στο τέλος του Δ’ εξαμήνου, εγκρίνεται κατ’ αρχήν 
από τον επιβλέποντα και στη συνέχεια υποστηρίζεται 
δημόσια ενώπιον της Τ.Ε.Ε. Η διαδικασία εξέτασης της 
διπλωματικής διατριβής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, σε περιπτώσεις 
που συντρέχουν ειδικοί λόγοι και μόνο κατόπιν έγκρισης 
από την Ε.Δ.Ε. δύναται να παραταθεί η διαδικασία μέχρι 
τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Επιπλέον ο μετα-
πτυχιακός φοιτητής έχει την υποχρέωση να συγγράψει 
μια ερευνητική πρόταση υπό μορφή αιτήματος χρημα-
τοδότησης το οποίο κατατίθεται μαζί με τη διπλωματική 

και εξετάζεται από την ΤΕΕ. Η ερευνητική πρόταση βασί-
ζεται στα αποτελέσματα της διπλωματικής εργασίας και 
γίνεται για την προετοιμασία των ΜΦ στην αναζήτηση 
χρηματοδότησης για την έναρξη της Διδακτορικής Δι-
ατριβής. 

Η εργασία γίνεται αποδεκτή κατά πλειοψηφία και βαθ-
μολογείται με κλίμακα 0-10 με άριστα το δέκα (10) και με 
βάση προαγωγής το 7. Αν η μεταπτυχιακή εργασία θεω-
ρηθεί από την ΤΕΕ μη ικανοποιητική και βαθμολογηθεί 
κάτω από τη βάση του επτά (7), τότε η επιτροπή μπορεί 
να ζητήσει από τον μεταπτυχιακό φοιτητή τη βελτίωσή 
της, την τροποποίηση ορισμένων τμημάτων ή τη ριζική 
αναμόρφωσή της. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η 
επιτροπή ορίζει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο πρέπει να έχει επανυποβληθεί μεταπτυχιακή εργα-
σία, τροποποιημένη σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΤΕΕ.

Με τη γραπτή βεβαίωση των μελών της ΤΕΕ, ο φοι-
τητής θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει την υποχρέωση 
της διπλωματικής εργασίας. Μετά την τελική εξέταση 
και με ευθύνη του επιβλέποντος και του μεταπτυχιακού 
φοιτητή συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τα 
μέλη της επιτροπής.

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον εγκρι-
θούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρε-
ωτικά στον διαδικτυακό τόπο της Ιατρικής Σχολής.

Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωμα-
τικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ", 
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα 
και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του 
Α’ κύκλου σπουδών (κάρτα σίτισης, φοιτητικό εισιτήριο, 
μειωμένα έξοδα συμμετοχής σε ορισμένες πολιτιστικές 
και ψυχαγωγικές εκδηλώσει, ασφάλιση μέσω Πανεπιστη-
μίου) πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών 
συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρεούται να εξασφαλίσει 
στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προ-
σβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη δι-
δασκαλία. Η Μονάδα Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ ιδρύ-
θηκε και λειτουργεί με την από 23 Φεβρουαρίου 2006 
απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου και την από 
22 Μαρτίου 2006 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. 
Έργο της είναι η εξασφάλιση στην πράξη της ισότιμης 
πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με 
διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της πα-
ροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, Υποστηρικτικών 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Υπηρεσιών Πρόσβασης.

2. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται:

- Να παρακολουθούν επιτυχώς τα προσφερόμενα με-
ταπτυχιακά μαθήματα. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής 
θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει πλήρως ένα μάθημα 
μόνο εάν συμπληρώσει το 80% των ωρών του μαθήμα-
τος (Παραδόσεις και Ασκήσεις) του ισχύοντος προγράμ-
ματος σπουδών. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να 
επαναλάβει το μάθημα.
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- Να εφοδιάζονται εγκαίρως, με δική τους ευθύνη, με 

τα απαραίτητα συγγράμματα και φωτοτυπίες επιστημο-

νικών άρθρων που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη.

- Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθε-

σμίες τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί για το κάθε 

μάθημα. Εργασίες που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν 

θα λαμβάνονται υπόψη, και ο μεταπτυχιακός φοιτητής 

θα υποχρεούται να επαναλάβει το μάθημα. 

- Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις σε 

καθορισμένες μέρες και ώρες, όπως αυτές ανακοινώ-

νονται από τη γραμματεία του ΔΠΜΣ. Σε περίπτωση μη 

παρουσίας ή αποτυχίας στις προβλεπόμενες εξετάσεις ο 

μεταπτυχιακός φοιτητής θα καλείται να επαναλάβει την 

εξέταση τον Σεπτέμβριο κάθε έτους κατά τη διάρκεια της 

επαναληπτικής εξεταστικής. 

- Να παρακολουθούν συνέδρια, ημερίδες και άλλες 

επιστημονικές εκδηλώσεις με θέματα συναφή με το αντι-

κείμενο του ΔΠΜΣ.

- Να αξιολογούν με την ολοκλήρωση των μαθημάτων 

τη δομή και την ποιότητα των παρεχόμενων διαλέξεων, 

καθώς και τους διδάσκοντες που συμμετέχουν στο πρό-

γραμμα σπουδών.

Η μη τήρηση των παραπάνω, αποτελεί βάση απορρι-

πτικού βαθμού για μαθήματα ή αποκλεισμού του Με-

ταπτυχιακού Φοιτητή από το πρόγραμμα, έπειτα από 

εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή και σχετική από-

φαση της ΕΔΕ.

3. Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., μετά την εισήγηση της Σ.Ε, 

δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών 

φοιτητών εάν: 

- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών

- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημά-

των και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, 

- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 

Δ.Π.Μ.Σ., όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,

- έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά 

την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 

αρμόδια πειθαρχικά Όργανα, 

-  αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 

φοιτητών,

- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.

4. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές 

του Δ.Π.Μ.Σ. των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον 

διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο 

ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το 

μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενει-

ακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμε-

σου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με 

τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία 

της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή 

αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΔΠΜΣ. 

Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν 

ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 

του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται 

στο ΔΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό 

του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατά-

ταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο 

εισόδημα (άρθ. 35, παρ. 2, ν. 4485/2017). 

5. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξι-
ολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η αξιολόγηση των 
μαθημάτων και των διδασκόντων γίνεται μέσω ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας και ανώνυμα. Τα αποτελέσμα-
τα της αξιολόγησης τα συγκεντρώνει η Γραμματεία 
του Δ.Π.Μ.Σ. και τα προωθεί στους υπευθύνους κάθε 
μαθήματος. 

6. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της Συνέλευ-
σης της Ιατρικής Σχολής παρουσία του Προέδρου της 
Ιατρικής Σχολής. 

7. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 
σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ-
κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί 
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω-
να με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).

8. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν 
την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.

9. Για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ «Μοριακή Βιο-
ϊατρική: Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυττα-
ρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία» (MSc in Molecular 
Biomedicine: Mechanisms Of Disease, Molecular And 
Cellular Therapies, And Bioinnovation) οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται 
στο ποσό των χιλίων (1.000 €) ανά εξάμηνο. Η καταβολή 
του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

10. Το ΔΠΜΣ δύναται να χορηγεί χρηματικό ποσό ως 
μία (1) υποτροφία Αριστείας ανάλογα με τους διαθέσι-
μους οικονομικούς πόρους. Χορηγείται μετά την εισή-
γηση της Συντονιστικής Επιτροπής και έγκριση από τη 
Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ) στον φοιτητή που 
έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο στη βαθμολογία του συ-
νόλου των μαθημάτων τουλάχιστον του Α’ εξαμήνου.

ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΠΜΣ

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΠΜΣ θα διατεθούν 
αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξο-
πλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια της 
Ιατρικής Σχολής.

2. Αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα 
εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα, εργαστήρια και 
ερευνητικές υποδομές θα διατεθούν επίσης και από το 
ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ». 

3. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του 
ΔΠΜΣ γίνεται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. 

4. Η χρηματοδότηση του ΔΠΜΣ μπορεί να προέρχεται 
από:

α) τον προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών και των συνεργαζόμενων 
για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε εί-
δους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως 
οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα, 
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ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή άλλων διεθνών οργανισμών,

ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Το ΔΠΜΣ ζητά την καταβολή τελών φοίτησης προ-

κειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία 
του προγράμματος και τη δυνατότητα παροχής υπο-
τροφιών, παροχής γραμματειακής υποστήριξης, για να 
καλύπτονται τα έξοδα διαφήμισης του προγράμματος, 
τις μετακινήσεις επισκεπτών καθηγητών κ.ά. Σε περιπτώ-
σεις που λόγω εσόδων από τις ανωτέρω πήγες προκύ-
ψει πλεόνασμα προϋπολογισμού τα επιπλέον έσοδα θα 
ανταποδίδονται στους φοιτητές μέσω επιπλέον υποτρο-
φιών ή συμμετοχής του σε εθνικά και διεθνή συνέδρια 
ή σε ότι άλλο κρίνει η ΕΔΕ ότι βελτιώνει σημαντικά την 
εκπαίδευση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

5. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του 
απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απο-
λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και 
των λοιπών δραστηριοτήτων του ΔΠΜΣ, ο οποίος κατα-
τίθεται στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Ο εν λόγω απολο-
γισμός αποστέλλεται στα αρμόδια όργανα σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΔΠΜΣ 
θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
ΣΤΟ ΔΠΜΣ

Οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ, προέρχονται, τουλάχιστον 
κατά 80%, από:

- μέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, 
- Ερευνητές ή Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες του 

ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»,
- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής 

του ΕΚΠΑ, κατόχους διδακτορικού διπλώματος εκτός 
αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και 
αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι 
δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,

- ομότιμους καθηγητές (άρθ. 69, ν. 4386/2016) και αφυ-
πηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής, 

- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112) 
της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,

- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους 
διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτο-
ρες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπο-
ρεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με 
απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του 
οικείου Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού 
και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση 
που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρό-
φου και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ. (παρ. 7, άρ. 29, 
ν. 4009/2011). 

Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης της Σχο-
λής ανατίθεται επίσης διδασκαλία σε:

- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- Ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων του αρ. 13Α, 

ν. 4310/2014, 
- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την 

ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα 
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες 
ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμέ-
νες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 
του ΔΠΜΣ,

- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή 
αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού 
διπλώματος (παρ. 7, άρθρο 16, ν. 4009/2011).

ΑΡΘΡΟ 11
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο παρών Κανονισμός ισχύει για τους ήδη εγγεγραμ-
μένους φοιτητές στο πρόγραμμα από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019.

Για όσα θέματα δεν ορίζονται στην ισχύουσα νομοθε-
σία και στον παρόντα Κανονισμό, αρμόδια να αποφασί-
ζει είναι Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02007792102220012*

ΑΔΑ: 67ΞΦ46ΨΖ2Ν-9Λ6


