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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 
 

 Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Εφαρμογές της Βιολογίας στην  
Ιατρική» αποφασίστηκε από το Τμήμα Βιολογίας μετά από πρόταση μελών ΔΕΠ του Τομέα 
Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής και εγκρίθηκε από το ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ711/33Β7/295/30-5-
95). Αρχικά λειτούργησε με την εισαγωγή 7 μεταπτυχιακών φοιτητών τον Φεβρουάριο του 
1997, και στη συνέχεια, μετά από έγκριση πρότασης χρηματοδότησης που υποβλήθηκε στο 
πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ-Ι, συνεχίστηκε η λειτουργία του ως Διατμηματικό Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα από κοινού με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ΦΕΚ711/33Β7/211/13-10-98, Y.A.). Τον Σεπτέμβριο του 1998 επελέγησαν και εισήχθησαν 
δεκαπέντε (15) φοιτητές, το 1999 δώδεκα (12) , το 2000 δώδεκα (12),  το 2001 δεκατέσσερις 
(14), το 2002 δεκατρείς (13),  το 2003 δεκατέσσερις (14)  το 2004 δεκαεπτά (17), το 2005 
δεκαέξι (16), το 2006 δεκαεπτά (17), το 2007 δώδεκα (12)  το 2008 είκοσι (20)   το 2009 (23),  
το 2010 (20), το 2011 (20), το 2012 (18)κάτοχοι πτυχίων Βιολογίας, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, 
Κτηνιατρικής, ΠΣΕ, ΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων  Δημόσιας Υγιεινής. 

 Κεντρικό στόχο του προγράμματος αποτελεί η επιμόρφωση αποφοίτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σε 
αντικείμενα σχετικά με παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται σήμερα ταχύτατα 
στο χώρο της Βιολογίας και της Ιατρικής. Τα διδασκόμενα μαθήματα περιλαμβάνουν 
διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, το δε περιεχόμενό τους είναι συμβατό με τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό του συγκεκριμένου  Μ.Δ.Ε., όπως και με τις κοινωνικές 
επιδιώξεις των συνεργαζομένων φορέων. 

 Το ΜΔΕ «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική» υπήρξε από τα πρώτα προγράμματα που 
εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση μετά από υποβολή πρότασης από τον Ομότιμο Καθηγητή 
Βιολογίας Λουκά Χ. Μαργαρίτη, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ-Ι, το 1998 (με αρίστη βαθμολογία), 
ενώ η χρηματοδότηση συνεχίστηκε μετά από αξιολόγηση πρότασης στο πλαίσιο του 
ΕΠΕΑΕΚ-ΙΙ μέχρι τον Αύγουστο του 2003. Το πέρας της δεύτερης χρηματοδότησης 
σηματοδοτεί μια νέα φάση στην πορεία του προγράμματος του οποίου οι προοπτικές 
συνέχισης της λειτουργίας είναι πολύ καλές, αφού έχει ήδη εγκατασταθεί ο απαραίτητος 
εξοπλισμός από την χρηματοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ. Υπάρχει συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον 
υποψηφίων από διάφορες κατηγορίες πτυχιούχων και  οι διδάσκοντες  έχουν εκδηλώσει 
έντονο ενδιαφέρον για τη συνέχιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Μετά το πέρας της 
χρηματοδότησης από τους πόρους του ΕΠΕΑΕΚ, το κόστος λειτουργίας καλύπτεται από την 
τακτική πίστωση του ΕΚΠΑ και καλύπτει κυρίως έξοδα αναλωσίμων εργαστηριακών 
ασκήσεων και έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού που διανέμεται στους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές. Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα διανύοντας ήδη το δέκατο έκτο έτος της 
λειτουργίας του, ευρίσκεται υπό συνεχή αξιολόγηση και αναμόρφωση. Μέχρι σήμερα 
καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας σπουδών και 
θεωρούμε ότι ο στόχος αυτός έχει εν πολλοίς επιτευχθεί. Σ’ αυτό συνέβαλε η διατήρηση της 
ομάδας των διδασκόντων με τη συμμετοχή όχι μόνο μελών Δ.Ε.Π. από  το Τμήμα Βιολογίας 
και την Ιατρική Σχολή, αλλά και έμπειρων ερευνητών από Ερευνητικά Ιδρύματα και 
Ινστιτούτα.  
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Από την αρχή λειτουργίας του ΜΔΕ (1997) έχει αρχίσει η καταγραφή των μαθημάτων μέσω Η/Υ 
και η διανομή τους με τη μορφή  CD/DVD στους φοιτητές αλλά και η διαθεσιμότητά τους σε 
ειδικές ιστοσελίδες με τη βοήθεια εξυπηρετητών πολυμέσων που έχουν εγκατασταθεί και 
λειτουργούν υπό την επίβλεψη του Ομότ. Καθηγητή Λ.Χ. Μαργαρίτη  μέχρι τον Αύγουστο του 
2010 και στη συνέχεια από τον Διευθυντή του Μ.Δ.Ε. Καθηγητή Σταύρο Χαμόδρακα, επίσης  και  
τη συμβολή προπτυχιακών – διπλωματικών και μεταπτυχιακών φοιτητών (βλέπε ιστοσελίδες 
http://kyttariki.biol.uoa.gr , http://multimedia.biol.uoa.gr.  Έτσι, τη στιγμή αυτή υπάρχει 
πλούσιο ηλεκτρονικό αρχείο των διαλέξεων σε μορφή Power Point ή videos σε δύο 
εξυπηρετητές διαδικτύου (web servers) και τέσσερις εξυπηρετητές πολυμέσων (media servers). 

 Η λειτουργία του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος καθορίζεται από τα οριζόμενα στη 
σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ711/33Β7/211/13-10-98) και περιγράφεται στον ισχύοντα 
εσωτερικό κανονισμό που επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος Οδηγού Σπουδών. Ως 
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, την ευθύνη λειτουργίας του ΜΔΕ έχει η «Ειδική 
Διατμηματική Επιτροπή» (Ν2083/92άρθρα 10,11,12) στην οποία προεδρεύει ο Διευθυντής 
Σπουδών του Προγράμματος, ενώ τη Διοικητική υποστήριξη παρέχει η Γραμματεία του 
Τμήματος Βιολογίας (Χρ. Παναγιώτου). Τον έλεγχο του συντονισμού διεξαγωγής των 
μαθημάτων, του ωρολογίου προγράμματος, της οικονομικής διαχείρισης κ.λπ. έχει η  
Γραμματεία του ΜΔΕ (Δ. Αναγνωστοπούλου) στον Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και 
Βιοφυσικής του Τμήματος Βιολογίας. Οι διαλέξεις και οι εργαστηριακές ασκήσεις των 
μαθημάτων πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των συμμετεχόντων 
φορέων. 

 

 

Αθήνα, 30  Ιανουαρίου  2013 

 

Ο Διευθυντής Σπουδών 

 

Καθηγητής Σταύρος Χαμόδρακας 
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Όργανα Διοίκησης & υλοποίησης του ΜΔΕ 
 
 

Διευθυντής Σπουδών  

Σταύρος Χαμόδρακας,  Καθηγητής 
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής 
Τμήμα Βιολογίας – Σχολή Θετικών Επιστημών 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Τηλ.: 210-7274931 – FAX:210-7274380  – E-mail: shamodr@biol.uoa.gr 

 
Μέλη της Ειδικής  Διατμηματικής  Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) 
  

 Σταύρος Χαμόδρακας, Καθηγητής   Βιολογίας 

 Γεώργιος Ροδάκης,  Καθηγητής  Βιολογίας 

 Ισιδώρα Παπασιδέρη, Αναπλ. Καθηγήτρια Βιολογίας 

 Παναγούλα Κόλλια, Επίκ. Καθηγήτρια  Βιολογίας 

 Μαρία Λυμπέρη, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής  

 Αντώνιος Μαζαράκης, Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής  

 Γεράσιμος Σιάσος, Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής  

 

Διοικητική υποστήριξη 

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας (Χρ. Παναγιώτου) 

Τηλ: 210-727 4247, fax: 210-727 4065 

Ειδική γραμματειακή υποστήριξη (Δ. Αναγνωστοπούλου)  

Τηλ: 210- 727 4310,  fax: 210- 727 4380 

e-mail danagn@biol.uoa.gr   
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Πρόγραμμα Μαθημάτων 
 
Κάθε μάθημα (εκτός της διπλωματικής εργασίας) περιλαμβάνει τρεις ώρες διδασκαλίας και 
τουλάχιστον τρεις ώρες εργαστηριακής άσκησης εβδομαδιαίως, επί δεκατρείς (13) εβδομάδες. 
Για τη διπλωματική εργασία καθορίζεται ως ελάχιστος ενδεικτικός χρόνος οι 10 ώρες 
εβδομαδιαίως, στο Γ΄ εξάμηνο, και οι 20 ώρες εβδομαδιαίως στο Δ΄ εξάμηνο. Η 
παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική. 

 

Διδάσκοντες  Φορείς 

Α΄  ΕΞΑΜΗΝΟ      

1 
Γενετική Προσέγγιση Ασθενειών-Μοριακή 
Διαγνωστική 

Τμήμα Βιολογίας& Ιατρική Σχολή 

2 Ακτινοβολίες και Υγεία Τμήμα Βιολογίας& Ιατρική Σχολή 

3 Κυτταροπαθολογία – Ιστοπαθολογία  Ιατρική Σχολή  

4 
Ιστολογία–Ανοσοϊστοχημεία– 
Ανοσοκυτταροχημεία 

Ιατρική Σχολή 

Β΄  ΕΞΑΜΗΝΟ 

5 Γήρανση και Ασθένειες του Γήρατος  Τμήμα Βιολογίας& Ιατρική Σχολή 

6 
Μοριακή Βιολογία: Συστημικές και in silico 
Προσεγγίσεις 

Τμήμα Βιολογίας 

7 
Κυτταρική Βιολογία – Ηλεκτρονική 
Μικροσκοπία 

Τμήμα  Βιολογίας  

8 
Μοριακή Φαρμακολογία – Τοξικολογία – 
Ιατρική Μικροβιολογία-Ιολογία 

Ιατρική Σχολή  

Γ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ 

9 Ανοσολογία Τμήμα Βιολογίας 

10 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – 
Ερευνητική Μεθοδολογία 

Τμήμα  Βιολογίας & Ιατρική Σχολή 

Δ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(Συνέχεια από το Γ΄ Εξάμηνο) 

Τμήμα  Βιολογίας & Ιατρική Σχολή 

 
Κάθε επιτυχώς εξεταζόμενο μάθημα πιστώνεται στους φοιτητές με 4 διδακτικές μονάδες, 
(δηλαδή 9 μαθήματα x 4 διδακτικές μονάδες = 36 διδακτικές μονάδες για το σύνολο των 
μαθημάτων). Η διπλωματική εργασία συμπεριλαμβάνει το μάθημα της «Ερευνητικής 
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Μεθοδολογίας» και συνολικά πιστώνεται με 24 διδακτικές μονάδες. Επομένως, για την 
απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται 36+24 = 60 διδακτικές μονάδες. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΓΕΝΕΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ- 
ΜΟΡΙΑΚΗ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 
μάθημα 3ώρες) 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑ 
 
 
 
(μάθημα 3ώρες) 

ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  
ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
 
 
 
(μάθημα 3ώρες) 

  ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ- 
ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ-
ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑ 
 
 
(μάθημα 3ώρες) 

ΓΕΝΕΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ- 
ΜΟΡΙΑΚΗ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 
(εργαστήριο 3 ώρες)  

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑ 
 
 
 
(εργαστήριο 3ώρες) 

ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  
ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
 
 
 
(εργαστήριο 3 ώρες) 

  ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ- 
ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ 
ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑ 
 
 
(εργαστήριο 3 ώρες) 

 
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 
Συντονίστρια: Αναπλ. Καθηγήτρια Βασιλική Αλεπόρου  
Τμήμα Βιολογίας- Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας  
τηλ. 210-727 4629 
 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 
Συντονιστής:  Ομότιμος Καθηγητής Λουκάς  Χ. Μαργαρίτης 
Τμήμα Βιολογίας- Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής 
τηλ.210- 727 4542, 210-727 4310 
 
ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
Συντονιστής: Καθηγητής Ευστράτιος Πατσούρης 
Ιατρική Σχολή-Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής 
τηλ. 210-746 2165 
 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ-ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑ 
Συντονιστής:  Καθηγητής Βασίλειος Γοργούλης  
Ιατρική Σχολή- Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας   
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τηλ. 210-777 2352 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΕΑΡΙΝΟ) 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 
ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ 
ΓΗΡΑΤΟΣ 

 
 

(μάθημα 3ώρες) 

  
ΜΟΡΙΑΚΗ  
ΒΙΟΛΟΓΙΑ: 
ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ in 
silico ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

 
(μάθημα 3ώρες) 

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ– 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ 
(μάθημα 3ώρες ) 

ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ-
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ -
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-
ΙΟΛΟΓΙΑ 
(μάθημα 3ώρες) 

 
ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ 
ΓΗΡΑΤΟΣ 

 
 
(εργαστήριο 3 ώρες) 

  
ΜΟΡΙΑΚΗ  
ΒΙΟΛΟΓΙΑ: 
ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ in 
silico ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

 
(εργαστήριο 3ώρες) 

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ– 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ 
(εργαστήριο 3 ώρες) 

ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ-
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ- 
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-
ΙΟΛΟΓΙΑ 
(εργαστήριο 3 
ώρες) 

 

ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΓΗΡΑΤΟΣ 
Συντονιστές: Ομότιμος Καθηγητής Λουκάς  Χ. Μαργαρίτης, Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης 
Τρουγκάκος 
Τμήμα Βιολογίας- Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής 
τηλ.210- 727 4542, 210-727 4555 
 
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ  IN SILICO ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
Συντονιστής: Επίκ. Καθηγητής Δημήτριος Στραβοπόδης 
Τμήμα Βιολογίας – Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής 
τηλ. 210-727 4105 
 
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ 
Συντονίστρια: Aναπλ. Καθηγήτρια Ισιδώρα Παπασιδέρη 
Τμήμα Βιολογίας- Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής 
τηλ. 210-727 4546 
 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-ΙΟΛΟΓΙΑ 
Συντονίστρια:  Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Στεφανίδου 
Εργαστήριο   Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας -  Ιατρική Σχολή. 
Τηλ. 210-746 2418, 210-746 2415 
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ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

   ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 
 
 
(μάθημα 3ώρες) 

 

   ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 
 
 
(εργαστήριο 3 ώρες) 

 

Οι υπόλοιπες ημέρες παραμένουν διαθέσιμες για διεξαγωγή της Διπλωματικής εργασίας 
  

 
 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 
Συντονίστρια: Καθηγήτρια  Αικατερίνη  Γαϊτανάκη 
Τμήμα Βιολογίας- Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου  
τηλ. 210-727 4349, 210-727 4136 
 

 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
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Περιεχόμενο Μαθημάτων και διδάσκοντες 

 
A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1.ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 

Συντονίστρια: Αναπλ. Καθηγήτρια Βασιλική Αλεπόρου 

Μέλη ΔΕΠ: 

 Δημήτριος Λουτράδης, Καθηγητής Ιατρικής, Νοσοκομείο  «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» email: 
loutradi@otenet.gr 

 Βασιλική Αλεπόρου, Αναπλ. Καθηγήτρια Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας 
email: valepor@biol.uoa.gr  

 Παναγούλα Κόλλια, Επίκ. Καθηγήτρια Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας  
email: pankollia@biol.uoa.gr  

 Μάριος Πάνας, Επίκ. Καθηγητής  Ιατρικής, Εργαστήριο Νευρογενετικής email: 
mpanas@med.uoa.gr  

 Γεωργία Καραδήμα, Λέκτορας Ιατρικής, Εργαστήριο Νευρογενετικής  email: 
gkaradim@eginitio.uoa.gr  

Εξωτερικοί συνεργάτες: 
 Μαρία Σαμαρά, Λέκτορας Ιατρικής, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας email: 

sammaramary@yahoo.gr 
 Κων/να Σαμπάνη, Ερευνήτρια Α΄, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»   email: 

csabani@ipta.demokritos.gr  
 Χρυσούλα Μπέλεση, Δ/ντρια  Αιματολογικού Εργαστηρίου, Νοσοκομείο «Κρατικό 

Νίκαιας» email: cbelessi@gmail.com 
 Αγγελική  Μπαλασοπούλου, Δρ. Βιολογίας, Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας email:   

angbalip@gmail.com  
 Μάνος Παπαδάκης, Δρ. Βιολογίας, Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας email: 

papadakis.hm@gamil.com 
 Aναστάσιος  Αργυρίου, Δρ. Κλινικός Εμβρυολόγος, Μαιευτήριο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»  

email: a.argyriou@yahoo.gr 
 Αθηνά Κλάδη, Επιστημονική Συνεργάτης, Βιολόγος, Νοσοκομείο «ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ»  email: 

akladi@med.uoa.gr  
 Λεωνίδας Αλεξόπουλος, Λέκτορας, Τμήμα Μηχανολόγων  Μηχανικών ΕΜΠ email: 

leo@mail.ntua.gr 
 ΄Ελενα Κατσαντώνη, Ερευνήτρια Δ΄,  ΙΙΒΕΑΑ email: ekatsanton@bioacademy.gr  

mailto:loutradi@otenet.gr
mailto:valepor@biol.uoa.gr
mailto:pankollia@biol.uoa.gr
mailto:mpanas@med.uoa.gr
mailto:gkaradim@eginitio.uoa.gr
mailto:sammaramary@yahoo.gr
mailto:csabani@ipta.demokritos.gr
mailto:cbelessi@gmail.com
mailto:angbalip@gmail.com
mailto:papadakis.hm@gamil.com
mailto:a.argyriou@yahoo.gr
mailto:akladi@med.uoa.gr
mailto:leo@mail.ntua.gr
mailto:ekatsanton@bioacademy.gr
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Διαλέξεις:  

 Εισαγωγή – Γενετικά Νοσήματα 

 Μεταγραφικοί παράγοντες, μοριακή βάση ερυθροποίησης, ρύθμιση της έκφρασης των 
γονιδίων των σφαιρινών και αιμοσφαιρινοπάθειες 

 Μοριακές τεχνικές στην πρόληψη -  διάγνωση - θεραπεία  νοσημάτων - Εφαρμογές 

 Μοριακοί δείκτες και αιματολογικές κακοήθειες 

 Η κυτταρογενετική στη διερεύνηση  γενετικών νοσημάτων και αιματολογικών 
κακοηθειών 

 Μοριακή Διαγνωστιική Προσέγγιση Κυστικής ΄Ινωσης. Το συχνότερο γενετικό νόσημα 

 Αιμοσφαιρινοπάθειες: από το μονογονιδιακό νόσημα του χθες στο πολυπαραγοντικό 
νόσημα του σήμερα 

 Μοριακή προσέγγιση συμπαγών όγκων: Ρόλος στην διάγνωση και παρακολούθηση της 
νόσου 

 Τεχνητή  γονιμοποίηση 

 Η ανάδειξη αρχών της βιοηθικής μέσα από την ελληνική νομοθεσία για την 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή 

 Νευρογενετική – Μοριακή Διαγνωστική 

 Συστημική Βιολογία για την ανάπτυξη φαρμάκων 

 Μοριακές τεχνικές στη διάγνωση μεταδοτικών και κληρονομικών νοσημάτων 

Εργαστηριακές Ασκήσεις: 

1. Μοριακές τεχνικές στην πρόληψη -  διάγνωση – θεραπεία νοσημάτων - Εφαρμογές  
2. Η κυτταρογενετική στη διερεύνηση γενετικών νοσημάτων  και αιματολογικών 

κακοηθειών 
3. Μοριακή Διαγνωστική Προσέγγιση Κυστικής ΄Ινωσης.  Το συχνότερο γενετικό νόσημα 
4. Αιμοσφαιρινοπάθειες: από το μονογονιδιακό νόσημα του χθες στο πολυπαραγοντικό 

νόσημα του σήμερα 
5. Τεχνητή γονιμοποίηση 
6. Νευρογενετική – Μοριακή Διαγνωστική 

 
 

2. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 
 

Συντονιστής: Ομότ. Καθηγητής  Λουκάς  Χ. Μαργαρίτης 
Επικουρικό προσωπικό: 

 Αδαμαντία Φραγκοπούλου,  Διδάκτωρ  Ηλεκτρομαγνητικής Βιολογίας, Τμήμα 
Βιολογίας,ΕΚΠΑ 

 Μαρία Ντζούνη, Υποψήφια  Διδάκτωρ Ηλεκτρομαγνητικής Βιολογίας, Τμήμα 
Βιολογίας,ΕΚΠΑ 
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 Αρετή Μαντά, Υποψήφια  Διδάκτωρ Ηλεκτρομαγνητικής Βιολογίας, Τμήμα 
Βιολογίας,ΕΚΠΑ 

 Νίκη Σαγιόγλου, Μετ/κή Φοιτήτρια 
 

Εξωτερικοί συνεργάτες: 

 Παναγιώτης Σάνδηλος,   Ομότ. Καθηγητής Ιατρικής, ΕΚΠΑ email: 
pansand@aretaieio.uoa.gr 

 Λουκάς Σακελλίου, Αναπλ. Καθηγητής  Φυσικής,  ΕΚΠΑ  email: lsakell@phy.uoa.gr   

 Αλεξάνδρα Κατσαρού,  Καθηγήτρια  Ιατρικής,  ΕΚΠΑ  email: alkats.duoa@yahoo.gr  

 Παναγιώτης Σταυρόπουλος, Αναπλ.  Καθηγητής Ιατρικής,  ΕΚΠΑ 
email:gpstavropoulos@gmail.com    

 Γαβριήλ Παντελιάς, Ερευνητής Α΄  ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 
      email: gabrie@ipta.demokritos.gr  

 Γεωργία Τερζούδη, Ερευνήτρια Β΄, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 
       email: gterzoudi@rrp.demokritos.gr  

 Μαρία Παραβατού, Ερευνήτρια Β΄, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»  
      email: mparavatou@rrp.demokritos.gr  

 Μηνάς  Παπαδόπουλος, Ερευνητής Α΄, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 
       email: mspap@rrp.demokritos.gr  

 Αικατερίνη Σκουρολιάκου, Καθηγήτρια  Εφαρμογών, ΤΕΙ  Αθήνας  
      email: askourol@cc.uoa.gr  

 Κώστας Λιολιούσης,  Επίκ. Καθηγητής Φυσικής, ΕΚΠΑ email: klioliou@phy.uoa.gr   

 Αλέξανδρος Γεωργακίλας, Επίκ. Καθηγητής, ΕΜΠ email:georgakilas@ecu.edu 

 Κώστας Κεφαλάς, Ερευνητής Α΄ Ε.Ι.Ε. email: ccefalas@eie.gr  

 Ευαγγελία Σαραντοπούλου, Ερευνήτρια Δ΄, Ε.Ι.Ε. email: esarant@eie.gr  
 
Διαλέξεις: 
Μη Ιονίζουσες ακτινοβολίες  

 Ιδιότητες των ακτινοβολιών, εξισώσεις Maxwell 
 Φάσματα εκπομπής, όργανα μέτρησης, απορρόφηση, δοσιμετρία 

 
 Πολύ χαμηλές συχνότητες (ELF) 

 Γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης, οικιακές συσκευές 
 Ιδιότητες, ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο 
 Επικινδυνότητα 
 Μελέτες, μηχανισμός δράσης στα κύτταρα, επιπτώσεις 
 Προφυλάξεις 
 Εφαρμογές στην υγεία 

 Ραδιοσυχνότητες/Μικροκύματα 
 

o Κινητή τηλεφωνία 

mailto:pansand@aretaieio.uoa.gr
mailto:lsakell@phy.uoa.gr
mailto:%20%20email:%20alkats.duoa@yahoo.gr
mailto:gabrie@ipta.demokritos.gr
mailto:gterzoudi@rrp.demokritos.gr
mailto:mparavatou@rrp.demokritos.gr
mailto:mspap@rrp.demokritos.gr
mailto:askourol@cc.uoa.gr
mailto:klioliou@phy.uoa.gr
mailto:georgakilas@ecu.edu
mailto:ccefalas@eie.gr
mailto:esarant@eie.gr
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 συχνότητες 
 ιδιότητες, απορρόφηση από τους ιστούς 
 κεραίες βάσης, κινητά τηλέφωνα 

o Άλλες συσκευές εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων/μικροκυμάτων (ασύρματα 
τηλέφωνα, ασύρματα δίκτυα, οικιακές ασύρματες συσκευές) 

 ιδιότητες, απορρόφηση από τους ιστούς 
 επικινδυνότητα 

 Μελέτες επιπτώσεων 
o επιδημιολογικές 
o κλινικές 
o σε πειραματόζωα 
o σε κύτταρα και σε μόρια 

 
 Επιτροπές Προστασίας από τη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία 
 ΄Ορια αποδεκτής έκθεσης 
 Προφυλάξεις 
 Ηλεκτροϋπερευαισθησία 
 Μηχανισμοί δράσης στα κύτταρα, θραύση DNA, δημιουργία δραστικών ριζών 

οξυγόνου 
 Εφαρμογές ραδιοσυχνοτήτων στην υγεία 

 
 Υπεριώδης ακτινοβολία 

o φάσμα, κατηγορίες 
o ιδιότητες 
o επιπτώσεις στην υγεία, μελάνωμα 
o εφαρμογές στην υγεία 

 
 Υπέρυθρη ακτινοβολία 

o φάσμα, ιδιότητες 
o εφαρμογές στην ιατρική 
o εφαρμογές στη βιολογία 
o εφαρμογές για θέρμανση 

 
 Ακτίνες Laser 

o φάσμα, ιδιότητες 
o εφαρμογές στην ιατρική 
o εφαρμογές στη βιολογία 

Ιονίζουσες ακτινοβολίες  
o Ιδιότητες, ελεύθερες ρίζες,  απορρόφηση 
o εφαρμογές στην υγεία, διάγνωση και θεραπεία 

(ακτινοθεραπεία, αξονικός τομογράφος, σπινθηρογράφος, μαγνητική 
τομογραφία, PET  σάρωση, άλλες σύγχρονες εφαρμογές) 
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o ραδιοϊσότοπα, εφαρμογές, ραδιοφάρμακα 
o ραδιοφάρμακα – στοχευμένη θεραπεία 
o εφαρμογές ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην πυρηνική ιατρική 
o βιολογική δοσιμετρία 

 
Εργαστηριακές ασκήσεις 

1. Μετρήσεις μαγνητικού και ηλεκτρικού πεδίου ELF 
2. Μετρήσεις πυκνότητας ισχύος κινητών τηλεφώνων και εκτίμηση επικινδυνότητας 
       Χρήση πεδιομέτρων μέτρησης ακτινοβολίας 
3. Υπολογισμός «ρυθμού ειδικής απορρόφησης» μετά από πειραματικές μετρήσεις 
4. Μετρήσεις ηλεκτρικού πεδίου ραδιοσυχνοτήτων από ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και 

κεραίες βάσης κινητής τηλεφωνίας – εκτίμηση επικινδυνότητας για κάθε φασματική 
περιοχή 

5. Μετρήσεις οικιακών συσκευών ασύρματης τεχνολογίας. Διατάξεις προστασίας από την 
ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων 

6. Μετρήσεις λυχνίας εκπομπής  υπεριώδους ακτινοβολίας 
7. Μελέτη φαινομένου συμβολής ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων – Περίθλαση φωτεινής 

πηγής LASER 
8. Μετρήσεις με  απαριθμητές  ιονίζουσας ακτινοβολίας 
9. Επίδειξη λειτουργίας Ιατρικών διαγνωστικών οργάνων 
10. Επίδειξη συστημάτων ανάλυσης εικόνας καρυότυπου μετά από ακτινοβόληση 

ιονίζουσας ακτινοβολίας 
 
 

3. ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
 
Συντονιστής: Καθηγητής  Ευστράτιος Πατσούρης 
 
Μέλη ΔΕΠ:  

 Ευστράτιος Πατσούρης, Καθηγητής Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής  
email: epatsour@med.uoa.gr  

 Λυδία Νακοπούλου, Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής  email: 
lnako@med.uoa.gr  

 Εμμανουήλ Αγαπητός, Καθηγητής Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής  email: 
eagapit@med.uoa.gr  

 Σοφία Τσελένη - Μπαλαφούτα,  Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής 
Ανατομικής  email: stseleni@cc.uoa.gr  

 Κυριακή Αρώνη, Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής  email: 
aroniki@med.uoa.gr  

 Ελένη Παρασκευάκου, Αναπλ.  Καθηγήτρια Ιατρικής,  Εργαστήριο Παθολογικής 
Ανατομικής  email: hparask@med.uoa.gr  

mailto:epatsour@med.uoa.gr
mailto:lnako@med.uoa.gr
mailto:eagapit@med.uoa.gr
mailto:stseleni@cc.uoa.gr
mailto:aroniki@med.uoa.gr
mailto:hparask@med.uoa.gr
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 Αικατερίνη Παυλάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής,  Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής  
email: epavlaki@med.uoa.gr   

 Πηνελόπη Κορκολοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια  Ιατρικής,  Εργαστήριο Παθολογικής 
Ανατομικής  email: pkorkol@med.uoa.gr   

 Νικόλαος Καβαντζάς, Αναπλ. Καθηγητής  Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής  
email: nkavan@med.uoa.gr   

 Ανδρέας Λάζαρης, Αναπλ.  Καθηγητής  Ιατρικής,  Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής 
email: alazaris@med.uoa.gr  

 Αναστασία  Κωσταντινίδου, Αναπλ.  Καθηγήτρια  Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής 
Ανατομικής  email: ankon@med.uoa.gr  

 Παναγιώτης Παναγιωτίδης,  Αναπλ. Καθηγητής  Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής 
Ανατομικής  email: ppanayi@med.uoa.gr  

 Αφροδίτη Νόννη, Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής  
email: afnonni@med.uoa.gr   

 Χαρά Γιακοπούλου - Γκιβάλου, Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής 
Ανατομικής  email: chgakiop@med.uoa.gr    

 Αγγελική Σαέττα, Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής,  Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής  
email: asaetta@med.uoa.gr  

 Εύα Καραμητοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής,  Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής 
email: ekaramit@med.uoa.gr   

 Γεώργιος Ρασιδάκης, Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής,  Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής  
email: grassidakis@hotmail.com    

 Παναγιώτης Φούκας, Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής 
email: pfoukas@yahoo.com   

Επικουρικό προσωπικό: 

 Ιωάννα Γιαννοπούλου, Βιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης, Εργαστήριο Παθολογικής 
Ανατομικής  

 Ευάγγελος Τσιάμπας, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής,  Εργαστήριο Παθολογικής 
Ανατομικής  

 
Διαλέξεις: 

 Παθολογική Ανατομική: Ιστοπαθολογία-Κυτταροπαθολογία – Νεότερες εξελίξεις 

 Κύτταρο: Κοινά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κυττάρων - Κυτταρική διαφοροποίηση και 
ιστική οργάνωση - Μόρια συνοχής – Παράγοντες διατήρησης σχήματος και λειτουργίας 
κυττάρων ιστών 

 Απόπτωση – Νέκρωση 

 Μορφολειτουργικές διαταραχές κυττάρων λόγω εξωγενών ή ενδογενών βλαπτικών 
παραγόντων -  Παθολογικές ενδοκυττάριες εναποθέσεις ιστών 

 Αιμοδυναμικές διαταραχές 

 Αθηρωμάτωση 

mailto:epavlaki@med.uoa.gr
mailto:pkorkol@med.uoa.gr
mailto:nkavan@med.uoa.gr
mailto:alazaris@med.uoa.gr
mailto:ankon@med.uoa.gr
mailto:ppanayi@med.uoa.gr
mailto:afnonni@med.uoa.gr
mailto:chgakiop@med.uoa.gr
mailto:asaetta@med.uoa.gr
mailto:ekaramit@med.uoa.gr
mailto:grassidakis@hotmail.com
mailto:pfoukas@yahoo.com
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 Φλεγμονή –Προκαταρκτικές γνώσεις – Ιστοπαθολογικά φαινόμενα και χημικοί 
μεσολαβητές 

 Παράγοντες που επηρεάζουν τη φλεγμονώδη αντίδραση 

 Η φυσική ιστορία της οξείας φλεγμονής – Επανόρθωση – Επούλωση – Χρονιότητα  

 Ανοσολογικοί μηχανισμοί – Β - Υ λεμφοκύτταρα- Χημική κυτταρική άμυνα 

 Ανοσοανεπάρκειες 

 Αντιδραστικό κοκκίωμα – Άνοσο κοκκίωμα 

 Διαταραχές κυτταρικής αύξησης 

 Επιδημιολογικά δεδομένα για τον καρκίνο 

 Βασικοί μηχανισμοί καρκινογένεσης 

 Μηχανισμοί καρκινογένεσης παχέος εντέρου 

 Διαβάθμιση – Σταδιοποίηση – Βιοπτικές προσεγγίσεις 

 Μεσεγχυματογενή νεοπλάσματα  

 Μηχανισμοί διήθησης, μετάστασης και αγγειογένεσης σε κακοήθη νεοπλάσματα 

 Μηχανισμοί καρκινογένεσης μαστού 

 Αιματολογικές νεοπλασματικές νόσοι 

 Μηχανισμοί λεμφωματογένεσης 

 Μηχανισμοί ογκογένεσης στα γλοιώματα 

 Ανοσολογία νεοπλασμάτων 

 Διαγνωστικές και προγνωστικές παράμετροι σε ανοσοϊστοχημικό και μοριακό επίπεδο  

 Προοπτικές    στη θεραπεία των νεοπλασμάτων 

 
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 

1. Εξοικείωση με βασικές ιστοπαθολογικές έννοιες 
2.     Εξοικείωση με σύγχρονες τεχνικές μελέτες καρκίνου: 

 Μοριακή Διαγνωστική 

 Κυτταρογενετική 

 Κυτταρομετρία ροής 

 Τεχνικές υβριδισμού 
3.     Μακροσκοπική επίδειξη εικόνων οργάνων: 

 Δειγματοληψία 

 Γενετικές διαταραχές στον άνθρωπο 

 Αθηρωμάτωση 

 Φλεγμονή: Προκαταρκτικές γνώσεις-Ιστοπαθολογικά φαινόμενα και χημικοί 
μεσολαβητές 

4.    Μελέτη ιστολογικών τομών:   

 Εκφυλίσεις 

 Νεκρώσεις 

 Αμυλοείδωση 

 Φλεγμονές 
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5.  Τεχνική και αρχές ιστοχημείας και  ανοσοϊστοχημείας – Επεξεργασία ρουτίνας 
ιστολογικών – κυτταρολογικών υλικών : 

 Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο 
6.    Βιοψία δια λεπτής βελόνης - Αποφολιδωτική Κυτταρολογία 
7.    Μορφομετρία – Ανάλυση εικόνας 
8.    Επίδειξη μοριακών τεχνικών 
9.    Ανοσοφθορισμός 
10.  Μελέτη ιστολογικών τομών από επιθηλιακούς  όγκους 
11.  Μη επιθηλιακά νεοπλάσματα: 

 Νευρικού συστήματος  

 Αιμοποιητικού συστήματος 

 
 

4. ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ – ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑ 

Συντονιστής:  Καθηγητής  Βασίλειος Γοργούλης 

Μέλη ΔΕΠ: 

 Βασίλειος Γοργούλης,  Καθηγητής  Ιατρικής, Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας 
email: vgorg@med.uoa.gr  

 Ρωξάνη Αγγελοπούλου,  Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας  
email: rangelop@med.uoa.gr  

 Ευάγγελος Μαρίνος,  Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής, Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας  
email:emarinos@med.uoa.gr  

 Πέτρος Καρακίτσος, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής, Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας  
email: pkaraki@med.uoa.gr   

 Μυρσίνη Κουλούκουσα, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Ιστολογίας-
Εμβρυολογίας  email: mkoulouk@med.uoa.gr  

 Κων/να Τηνιακού, Αναπλ. Καθηγήτρια  Ιατρικής,  Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας  
email: dtiniak@med.uoa.gr  

 Υπατία Αναγνωστοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Ιστολογίας-
Εμβρυολογίας  email: ipatiada@med.uoa.gr  

 Αθανάσιος Κοτσίνας, Επίκ. Καθηγητής  Ιατρικής, Εργαστήριο  Ιστολογίας-Εμβρυολογίας  
email: akotsin@med.uoa.gr  

 Σοφία Χαβάκη, Λέκτορας  Ιατρικής, Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας  email: 
shabaki@med.uoa.gr   

Επικουρικό προσωπικό: 
    Γιώργος Κοτζαμάνης, Δρ. Μοριακής Γενετικής-Βιολόγος  
    Γιώργος Δίμτσας, Ιατρός  
    Κων/νος Ευαγγέλου, Δρ. Ιατρικής -  Ιατρός - Βιολόγος  
    Ιφιγένεια Μαρίνου, Βιολόγος ΜSc 

mailto:vgorg@med.uoa.gr
mailto:rangelop@med.uoa.gr
mailto:emarinos@med.uoa.gr
mailto:pkaraki@med.uoa.gr
mailto:mkoulouk@med.uoa.gr
mailto:dtiniak@med.uoa.gr
mailto:ipatiada@med.uoa.gr
mailto:akotsin@med.uoa.gr
mailto:shabaki@med.uoa.gr
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Διαλέξεις: 

 Ιστολογικές Τεχνικές Μελέτης του Κυττάρου 

 Βασικές αρχές ανοσοϊστοχημείας, ανοσοενζυμικές μέθοδοι 

 Ιστολογία ανοσολογικού συστήματος δομικών και λειτουργικών στοιχείων(ΙΙ) 

 Η ανοσοϊστοχημεία στη διάγνωση  των παθήσεων του λεμφικού και ανοσοποιητικού 
συστήματος 

 In situ υβριδισμός 

 Κυτταρικά δομικά και λειτουργικά στοιχεία: Η σημασία τους στη διαγνωστική 
ιστοπαθολογία με τη βοήθεια ανοσοϊστοχημικών  τεχνικών(Ι) 

 Η ανοσοϊστοχημεία στη διάγνωση των παθήσεων των ενδοκρινών αδένων 

 Η σημασία της ανοσοϊστοχημείας στη διαγνωστική ιστοπαθολογία όπως αυτή 
επιτυγχάνεται με την κατάδειξη διαφόρων κυτταρικών δομικών και λειτουργικών 
στοιχείων(ΙΙ) 

 Η ανοσοϊστοχημεία στη διάγνωση των  παθήσεων του δέρματος 

 Η ανοσοϊστοχημεία στη διαφορική διάγνωση των όγκων - Ο ρόλος της κυτταρομερίας 
στον καθορισμό της βιολογικής συμπεριφοράς των νεοπλασμάτων 

 Ανοσοϊστοχημεία ηλεκτρικού μικροσκοπίου(Ι) 

Εργαστηριακές Ασκήσεις: 

1. Επεξεργασία ιστών για μελέτη με οπτικό μικροσκόπιο 
2. Επίδειξη και εφαρμογή ανοσοϊστοχημικών τεχνικών (Ι)  και  in situ υβριδισμού (Ι) 
3. Επίδειξη και εφαρμογή ανοσοϊστοχημικών τεχνικών για ενδοκρινείς αδένες 
4. Επίδειξη τεχνικών ανοσοϊστοχημείας ηλεκτρονικού μικροσκοπίου 

 
 

 

B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

5. ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ in silico ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

Συντονιστής:  Επίκ. Καθηγητής Δημήτριος Ι. Στραβοπόδης 

Μέλη ΔΕΠ: 

 Γεώργιος Κ. Ροδάκης, Καθηγητής Βιολογίας, Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας  
email: grodakis@biol.uoa.gr  

 Δημήτριος Στραβοπόδης, Επίκ. Καθηγητής Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & 
Βιοφυσικής  email: dstravop@biol.uoa.gr  

Εξωτερικοί συνεργάτες: 
 Γεώργιος Τσάγκαρης, Ε.Λ.Ε. Α΄, ΙΙΒΕΑΑ   email: gthtsangaris@bioacademy.gr  
 Δημήτριος Θάνος, Ερευνητής Α΄, Δ/ντης Κέντρου Βασικής Έρευνας, IΙΒΕΑΑ  email: 

thanos@bioacademy.gr  

mailto:grodakis@biol.uoa.gr
mailto:dstravop@biol.uoa.gr
mailto:gthtsangaris@bioacademy.gr
mailto:thanos@bioacademy.gr
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 Γεράσιμος Βουτσινάς, Ερευνητής Β΄, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»  email: 
mvoutsin@bio.demokritos.gr   

 Πόπη Συντιχάκη, Ερευνήτρια Γ΄, IΙΒΕΑΑ  email: synticha@bioacademy.gr  
 Δημήτριος Μπέης, Ερευνητής Γ΄, IΙΒΕΑΑ  email: dbeis@bioacademy.gr  
 Απόστολος Κλινάκης, Ερευνητής Γ΄,  IΙΒΕΑΑ email:aklinakis@bioacademy.gr 
 Έμα Αναστασιάδου, Ερευνήτρια Δ΄,  ΙΙΒΕΑΑ  email: anastasiadou@bioacademy.gr  
 Σπύρος Γεωργόπουλος, Ερευνητής Γ΄,  ΙΙΒΕΑΑ email: sgeorgopoulos@bioacademy.gr 
 Σαράντης Γκάγκος, Ερευνητής Γ΄,  ΙΙΒΕΑΑ email: sgagos@bioacademy.gr 
 Κων/νος Βεκρέλης, Ερευνητής Γ΄, ΙΙΒΕΑΑ email: vekrellis@bioacademy.gr   
 Βασιλική Σοφιανοπούλου, Ερευνήτρια Α΄, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» email: 

vicky@biol.demokritos.gr   
 
Επικουρικό προσωπικό: 

 Ουρανία Κωνσταντή, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΙΔΑΧ, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας 
Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής email:  rconst@biol.uoa.gr 

 Αθανάσιος Βελέντζας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, ΙΔΑΧ, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας 
Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής email: tveletz@biol.uoa.gr 

Διαλέξεις: 

 Τεχνολογίες Μοριακής Βιολογίας: Αρχές και Εφαρμογές 
 Βάσεις δεδομένων και ανάλυση με Η/Υ αλληλουχιών νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών 
 Το  Zebrafish ως πειραματικό μοντέλο για την μελέτη Ανθρώπινων Νόσων 
 Κυτταρική ανταπόκριση στις βλάβες του DNA και έλεγχος του κυτταρικού κύκλου 
 Δομή και λειτουργία των τελομερών των χρωμοσωμάτων 
 Χρωμοσωμική αστάθεια στη νεοπλασία 
 Γονιδιακές επεμβάσεις σε Βιολογικά Συστήματα Θηλαστικών 
 Οργάνωση και λειτουργία της κυτταροπλασματικής μεμβράνης: εισοσώματα και 

διαμεμβρανικοί μεταφορείς αμινοξέων 
 Ο νηματώδης C. elegans ως μοντέλο της γήρανσης και η γήρανση ως μοντέλο συστημικής 

βιολογίας 
 Οι -Ωμικές Τεχνολογίες στην Ανάλυση Βιολογικών Συστημάτων 
 Mελέτη των παθογενετικών μηχανισμών της νόσου Alzheimer's με τη χρήση 

διαγονιδιακών ποντικών 
 Φαρμακολογική στόχευση της μοριακής συνοδού Hsp90  στη θεραπεία ανθρώπινων 

καρκίνων 
 Βασικοί μηχανισμοί μεταγραφής – επιγένωμα και δυναμική μεταγραφικών συμπλόκων. 
 Μοντέλα καρκίνου σε ποντίκια 
 Μοριακή διάγνωση γενετικών παθήσεων 
 Νέες αντιλήψεις για την παθογένεση και εξέλιξη της νόσου του Parkinson 

Εργαστηριακές Ασκήσεις: 

1. Απομόνωση του πλασμιδιακού DNA 
2. Τεχνολογία  PCR υποστρώματος πλασμιδιακού  DNA 

mailto:mvoutsin@bio.demokritos.gr
mailto:synticha@bioacademy.gr
mailto:dbeis@bioacademy.gr
mailto:aklinakis@bioacademy.gr
mailto:anastasiadou@bioacademy.gr
mailto:sgeorgopoulos@bioacademy.gr
mailto:sgagos@bioacademy.gr
mailto:vekrellis@bioacademy.gr
mailto:vicky@biol.demokritos.gr
mailto:tveletz@biol.uoa.gr
mailto:tveletz@biol.uoa.gr


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2013-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ» 

 
 

18 

3. Ηλεκτροφορητικός διαχωρισμός και μεταφορά σε νιτροκυτταρίνη νουκλεϊκών οξέων 
4. Υβριδοποίηση νιτροκυτταρίνης κατά Southern 
5. Εμφάνιση σήματος υβριδοποίησης και επεξεργασία αποτελεσμάτων 
6. In situ  υβριδοποίηση 

 
6. ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ 

Συντονίστρια:  Αναπλ. Καθηγήτρια Ισιδώρα Παπασιδέρη  

Μέλη ΔΕΠ: 

 Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, Ομότ. Καθηγητής  Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & 
Βιοφυσικής ΕΚΠΑ  email: lmargar@biol.uoa.gr  

 Ισιδώρα Σ. Παπασιδέρη, Αναπλ. Καθηγήτρια Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & 
Βιοφυσικής ΕΚΠΑ  email: ipapasid@biol.uoa.gr  

 Δημήτριος Στραβοπόδης, Επίκ. Καθηγητής Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & 
Βιοφυσικής ΕΚΠΑ  email: dstravop@biol.uoa.gr   

 Ιωάννης  Τρουγκάκος, Επίκ. Καθηγητής  Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & 
Βιοφυσικής ΕΚΠΑ  email: itrougakos@biol.uoa.gr 

 Μαριάννα Αντωνέλου, Λέκτορας Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής 
email: manton@biol.uoa.gr 

 
Εξωτερικοί συνεργάτες: 

 Γεώργιος Δεδούσης, Αναπλ. Καθηγητής  Διαιτολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 
dedousi@hua.gr 

 Κώστας Κεφαλάς, Ερευνητής Α΄, Ε.Ι.Ε. email: ccefalas@eie.gr  
Ευαγγελία Σαραντοπούλου, Ερευνήτρια Δ΄, Ε.Ι.Ε. email: esarant@eie.gr 

Επικουρικό προσωπικό: 
 Ουρανία Κωνσταντή, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΙΔΑΧ Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας 

Κυττάρου & Βιοφυσικής  email: rconst@biol.uoa.gr 
 Αθανάσιος Βελέντζας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, ΙΔΑΧ Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας 

Κυττάρου & Βιοφυσικής  email: tveletz@biol.uoa.gr 
 Παναγιώτης Βελέντζας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής , Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & 

Βιοφυσικής  email: panosvel@biol.uoa.gr 
 Αδαμαντία Φραγκοπούλου, Διδάκτωρ  Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & 

Βιοφυσικής  email:madofrag@biol.uoa.gr 
 Μαρία Ντζούνη, Υποψήφια Διδάκτωρ Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & 

Βιοφυσικής  email:mntzouni@biol.uoa.gr 
 Βασίλειος Τζουνάκας, Υποψήφιος Διδάκτωρ Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & 

Βιοφυσικής  email:billythecrown@yahoo.com 
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Διαλέξεις:         

 Προέλευση και εξέλιξη των κυττάρων. Δομικοί λίθοι, από τα βιομόρια στα κύτταρα,  
Κυτταρική  δομή και οργάνωση. Στεροσκοπικές εικόνες βιομορίων, μακρομορίων και 
υπερμοριακών δομών. 

 Ερευνητική Μεθοδολογία Ι. Φωτονική μικροσκοπία – ιστορική αναδρομή. Παραλλαγές 
του φωτονικού μικροσκοπίου. Ανοσοφθορισμός. Μέθοδος TUNEL. In situ υβριδοποίηση. 
Συνεστιακό σαρωτικό μικροσκόπιο laser. Μικροσκόπιο ατομικής διακριτικότητας  (AFM). 

 Ερευνητική Μεθοδολογία ΙΙ. Ηλεκτρονική μικροσκοπία. Αρνητική χρώση, σκίαση. Τύποι 
μικροσκοπίων. Μικροσκόπιο EELS. Ψευδοχρωματισμός. Κρυοτεχνικές. 
Ανοσοηλεκτρονική μικροσκοπία Εισαγωγή στις κυτταροκαλλιέργειες. Προετοιμασία, 
συγγραφή και παρουσίαση Σεμιναρίου και αποτελεσμάτων Διπλωματικής και 
Διδακτορικής Διατριβής . 

 Λιπιδικές σχεδίες και μικροσπήλαια: σχηματισμός, μορφολογία και λειτουργίες  

 Δομή και λειτουργία της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης. 

 Γήρανση και παθολογία της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης. 

 Βιογένεση και κληρονομικές διαταραχές μιτοχονδρίων  

 Βιογένεση και κληρονομικές διαταραχές υπεροξυσωμάτων - λυσοσωμάτων 

 Μεταγωγή ενδοκυττάριου σήματος. 

 Διαλογή πρωτεϊνών – μεταφορά κυστιδίων. Μέρος Α΄ 

 Διαλογή πρωτεϊνών – μεταφορά κυστιδίων. Μέρος Β΄ 

 Μηχανισμοί Κυτταρικής Απόπτωσης  

 Βιολογία του λιπώδους ιστού με έμφαση στο ρόλο των λιποκυτταροκινών 

 
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 

1. Απομόνωση και ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών 

2. Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε παθολογικές ερυθροκυτταρικές μεμβράνες 
Ανοσοαποτύπωμα Western πρωτεϊνών  

3. Ανίχνευση κυτταρικής απόπτωσης με ακριδίνη στο συνεστιακό σαρωτικό μικροσκόπιο 

4. In situ υβριδοποίηση mRNA  

5. Μονιμοποίηση – Έγκλειση  ιστών για Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης Α΄ μέρος: 
Μονιμοποίηση, αφυδάτωση, διαπότηση, ρητίνη Α. 

6. Μονιμοποίηση – Έγκλειση  ιστών για Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης Β΄ μέρος: 
Ρητίνη Α, ρητίνη Β, σκήνωση, κλίβανος για 2 ημέρες 

7. Τομές και Χρώσεις παρασκευασμάτων  

8. Παρατήρηση στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης  

9. Ανοσοεντόπιση σε λεπτές τομές για Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης  

10. Παρατήρηση παρασκευάσματος στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο σάρωσης, αρνητική 
χρώση  
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7. ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ  ΤΟΥ ΓΗΡΑΤΟΣ 
 
Συντονιστές: 

 Ιωάννης Τρουγκάκος, Επίκ. Καθηγητής  
 Λουκάς Μαργαρίτης, Ομότιμος Καθηγητής  

 
Μέλη  ΔΕΠ: 

 Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, Ομότ. Καθηγητής  Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & 
Βιοφυσικής ΕΚΠΑ  email: lmargar@biol.uoa.gr  

 Βασίλειος Γοργούλης,  Καθηγητής  Ιατρικής Σχολής, Εργαστήριο Ιστολογίας-
Εμβρυολογίας email: vgorg@med.uoa.gr  

 Αλέξιος – Λέανδρος Σκαλτσούνης, Καθηγητής  Τμήμα Φαρμακευτικής  
email:skaltsounis@pharm.uoa.gr 

 Νεκτάριος Ταβερναράκης, Καθηγητής Ιατρικής  Σχολής, Πανεπιστήμιο Κρήτης,  Δ/ντής 
Ερευνών, ΙΜΒΒ email:tavernarakis@imbb.forth.gr  

 Σπύρος  Ευθυμιόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, 
Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ,  email:efthis@biol.uoa.gr 

 Παναγιώτα Παπαζαφείρη, Αναπλ. Καθηγήτρια Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και 
Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ  email:ppapaz@biol.uoa.gr 

 Ισιδώρα Παπασιδέρη, Αναπλ. Καθηγήτρια Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, 
Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ  email:ipapasid@biol.uoa.gr 

 Ευάγγελος Μαρίνος,  Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής, Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας  
email:emarinos@med.uoa.gr  

 Μυρσίνη Κουλούκουσα, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Ιστολογίας-
Εμβρυολογίας  email: mkoulouk@med.uoa.gr  

 Νεκτάριος Αλληγιάννης, Επίκ. Καθηγητής Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠ 
email:aligiannis@pharm.uoa.gr 

 Αλέξανδρος Γεωργακίλας, Επίκ. Καθηγητής, ΕΜΠ Τμήμα Φυσικής, Σχολή Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, email:georgakilas@ecu.edu 

 Αθανάσιος Κοτσίνας, Επίκ.  Καθηγητής Ιατρικής  Σχολής, ΕΚΠΑ 
email:akotsin@med.uoa.gr 

 Ευάγγελος Τέρπος, Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ email:eterpos@med.uoa.gr 
 Ιωάννης Τρουγκάκος, Επίκ. Καθηγητής Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, 

Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ email:itrougakos@biol.uoa.gr 
 Ουρανία Τσιτσιλώνη, Επίκ. Καθηγήτρια Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, 

Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ email:rtsitsil@biol.uoa.gr 
 Νικόλαος Φωκιαλάκης, Επίκ. Καθηγητής Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ 

email:fokialakis@pharm.uoa.gr 
 Σοφία Χαβάκη, Λέκτορας  Ιατρικής, Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας  email: 

shabaki@med.uoa.gr   
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 Μαριάννα Αντωνέλου, Λέκτορας (υπό διορισμό) Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ 
email:manton@biol.uoa.gr 

Εξωτερικοί συνεργάτες: 
 Ευστάθιος Γκόνος, Ερευνητής Α΄, Δντής Ερευνών Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής 

Χημείας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα   Ερευνών email:sgonos@eie.gr 
 Δημήτριος Κλέτσας, Ερευνητής Α΄, Δ/ντής Ερευνών, Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ 

«Δημόκριτος» email:dkletsas@bio.demokritos.gr 
 Ρεββέκα Μάτσα, Ερευνήτρια Α΄, Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR email:rmatsa@pasteur.gr 
 Βασίλης Ζουμπουρλής, Ερευνητής B΄, Μονάδα Βιοϊατρικών Εφαρμογών, Εθνικό Ίδρυμα 

Ερευνών email:vzub@eie.gr 
 Θωμαϊς Σουρλίγκα, Ερευνήτρια Γ΄, Ινστιτούτο Βιολογίας Εργαστήριο Βιοχημείας Ιστονών, 

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» email:sourlin@bio.demokritos.gr 
 Νίκη Χονδρογιάννη, Ερευνήτρια Γ΄, Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και 

Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών email:nikichon@eie.gr 
 Χάρης Πρατσίνης, Ερευνητής Δ΄, Ινστιτούτο Βιολογίας ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος 

email:hprats@bio.demokritos.gr  
Συνεργάτες εργαστηριακών ασκήσεων 

 Κωνσταντίνος Ευαγγέλλου, Ιατρός Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστήριο Ιστολογίας 
και Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή  ΕΚΠΑ 

 Αγγελική Φωτεινοπούλου, ΙΔΑΧ, Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα 
Βιολογίας, ΕΚΠΑ 

 Ιφιγένεια Μαρίνου, Βιολόγος ΜSc 
 Μάριος Ξυδούς, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» 
 Μαρία Ξυλούρη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Βασικών Νευροεπιστημών, 

ΙΙΒΕΑΑ 
 Ελένη Μαυρογονάτου,  Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Βιολογίας ΕΚΕΦΕ 

«Δημόκριτος» 
 

Διαλέξεις: 

- Αρχές κυτταρικής και οργανισμικής Γήρανσης 
- In vivo γήρανση σε οργανισμούς μοντέλα και σε θηλαστικά 
- Σύνδρομα πρώιμης γήρανσης στον άνθρωπο 
- Γήρανση φυσιολογικών κυττάρων θηλαστικών 
- Μεταβολές στους μηχανισμούς πρωτεόστασης κατά τη γήρανση 
- Μοριακή-Κυτταρική καρκινογένεση 
- Μοριακή διασύνδεση Γήρανσης- Καρκινογένεσης 
- Στρατηγικές αντι-γήρανσης σαν μέθοδοι αντι-καρκινικής θεραπείας 
- Νευροεκφυλιστικές νόσοι 
- Φυσικά προϊόντα με αντι-γηραντική και/ή αντι-καρκινική δράση 
-  Κυτταρικές σειρές και πρωτογενείς καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων.  
-  Εφαρμογή στον καρκίνο του μαστού.  
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Εργαστηριακές Ασκήσεις: 

- Μεθοδολογία μελέτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού  
- Ιn vitro κυτταροτοξικότητα αναστολέων της πρωτεϊνοσύνθεσης και υπεροξειδωτικών 
παραγόντων 
- Διαφοροποίηση πολυδύναμων, εμβρυϊκών καρκινωμάτων σε νευρικά και καρδιακά κύτταρα 
- Μορφομετρική ανάλυση βιοψιών και κυτταρικών μονοστιβάδων στο φωτονικό και στο 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Επίδειξη τεχνικής απομόνωσης και χειρισμού κυτταρικών 
μονοστιβάδων κατά τη διάρκεια κρυομονιμοποίησης με το αυτόματο σύστημα. 
- Προετοιμασία βιοπτικού υλικού, σκήνωση, τομές και ανοσοϊστοχημεία – παρατήρηση και 
εκτίμηση βιοπτικού υλικού 
- Τεχνικές και μέθοδοι φυτοχημικής ανάλυσης και ψηφιακές βάσεις δεδομένων 
 
 
 

8.ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - 
ΙΟΛΟΓΙΑ 

Συντονίστρια:  Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Στεφανίδου 

Μέλη ΔΕΠ: 

 Χαρά Σπηλιωπούλου,  Καθηγήτρια Ιατρικής,  Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας 
email:chspiliop@med.uoa.gr 

 Ζωή Νταϊφώτη – Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Ιατρικής,  Εργαστήριο Φαρμακολογίας 
email: zdaifoti@med.uoa.gr  

 Αθανάσιος Τσακρής,  Καθηγητής Ιατρικής,  Εργαστήριο    Μικροβιολογίας  email: 
atsakris@med.uoa.gr   

 Μαρία Στεφανίδου – Λουτσίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο   
Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας email: mstefan@med.uoa.gr   

 Σωτήρης Αθανασέλης, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής,   Εργαστήριο  Ιατροδικαστικής & 
Τοξικολογίας email: sathan@med.uoa.gr  

 Μαρία Γεωργίου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής,  Εργαστήριο  Ιατροδικαστικής & 
Τοξικολογίας email: mgeorgiou@med.uoa.gr   

 Αικατερίνη Τυλιγάδα, Αναπλ. Καθηγήτρια  Ιατρικής,  Εργαστήριο Φαρμακολογίας 
email:aityliga@med.uoa.gr  

 Αριστέα Βελεγράκη, Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής,  Εργαστήριο   Μικροβιολογίας  email: 
aveleg@med.uoa.gr   

 Αρτεμησία Ντονά, Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο  Ιατροδικαστικής & 
Τοξικολογίας  email: : nkostom@bioacademy.gr  

 Κων/νος Πίστος, Λέκτορας Ιατρικής,  Εργαστήριο  Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας  email: 
cpistos@med.uoa.gr  
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 Εξωτερικοί συνεργάτες: 

 Ευσταθία Πανοτοπούλου, Δρ. Ιολόγος, Ογκολογικό Κέντρο Άγιος Σάββας,  email: 
iopanot@agsavvas-hosp.gr  

 Ιωάννης Παπουτσής, Επιστημονικός Συνεργάτης,  Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και 
Τοξικολογίας  email: jopamal@hotmail.com 

 Παναγιώτα Νικολάου, Επιστημονική  Συνεργάτης,  Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και 
Τοξικολογίας email:panic@chem.uoa.gr 

 
Διαλέξεις: 

 Γενικές αρχές Τοξικολογίας- Παράγοντες που προσδιορίζουν την τοξικότητα μιας ουσίας 

 Εφαρμογές δοκιμασιών τοξικότητας 

 Νεότερες απόψεις στις δοκιμές τοξικότητας 

 Βιοδιαθεσιμότητα τοξικών ουσιών 

 Απορρόφηση – Κατανομή – Απέκκριση τοξικών ουσιών 
 Βιομετατροπή τοξικών ουσιών 

 Χημική Καρκινογένεση 
 Αρχές τοξικολογικής ανάλυσης και σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές 

 Τοξικολογία των Ναρκωτικών 
 Eμβρυοτοξικότητα – Τερατογένεση 
 Εφαρμογές της μοριακής βιολογίας στη διερεύνηση ιατροδικαστικών ζητημάτων 
 Αντιβιοτικά – Δράση και αντοχή 

 Καρκίνος και ιοί  
 Ταξινόμηση Ιατρικών Σημαντικών Μυκήτων και Διάγνωση  Μυκήτων 

 Γενικές Αρχές Φαρμακολογίας - Μοριακή προσέγγιση της Δράσης των Φαρμάκων 

 Ανάπτυξη και έλεγχος φαρμάκων. Προκλινικές μελέτες 
 
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 

 Αρχές τοξικολογικής ανάλυσης και σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές 

 Ταξινόμηση Ιατρικών Σημαντικών Μυκήτων και Διάγνωση  Μυκήτων 

 Eμβρυοτοξικότητα – Τερατογένεση 
 Ανάπτυξη και έλεγχος φαρμάκων - Προκλινικές μελέτες 
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

9. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 

Συντονίστρια:  Καθηγήτρια  Αικατερίνη  Γαϊτανάκη 

Μέλη ΔΕΠ: 

 Αικατερίνη Γαϊτανάκη, Καθηγήτρια Βιολογίας,  Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου 
email: cgaitan@biol.uoa.gr   

 Σπύρος Ευθυμιόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Βιολογίας, Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & 
Ανθρώπου email: efthis@biol.uoa.gr   

 Παναγιώτα Παπαζαφείρη, Αναπλ. Καθηγήτρια  Βιολογίας,  Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & 
Ανθρώπου  email: ppapaz@biol.uoa.gr  

 Ουρανία Τσιτσιλώνη, Επίκ. Καθηγήτρια  Βιολογίας,  Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & 
Ανθρώπου  email: rtsitsil@biol.uoa.gr  

 
Εξωτερικοί συνεργάτες: 

 Ευδοκία Καραγκούνη, Ερευνήτρια Α΄, «Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR» email: 
ekaragouni@pasteur.gr    

 Πηγή Λυμπέρη, Ερευνήτρια Α΄, «Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR» email: plymperi@first.gr   
 Σύλβα Χαραλάμπους, Ερευνήτρια Α΄ , «Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR» email: 

sharalambous@pasteur.gr    
 Ιωάννης Βουτσάς, Ερευνητής Γ΄,   Νοσοκομείο « Άγιος Σάββας» email: 

ifvoutsas@yahoo.gr  
 Ιωάννης Φίλης, Υπεύθυνος Μονάδας Μεταμόσχευσης, Νοσοκομείο « Άγιος Σάββας»,  

email: jfil@otenet.gr  
 Δημήτριος Μαστέλλος, Ερευνητής Γ΄, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» email: 

mastellos@rrp.demokritos.gr 
 Κων/νος Μπαξεβάνης, Ερευνητής  Α΄, Νοσοκομείο « Άγιος Σάββας»,  email: 

baxevanis@ciic.gr  
 Πασχάλης  Σιδεράς, Ερευνητής Α΄,  Διευθυντής Κέντρου Μεταμοσχεύσεων ΙΙΒΕΑΑ,  email: 

sideras@bioacademy.gr  
 Αναστάσιος  Αργυρίου, Ερευνητής Α΄, Κλινικός Εμβρυολόγος, Υπεύθυνος μονάδας IVF, 

Νοσοκομείο  «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», email: a.argyriou@yahoo.gr  
 

 Διαλέξεις: 
 Μηχανισμοί ωρίμανσης και ενεργοποίησης των Β λεμφοκυττάρων 

 Φυσική ανοσία – Υποδοχείς – Ενεργοποίηση κυττάρων φυσικής ανοσίας 

 Μετανάστευση και φλεγμονή 

 Μείζον Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας - Υποδοχέας  Τ λεμφοκυττάρων  

 Μηχανισμοί  ενεργοποίησης των Τ- λεμφοκυττάρων  

 Ρόλος του ασβεστίου στη σηματοδότηση των λεμφοκυττάρων 
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mailto:ekaragouni@pasteur.gr
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 Η εκπαίδευση των λεμφοκυττάρων στο θύμο (Thymic education) 

 Διαγονιδιακή τεχνολογία και οι εφαρμογές της στην βιοϊατρική πρακτική και έρευνα 

 In vitro καλλιέργεια γονιμοποιημένων ανθρώπινων ωαρίων: από το στάδιο των 
προπυρήνων μέχρι το στάδιο των βλαστοκύστεων 

 Αυτοανοσία – Αυτοάνοσα νοσήματα 

 Απόπτωση ως ανοσολογικός ρυθμιστικός μηχανισμός 

 Κυτταροκίνες 

 Λοιμώξεις και γονιμοποιητική ικανότητα του σπέρματος 

 Ανοσολογία της νόσου Altzheimer 

 Ανοσολογία του καρκίνου  

 Πεπτιδιακά εμβόλια για τον καρκίνο: από το εργαστήριο στην κλινική πράξη 

 Ανοσολογία της μεταμόσχευσης – Αρχέγονα κύτταρα – Συνθήκες μεταμόσχευσης μυελού 
των οστών 

 Ποιοτικός έλεγχος των εργαστηρίων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 

 Η Νέα θεωρία της Ανοσολογίας 
 
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 

1. Ανοσολογικές τεχνικές  
2. Κυτταρομετρία ροής και εφαρμογές της  
3. Μέθοδοι μελέτης οργανοειδικής αυτοανοσίας  
4. Ανοσοποιήσεις πειραματοζώων  - In vivo πειραματικά μοντέλα  

 
 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

10. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

(Έναρξη από Γ΄ Εξάμηνο) 
Προτείνονται θέματα από τους διδάσκοντες. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών για κάθε 
θέμα γίνεται μετά από υποβολή δηλώσεων προτίμησης. Η διεξαγωγή της εργασίας 
πραγματοποιείται στους χώρους του Τμήματος Βιολογίας ή της Ιατρικής Σχολής ή και σε 
συνεργαζόμενα ερευνητικά εργαστήρια. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει την υποχρέωση 
διεξαγωγής   και συγγραφής ξεχωριστής διπλωματικής εργασίας.  
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 

΄Αρθρο 1 
Γενικές διατάξεις 

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας συμπληρώνει τις διατάξεις της υπ’αριθμ.Β7/211/13-10-98 
Υπουργικής Απόφασης για την οργάνωση και λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική» . 
Έχει εγκριθεί από την «ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» του εν λόγω προγράμματος και 
μπορεί να αναθεωρείται. Ο Κανονισμός Λειτουργίας αποβλέπει στο: 

 Να διευκρινίσει τις προϋποθέσεις για την αυστηρή τήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και τη φοίτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών μέχρι την αποπεράτωση των σπουδών τους 

 Να προσδιορίσει το δομικό νομικό πλαίσιο μιας απρόσκοπτης συνεργασίας μεταξύ των 
διδασκόντων, σπουδαστών, διοικητικών υπαλλήλων κ.λ.π. με απώτερο σκοπό την ομαλή 
διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου, όπως ορίζεται στη  σχετική υπουργική απόφαση 
Β7/211/13-10-98. 

 
Άρθρο 2 

Προκήρυξη θέσεων - Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
Η προκήρυξη για την επιλογή εισακτέων γίνεται μια φορά το χρόνο με καταληκτική 
ημερομηνία την 30 Σεπτεμβρίου και ανακοινώνεται στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό τύπο. 

 
Για την απόκτηση του ΜΔΕ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α) των Τμημάτων Bιολογίας, 

Χημείας, Φυσικής, Φαρμακευτικής, της Ιατρικής Σχολής των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων 
τμημάτων της αλλοδαπής, που σπουδάζουν ή/και εργάζονται στην Ελλάδα β)  Τμημάτων  των 
ΤΕΙ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν.2327/95,και γ) διαφόρων άλλων 
Τμημάτων, συναφών με την Βιολογία ή/ και την Ιατρική. 

Τα επιπλέον κριτήρια  επιλογής των υποψηφίων των πιο πάνω κατηγοριών πέραν αυτών 
της κατηγορίας πτυχιούχων τμημάτων Βιολογίας και συναφών κλάδων θα καθορίζονται ανά 
περίπτωση από τη Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Μ.Δ.Ε. Η επιλογή σπουδαστών για το ΜΔΕ 
συμπεριλαμβάνει γραπτή εξέταση και συνέντευξη. Τα εξεταζόμενα μαθήματα, η ύλη και οι 
εξεταστές ορίζονται κατ’ έτος από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή και αναγράφονται στην 
προκήρυξη (τα μαθήματα και η ύλη). 

 
Η προκήρυξη επιλογής φοιτητών για την απόκτηση ΜΔΕ γίνεται εκτός των άλλων, με 

ανακοίνωση στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό Τύπο. Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή φοιτητών  
γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων: 

 α) βαθμολογία κατά τις  γραπτές ή και προφορικές  εξετάσεις, 
 β) βαθμός πτυχίου,  
γ) βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο του Μ.Δ.Ε  
δ) διπλωματική εργασία, (όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο) 
ε) δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις, 
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στ) συστατικές επιστολές, 
ζ) πολύ καλή γνώση  της Αγγλικής γλώσσας (τίτλοι σπουδών Lower, Proficiency)  
θ) στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα του υποψηφίου που θα  προκύψουν από 

προφορική συνέντευξη ενώπιον της «Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων». 
 Με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής συγκροτείται κατ’ έτος, ειδική 
«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ» (Ε.Ε.Ε.) από μέλη της Ειδικής Διατμηματικής  Επιτροπής και 
καθορίζεται ο τρόπος συνεκτίμησης των ανωτέρω κριτηρίων. Μετά το πέρας των εξετάσεων η 
Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων καταρτίζει πίνακα των υποψηφίων,  με σειρά επίδοσης,  και τον 
υποβάλει στη Γραμματεία του Προγράμματος. Η Ειδική  Διατμηματική  Επιτροπή σε συνεδρίαση 
αποφασίζει για τον τελικό αριθμό εισακτέων και την τελική σειρά επιτυχίας. 

 
Άρθρο 3 

Περιεχόμενο, διάρκεια και παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων 
 Το πρόγραμμα σπουδών (τίτλοι μαθημάτων, περιεχόμενο και διδάσκοντες) 
αποφασίζονται από την Ειδική  Διατμηματική  Επιτροπή. Επίσης για κάθε μάθημα ορίζεται 
συντονιστής που είναι μέλος ΔΕΠ είτε του Τμήματος Βιολογίας είτε της Ιατρικής Σχολής. Ο 
συντονιστής επιλέγει τους συνεργάτες του (μέλη ΔΕΠ ή εξωτερικούς συνεργάτες) και υποβάλει 
σχετική πρόταση για έγκριση από την Ε.Δ.Ε. Το πρόγραμμα των μαθημάτων και η αντίστοιχη ύλη 
μπορούν να τροποποιούνται κάθε Απρίλιο. Προβλέπονται τακτικές συναντήσεις των 
συμμετεχόντων στη διδασκαλία μαθημάτων συγγενικού γνωστικού αντικειμένου με ευθύνη του 
Διευθυντή  του Προγράμματος με στόχο την εναρμόνιση του περιεχόμενου κάθε μαθήματος  
 Ένα μάθημα θεωρείται ότι διδάχθηκε επαρκώς όταν συμπληρωθούν τουλάχιστον 13 
εβδομάδες διδασκαλίας. 
 Οι εξετάσεις διενεργούνται  αμέσως μετά το τέλος κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που 
καθορίζονται σε συνεργασία των συντονιστών των μαθημάτων, της Γραμματείας του 
Προγράμματος και εκπροσώπου των Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Οι εξετάσεις γίνονται γραπτές 
ή και προφορικές  βαθμολογούνται με άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5) και  
επαναλαμβάνονται τον Σεπτέμβριο σε περίπτωση αποτυχίας. Οι φοιτητές υποχρεούνται να 
προσέρχονται στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους. Η μη προσέλευση ισοδυναμεί με 
αποτυχία.   Οι φοιτητές που έχουν εκκρεμότητες και μετά τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, 
παραπέμπονται σε 3μελή εξεταστική  επιτροπή για κάθε μάθημα και  ορίζεται από την Ειδική 
Διατμηματική Επιτροπή. Αποτυχία κατά την εξέταση ενώπιον της τριμελούς επιτροπής σε  
οποιοδήποτε μάθημα συνεπάγεται τη διαγραφή του φοιτητή από το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα. Την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων επιλύει η Ειδική Διατμηματική  Επιτροπή 
μετά από σχετικό γραπτό και αιτιολογημένο αίτημα του μεταπτυχιακού φοιτητή και σε 
συνεργασία με τον συντονιστή του αντίστοιχου μαθήματος 
Η παρακολούθηση των παραδόσεων, των μαθημάτων και των  εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. 
Το μέγιστο των απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) στις  παραδόσεις και την μία (1) 
στις εργαστηριακές ασκήσεις.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αν οι  απουσίες είναι περισσότερες 
από τις προαναφερθείσες και είναι δικαιολογημένες, ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει  
το μάθημα μόνο μία φορά κατά  το επόμενο ακαδημαϊκό έτος συμπληρώνοντας την άσκηση 
που έχασε ή/και παρακολουθώντας όσες έχουν τροποποιηθεί. Την αντιμετώπιση ειδικών 
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περιπτώσεων (π.χ. θέματα υγείας κ.λ.π.) επιλύει η Ειδική Διατμηματική  Επιτροπή μετά από 
σχετικό γραπτό και αιτιολογημένο αίτημα του μεταπτυχιακού φοιτητή και σε συνεργασία με τον 
συντονιστή του αντίστοιχου μαθήματος. 
 Το ποσοστό συμμετοχής των εργαστηριακών ασκήσεων στον τελικό βαθμό του κάθε 
μαθήματος καθορίζεται για κάθε μάθημα ξεχωριστά με ευθύνη του συντονιστή του μαθήματος.    

Διπλωματική Εργασία 
Ο φοιτητής υποχρεούται κατά  το Γ’ και Δ’ εξάμηνο σπουδών να εκπονήσει Διπλωματική  
Εργασία. 

Κάθε Μάιο οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ (μέλη ΔΕΠ ή εξωτερικοί συνεργάτες) προτείνουν 
θέματα Διπλωματικών Εργασιών ως εξής: Οι συμμετέχοντες σε κάθε μάθημα σε ειδική 
συνεδρίαση  αποφασίζουν για τη διεξαγωγή Διπλωματικών  Εργασιών. Αποστέλλουν τα θέματα  
Διπλωματικών Εργασιών (τίτλους, περιλήψεις και επιβλέποντες) στη Γραμματεία του ΠΜΣ.  

Σε ειδικές περιπτώσεις και λόγω της φύσεως του ΠΜΣ είναι δυνατή η εκπόνηση 
Διπλωματικής Εργασίας σε χώρους εκτός του Τμήματος Βιολογίας, της Ιατρικής Σχολής και των 
συνεργαζομένων ερευνητικών ιδρυμάτων, με την προϋπόθεση  ότι αναλαμβάνει 
«συνεπίβλεψη» διδάσκων του ΠΜΣ. 

Τα θέματα κοινοποιούνται στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και ακολουθεί η υποβολή 
από τους φοιτητές ειδικού εντύπου στο οποίο αναγράφεται η προτίμησή τους  (1η, 2η κ.λ.π.). Οι 
αιτήσεις παραπέμπονται στους αντίστοιχους επιβλέποντες και ακολουθεί η τελική επιλογή των 
θεμάτων με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του ΠΜΣ. Την επιλογή επικυρώνει η Ε.Δ.Ε. 

Κατά την πορεία διεξαγωγής της Διπλωματικής Εργασίας και μετά την παρέλευση ενός 
εξαμήνου υποβάλλεται στην Ειδική Διατμηματική  Επιτροπή, σύντομη έκθεση προόδου με 
ευθύνη του επιβλέποντος. Τυχόν προβλήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται από τον 
Διευθυντή  του Π.Μ.Σ  ή την Ειδική  Διατμηματική  Επιτροπή. 

Μετά την ολοκλήρωση του πειραματικού μέρους της Διπλωματικής  Εργασίας και τη 
σύμφωνη (γραπτή, σε ειδικό έντυπο) γνώμη του Συντονιστή του αντίστοιχου μαθήματος ή του 
«συνεπιβλέποντος» γίνεται η συγγραφή της διπλωματικής της οποίας αντίγραφο υποβάλλεται 
στη Γραμματεία του ΠΜΣ. 

Η Ειδική  Διατμηματική  Επιτροπή σε συνεδρίασή της ορίζει τριμελή εξεταστική επιτροπή 
που απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και συμπληρώνεται από δύο μέλη ΔΕΠ σχετικού 
γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος Βιολογίας και της Ιατρικής Σχολής. Στην ειδική 
περίπτωση του «συνεπιβλέποντος» η τριμελής επιτροπή μπορεί να περιλαμβάνει και έναν 
εξωτερικό συνεργάτη. 

Η τριμελής επιτροπή με πρωτοβουλία του επιβλέποντος ορίζει ημερομηνία εξέτασης 
ενημερώνοντας εγγράφως α) τον συντονιστή του αντίστοιχου μαθήματος, β) τον Διευθυντή  του 
ΠΜΣ και γ) τη Γραμματεία του ΠΜΣ.  

Η Διπλωματική  Εργασία παρουσιάζεται από τον Διπλωματικό  Φοιτητή σε ανοιχτή 
συνεδρία μετά από σχετική ανακοίνωση η οποία κυκλοφορεί τουλάχιστον 7 ημέρες πριν. 

  Η επίδοση του φοιτητή βαθμολογείται με άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5).  Η 
τριμελής επιτροπή υπογράφει το σχετικό Πρακτικό το οποίο υποβάλει στη Γραμματεία του ΠΜΣ. 
Σε περίπτωση που η 3μελής  Εξεταστική  Επιτροπή κρίνει, ότι η εργασία δεν είναι ικανοποιητική, 
υποδεικνύει στον φοιτητή τις περαιτέρω τροποποιήσεις, βελτιώσεις και αλλαγές. Η διαδικασία  
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υποστήριξης επαναλαμβάνεται  και σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται . Η 
ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εκπόνησης και εξέτασης της Διπλωματικής  Εργασίας  δεν  
πρέπει να ξεπερνά  το χρονικό διάστημα των 18 μηνών από την ανάθεση του θέματος στον 
φοιτητή. Παράταση μπορεί να δοθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις  ύστερα από αίτηση του 
φοιτητή και απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής με τη σύμφωνη γνώμη του 
επιβλέποντος. 
  

Άρθρο 4 
Παροχές – Συμμετοχή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών  σε Παν/κα Όργανα 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν  τα προνόμια και διευκολύνσεις (συμμετοχή σε Παν/κά 
Όργανα, Παροχές) των προπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις 
του Ν. 2083/92, καθώς και άλλων σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.  
Επίσης ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να προσφέρει επικουρικό εκπαιδευτικό έργο 
ασκήσεων προπτυχιακών φοιτητών με αμοιβή όπως ορίζεται από τις αντίστοιχες αποφάσεις του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Η αμοιβή ορίζεται ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης. 

 
Άρθρο 5 

Τελική βαθμολογία - Απονομή   των   Διπλωμάτων 
Η τελική Βαθμολογία του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης διαμορφώνεται  ως εξής: 
κατά  70%  από τον  μέσο  όρο της συνολικής βαθμολογίας των μαθημάτων  και  κατά 30% από 
το  βαθμό της Διπλωματικής Εργασίας 
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική», 
απονέμεται  από τη Γενική  Συνέλευση Ειδικής  Σύνθεσης του  Τμήματος  Βιολογίας. 

 
Άρθρο 6 

Οργανωτική και Διοικητική Δομή 
Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται διοικητικά και τεχνικά από τη Γραμματεία του Τμήματος 
Βιολογίας και τη Γραμματεία του Μ.Δ.Ε. υπό την επίβλεψη του Διευθυντή του Μ.Δ.Ε.  
 

 
Άρθρο 7 

Επαγγελματικές Δεξιότητες – Πιστοποίηση 
Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής τους εξάσκησης καθώς και την 
επιτυχή ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας θεωρούνται ότι έχουν επάρκεια για την 
επαγγελματική τους αποκατάσταση σε βιοϊατρικά ερευνητικά και διαγνωστικά κέντρα, καθώς 
έχουν εκπαιδευτεί σε σχετικές τεχνολογίες αιχμής μέσα από τις εργαστηριακές τους ασκήσεις 
και την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας. 

 
Ο Δ/ντής του Μ.Δ.Ε 

 
Καθηγητής Σταύρος Χαμόδρακας
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  

  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ   

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

(Επιμέλεια οδηγιών: Ομ. Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης, Δρ. Μ. Αντωνέλου) 
 

Α. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Μετά την ανάθεση του θέματος μέσω της διαδικασίας που αναφέρεται στον «κανονισμό 
λειτουργίας» του Μ.Δ.Ε. θα πρέπει να γίνει πλήρης βιβλιογραφική αναζήτηση (μηχανές 
αναζήτησης medline, scopus, isi, googlescholar) και σχεδίαση των πειραμάτων με τη βοήθεια και 
του (της) επιβλέποντος την εργασία. Για κάθε πείραμα κρατούνται λεπτομερείς σημειώσεις 
ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα με απόλυτη τάξη και διατήρηση πάντοτε αντιγράφων ασφαλείας. Σε 
τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά τρίμηνο), καλό θα είναι να παρουσιάζεται η πορεία της 
έρευνας ενώπιον των μελών της ερευνητικής ομάδας για ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση 
των αποτελεσμάτων. Παράλληλα ενημερώνεται ο Επιβλέπων εάν είναι διαφορετικό φυσικό 
πρόσωπο από τον Επιστημονικό υπεύθυνο της διπλωματικής. Επίσης συνίσταται η παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων σε επιστημονικό συνέδριο καθώς και η δημοσίευσή τους σε έγκυρο 
επιστημονικό περιοδικό.  

Σε περίπτωση τροποποίησης του θέματος της διπλωματικής, υποβάλλεται σχετικό 
αίτημα από τον επιβλέποντα προς της ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.  
 

Β. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Το γραπτό κείμενο που αφορά σε μία μικρή ή μεγάλη επιστημονική εργασία (σεμινάριο, 

διπλωματική εργασία, διδακτορική διατριβή κλπ), έχει ως σκοπό να παρουσιάσει αναλυτικά τα 
στάδια της συγκεκριμένης μελέτης, το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, τις τεχνικές και τις 
μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν μαζί με τυχόν τροποποιήσεις που έκρινε απαραίτητες ο 
ερευνητής, τα συμπεράσματα που προέκυψαν και τη σημασία τους, καθώς και όλες τις πηγές 
που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση των απαραίτητων πληροφοριών. Η συγγραφή της 
εργασίας χρειάζεται προσοχή και μεγάλη υπευθυνότητα γιατί πιθανόν να αποτελέσει σημείο 
αναφοράς και πηγή πληροφοριών για άλλους ερευνητές και από τη στιγμή που τυπώνεται το 
κείμενο κανένας δεν μπορεί να επέμβει διορθωτικά σε αυτό.  

 
Η δομή του κειμένου είναι συγκεκριμένη, με τρόπο που ακολουθεί τη δομή των 

επιστημονικών ανακοινώσεων στα έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, δηλαδή αποτελείται από 
πέντε βασικά κεφάλαια: (α) Εισαγωγή, (β) Υλικά και Μέθοδοι, (γ) Αποτελέσματα, (δ) 
Συμπεράσματα-Συζήτηση και (ε) Βιβλιογραφία.   
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ΕΞΩΦΥΛΛΟ  
Στο εξώφυλλο του πονήματος,  αναφέρεται (μαζί με την κεφαλή της Αθηνάς επάνω 

αριστερά): 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ» 
 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
(ΟΝΟΜΑ …………..) (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ) 
(ΙΔΙΟΤΗΤΑ), π.χ. Βιολόγος, Ιατρός, Χημικός, κ.λ.π 
 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ή ομότιμος καθηγητής).  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ (ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ, 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ) ΙΔΙΟΤΗΤΑ – ΤΙΤΛΟΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΔΡΥΜΑ 

 
(ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ) 
 
Σημείωση: στο εξώφυλλο μπορεί, κατά την κρίση του συγγραφέα να υπάρχει κάποια 

εικόνα ή διάγραμμα ή σύνθεση εικόνων σχετικών με το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας. 
 
ΕΣΩΦΥΛΛΟ 
Αναφέρονται όλα τα στοιχεία του εξωφύλλου καθώς και η τριμελής εξεταστική 

επιτροπή όπως έχει συγκροτηθεί από το όργανο διοίκησης του ΜΔΕ, δηλ. την Ειδική 
Διατμηματική Επιτροπή. 

 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, π.χ. Ερευνητικό Κέντρο Γ. Παπανικολάου, ….. 
Ή Τομέας Βιολογίας Κυττάρου …… 
Εργαστήριο Ιστολογίας – Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή……. 
 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Ακολουθεί ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ στον οποίο ο συγγραφέας παραθέτει το/τα εργαστήριο(-α)  στα 

οποία ολοκληρώθηκε η εργασία, το χρονικό διάστημα που διήρκεσε, τις χρηματοδοτήσεις ή 
υποτροφίες που τυχόν το στήριξαν οικονομικά και κάνει ειδική μνεία σε όσους συνέβαλλαν 
ποικιλοτρόπως στην ολοκλήρωση της εργασίας (επιβλέποντες καθηγητές, συμβουλευτική 
επιτροπή, επιστημονικό και μη προσωπικό του εργαστηρίου, συνάδελφοι, φίλοι κλπ). Ο 
πρόλογος έχει προσωπικό χαρακτήρα και περισσότερους «βαθμούς ελευθερίας» σε σχέση με το 
υπόλοιπο κείμενο.  

Στο οπισθόφυλλο του Προλόγου, ενσωματώνεται σύντομο βιογραφικό σημείωμα που 
περιλαμβάνει τόπο και έτος γεννήσεως, σπουδές, δημοσιεύσεις αν υπάρχουν συμμετοχές σε 
συνέδρια κ.λ.π.  
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Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτικός,  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ο οποίος αφορά σε όλο το κείμενο. Περιλαμβάνει κάθε 

κεφάλαιο (πχ. Α. Εισαγωγή, Β. Υλικά και Μέθοδοι), υποκεφάλαιο (Β1. Ηλεκτρονική 
μικροσκοπία), θεματική παράγραφο (Β1.1. Ανοσοεντόπιση με τη μέθοδο του ανοσοχρυσού) και 
τις αντίστοιχες σελίδες, κ.λ.π.    

 
Στην περίπτωση εκτενούς κειμένου που περιλαμβάνει τη χρήση πολλών συντμήσεων και 

ξενόγλωσσων όρων, καλό είναι να παρατίθεται σε αυτές τις αρχικές σελίδες του κειμένου μία 
λίστα με όλες τις συντμήσεις που χρησιμοποιούνται στο κείμενο [πχ. HRP, (horse radish 
peroxidase) υπεροξειδάση ραπανιού] και μία λίστα με τις μεταφράσεις όρων από την Αγγλική 
(πχ. signal transduction = μεταγωγή σήματος).  

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Το πρώτο κεφάλαιο της Διπλωματικής, η ΕΙΣΑΓΩΓΗ, περιλαμβάνει την υπάρχουσα 

επιστημονική γνώση και πληροφορία που αφορά στο αντικείμενο της έρευνας.  Μπορεί να 
περιλαμβάνει μία σύντομη ιστορική αναδρομή, κυρίως όμως οφείλει να είναι ενημερωμένη με 
την πλέον σύγχρονη πληροφορία στο πεδίο της έρευνας (δηλαδή, πληροφορίες που 
δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικά περιοδικά κατά το χρονικό διάστημα της συγγραφής). Το 
κείμενο πρέπει να είναι δομημένο σε θεματικές παραγράφους, στρωτό και συνοπτικό. Κάθε 
πληροφορία συνοδεύεται απαραίτητα από την πηγή προέλευσής της.  Η πηγή παρατίθεται στο 
τέλος της πρότασης, μέσα σε παρένθεση ως εξής: 

Εάν προέρχεται από βιβλίο («Φυσιολογία του ανθρώπου», Vander, 1997). 
Εάν προέρχεται από επιστημονικό άρθρο με ένα συγγραφέα (Vander, 1997). 
 Εάν προέρχεται από επιστημονικό άρθρο με δύο συγγραφείς (Vander and Corgstren, 

1998). 
Aν προέρχεται από επιστημονικό άρθρο με περισσότερους των δύο συγγραφέων 

(Vander et al., 1999).  
To ίδιο ισχύει και για κάθε Εικόνα ή Σχήμα που χρησιμοποιείται στην Εισαγωγή. Στο 

τέλος της λεζάντας αναγράφεται σε παρένθεση η πηγή προέλευσης ως εξής: (Ανατύπωση από 
Vander and Corgstren, 1998). Οι ενδείξεις των Εικόνων γράφονται στην ελληνική, ακόμα και αν 
η πηγή προέλευσης είναι ξενόγλωσση.  

Οι Εικόνες, οι σχηματικές αναπαραστάσεις (Σχήματα) καθώς και οι Πίνακες αριθμούνται 
με τον ίδιο τρόπο και σε συνέχεια από την αρχή μέχρι το τέλος του κειμένου (πχ. Εικ. ή Εικόνα 
17α, Σχ. ή Σχήμα 29, Πίν. ή Πίνακας 34). Υπάρχουν δύο τρόποι παραπομπής σε Εικόνα, Σχήμα ή 
Πίνακα μέσα στο κείμενο, πχ: 

«Οι λειτουργίες των κυττάρων Sertoli συνοψίζονται στον Πίνακα 45.» ή 
«Οι λειτουργίες των κυττάρων Sertoli (Πίνακας 45) ή (βλ. Πίνακα 45) ή (Πίν. 45)……….»   
  
Καλό είναι κρίσιμοι όροι σε κάθε θεματική παράγραφο να σημειώνονται με έντονους 

χαρακτήρες (bold).  
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Ακολουθεί μία παράγραφος σε ξεχωριστή σελίδα με τίτλο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, στην 

οποία περιγράφεται με συντομία το επιστημονικό ερώτημα το οποίο διαπραγματεύεται η 
συγκεκριμένη εργασία.  

 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο που είναι τα ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ, αναφέρονται όλα τα 

αντιδραστήρια (χημικά, χρωστικές, βιολογικά αντιδραστήρια, ένζυμα, αντισώματα, ραδιενεργά 
υλικά, kits, φωτογραφικά υλικά κλπ) μαζί με τις εταιρείες από τις οποίες αγοράστηκαν (και τον 
αριθμό καταλόγου για κάποια σημαντικά από αυτά πχ. anti-rabbit-IgG-HRP conjugated, 
developed in donkey, NA-934, Amersham-Pharmacia-Biotech), κύριες συσκευές και όργανα που 
χρησιμοποιήθηκαν (πχ. ψυχόμενη επιτραπέζια φυγόκεντρος Sorvall RC-5C, κεφαλή SS-34), τα 
πειραματόζωα καθώς και ο αριθμός, η πηγή προέλευσής τους ή ο τρόπος συντήρησής τους στο 
εργαστήριο, η προέλευση, ο τρόπος προσέγγισης και η ταυτότητα ανθρωπίνων δειγμάτων (πχ. 
αίμα ασθενών) και κάθε τεχνική ή μεθοδολογία που εφαρμόστηκε από τον ερευνητή. Στην 
περίπτωση που το πειραματικό υλικό προέρχεται από ανθρώπους, ισχύει το ιατρικό απόρρητο 
και δεν αναφέρονται στην εργασία ονόματα ασθενών αλλά μόνο συμβολισμοί και κωδικοί. 
Ωστόσο, στην περίπτωση μελέτης ασθενειών είναι απαραίτητη η παράθεση κάποιων στοιχείων 
από τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς (πάντα ανώνυμα).  

Η καταγραφή των τεχνικών και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν συνοδεύεται 
απαραίτητα από τις αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές που αφορούν σε αυτούς που 
κατέστρωσαν τη μέθοδο ή την τροποποίησαν με τον ισχύοντα τρόπο. Αν ο 
συγγραφέας/ερευνητής τροποποίησε περαιτέρω κάποια τεχνική, οφείλει να το καταγράψει. Οι 
πειραματικές διαδικασίες περιγράφονται αναλυτικά καθώς αναφέρονται ακόμα και ποσοτικά 
χαρακτηριστικά (πχ. συγκεντρώσεις διαλυμάτων, αριθμός κυττάρων, ποσοτική σύσταση 
ρυθμιστικών διαλυμάτων κλπ) καθώς και οι τυχόν δυσκολίες που προέκυψαν στην εφαρμογή 
κάποιων τεχνικών. Είναι σημαντική η καταγραφή της αρχής της μεθόδου σε κάποιες 
περιπτώσεις, προκειμένου να καταλάβουν οι αναγνώστες της εργασίας το θεωρητικό υπόβαθρο 
μιας μεθόδου, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο λειτουργεί. Σε αυτό το πλαίσιο παρατίθενται 
σχηματικές αναπαραστάσεις, Εικόνες και άλλα επεξηγηματικά μέσα. Στο κεφάλαιο αυτό 
ανευρίσκονται κυρίως Πίνακες και Σχήματα (σε συνέχιση της αρίθμησης από το Κεφάλαιο της 
Εισαγωγής ή σε αρίθμηση σύμφωνα με το αντίστοιχο κεφάλαιο π.χ. Β3.4). Συνήθως δεν 
χρησιμοποιούνται εικόνες. Σε κάθε περίπτωση αναφέρεται πάντοτε η προέλευση (με τον τρόπο 
που αναφέρθηκε στην Εισαγωγή), εκτός κι αν είναι δημιούργημα του συγγραφέα.  

 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ όπου περιγράφονται με λόγια, 

εικόνες, διαγράμματα, σχήματα κ.λ.π. τα ευρήματα των πειραμάτων (φιλμς ανοσοστυπώματος, 
ηλεκτρονιογραφίες, καμπύλες χρωματογραφίας, γραφήματα πυκνότητας κυτταρικών 
πληθυσμών από κυτταρομετρία ροής κλπ) και γίνεται η επεξεργασία τους (ομαδοποίηση, 
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στατιστική μελέτη κλπ). Οι πληροφορίες παρατίθενται σε θεματικές ενότητες. Οι Εικόνες, τα 
Σχήματα και οι Πίνακες περιέχουν αναλυτικές λεζάντες, τεχνικές λεπτομέρειες του πειράματος 
και ενδείξεις (κωδικοί δειγμάτων, βελάκια κλπ) οι οποίες εξηγούνται επαρκώς στις λεζάντες. Τα 
δεδομένα που παρουσιάζονται στις Εικόνες πρέπει να είναι καθαρά και ευδιάκριτα και να 
εξηγούνται επαρκώς στο κυρίως κείμενο και στις λεζάντες. Κρίσιμο σημείο είναι η παράθεση 
ικανοποιητικού αριθμού πειραμάτων-μαρτύρων (controls) τα οποία προσδίδουν αξιοπιστία στα 
αποτελέσματα. Το κεφάλαιο των Αποτελεσμάτων είναι το μοναδικό στο οποίο δεν παρατίθενται 
βιβλιογραφικές αναφορές (ή μόνο λίγες, όπου είναι απαραίτητο). Η αρίθμηση των 
παραγράφων, Εικόνων κλπ συνεχίζεται κανονικά. Στην περίπτωση παράθεσης 
φωτογραφιών/ηλεκτρονιογραφιών από μικροσκόπια (φωτονικό, ηλεκτρονικό, CLSM κλπ) 
δηλώνεται η τελική μεγέθυνση (πχ. 23.000x ή παράθεση ράβδου στην εικόνα που αντιστοιχεί σε 
μm). Στην περίπτωση ανοσοεντοπίσεων (σε ανοσοαποτύπωμα western, ή σε πειράματα 
ανοσοϊστο- ή ανοσοκυτταρο-χημείας), αναφέρονται στην Εικόνα τα αντισώματα που 
χρησιμοποιήθηκαν καθώς και οι αραιώσεις τους. Στα ηλεκτροφορήματα, σε ανοσοαποτύπωμα 
κατά Southern κλπ αναφέρεται με κωδικό όνομα το δείγμα κάθε διαδρομής και το Μοριακό 
Βάρος κάθε ζώνης ή παρατίθεται διαδρομή με δείγματα γνωστών ΜΒ. Αν τα αποτελέσματα 
είναι πολλά και αρθρώνονται σε θεματικές ενότητες, καλό είναι στο τέλος κάθε ενότητας να 
γίνεται σύνοψη των αποτελεσμάτων σε μία παράγραφο ή και σε Πίνακα. Φυσικά, αν ένα 
πείραμα απέτυχε ή ήταν μη-πληροφοριακό δεν παρουσιάζεται στα αποτελέσματα εκτός κι αν 
συντρέχουν ειδικοί λόγοι αναφοράς του (κάποια βιολογική ερμηνεία ίσως). Επίσης δεν 
παρουσιάζονται πειραματικά στοιχεία που προσφέρουν τα ίδια ή επικαλυπτόμενα 
αποτελέσματα. Αρκεί η αναφορά πως «το συγκεκριμένο πείραμα πραγματοποιήθηκε τόσες 
φορές και τα αποτελέσματα παρουσίασαν σταθερή επαναληψιμότητα». Στην περίπτωση αυτή 
και στο βαθμό που είναι δυνατή η ποσοτικοποίηση των δεδομένων απαιτείται στατιστική 
ανάλυση με μέσους όρους και σταθερή απόκλιση. Είναι αυτονόητο πως σε αυτό το κεφάλαιο 
παρουσιάζονται πειράματα που έγιναν αποκλειστικά από τον συγγραφέα/ερευνητή. Στην 
περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η παράθεση πειραματικών δεδομένων άλλων ερευνητών 
(π.χ. για σύγκριση), αυτό δηλώνεται ρητά μέσα στο κείμενο και στη λεζάντα της αντίστοιχης 
Εικόνας. Βασικό κριτήριο της ποιότητας κάθε πειραματικού αποτελέσματος (και της επαρκούς 
συγγραφής του πονήματος) είναι η ικανότητα επαναληψιμότητάς του, δηλαδή η δυνατότητα 
εφαρμογής κάθε περιγραφόμενου πειράματος (με τα ίδια υλικά, συνθήκες κλπ) με τα ίδια 
αποτελέσματα από άλλους ερευνητές. 

 
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
Το τέταρτο κεφάλαιο, της ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ είναι το κρισιμότερο όλης της εργασίας, όπως 

αναφέρεται παρακάτω και στις οδηγίες της προφορικής παρουσίασης. Εδώ καταγράφονται και 
συζητούνται επιστημονικά τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα πειραματικά 
αποτελέσματα, η βιολογική τους ερμηνεία και οι προεκτάσεις τους. Είναι λάθος να 
επαναλαμβάνονται τα αποτελέσματα του συγγραφέα/ερευνητή ή να αναλύονται λεπτομερώς 
τα αποτελέσματα άλλων ερευνητών παρότι η συζήτηση πλαισιώνεται από βιβλιογραφικές 
αναφορές. Εικόνες συνήθως δεν περιλαμβάνονται στη Συζήτηση, μπορούν όμως να 
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χρησιμοποιούνται συγκριτικοί πίνακες ή προτεινόμενα μοντέλα, πάντα πρωτότυπα και με 
επινόηση του συγγραφέα. Το κεφάλαιο της συζήτησης μπορεί να αρθρώνεται και αυτό σε 
θεματικές ενότητες, αλλά στο τέλος παρατίθενται σε παράγραφο ή και σε Πίνακα τα 
σημαντικότερα και γενικότερα συμπεράσματα όλης της εργασίας. Αναλύεται το κατά πόσο η 
εργασία πέτυχε στην απάντηση των επιστημονικών ερωτημάτων και θεμάτων τα οποία τέθηκαν 
στην αρχή κι αν όχι πλήρως γιατί, ή τι χρειάζεται να γίνει περαιτέρω. Αναλύονται επίσης τα νέα 
ερωτήματα που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη μελέτη και πιθανοί τρόποι προσέγγισής τους. 
Στο τέλος της Συζήτησης παρατίθεται ανεξάρτητη παράγραφος με τίτλο  ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.  

 
5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, δηλαδή τα ελληνικά και 

ξενόγλωσσα βιβλία, τα συγγράμματα (διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές κλπ), τα 
άρθρα (ανακοινώσεις ή επισκοπήσεις) από τα ελληνικά και διεθνή έγκυρα επιστημονικά 
περιοδικά και οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια που χρησιμοποιήθηκαν στη 
συγκεκριμένη μελέτη και αναφέρονται στα κεφάλαια που προηγήθηκαν. Η μορφοποίηση των 
βιβλιογραφικών αναφορών πρέπει να είναι ομοιογενής και ενιαία.  
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membrane injury in the pathophysiology of severe mouse beta-thalassemia. Blood, 79(4):1064-
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Characterization and comparison of the red blood cell membrane damage in severe human 
alpha- and beta-thalassemia. Blood, 79(4):1058-1063.  

 
Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις που τα άρθρα είναι της ίδιας χρονολογίας είναι 

απαραίτητος ο προσδιορισμός (a) και (b) στη χρονολογία. Έτσι, στο κείμενο θα αναφερθούν ως 
(Advani et al., 1992a) και (Advani et al., 1992 b).  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ABSTRACT 
 
Ακολουθεί η ΠΕΡΙΛΗΨΗ της εργασίας (1-2 σελίδες) στην ελληνική και στην αγγλική. Στο 

επάνω μέρος της αγγλικής περίληψης αναγράφονται όλα τα στοιχεία της 1ης σελίδας (στα 
Αγγλικά) ώστε να αποτελεί ενιαίο αυτόνομο κείμενο.  

 
Σε ένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του κειμένου παρατίθενται αντίγραφα των δημοσιεύσεων 

του συγγραφέα/ερευνητή που τυχόν προέκυψαν από τη συγκεκριμένη εργασία. Σε άλλα 
παραρτήματα μπορούν να ενταχθούν κατά τη βούληση του συγγραφέα άλλα στοιχεία. όπως 
π.χ. συντομογραφίες, γλωσσάριο όρων, βιογραφικό σημείωμα, κ.λ.π.   

 
Τέλος, είναι απαραίτητο το κείμενο να έχει ελεγχθεί για ορθογραφικά, γραμματικά και 

συντακτικά λάθη, καθώς και για θέματα μορφοποίησης (πχ. σελιδοποίηση, διάστημα μετά το 
κόμμα ή την τελεία κλπ).  

 
Μετά την εκτύπωση της Διπλωματικής παραδίδονται στα μέλη της 3μελούς εξεταστικής 

επιτροπής τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν την παρουσίαση που καθορίζεται σε συνεννόηση με 
όλα τα μέλη. Ενημερώνεται σχετικά η Γραμματεία του ΜΔΕ, ώστε να κυκλοφορήσει ανακοίνωση 
στους ενδιαφερόμενους (Διευθυντή, Διδάσκοντες και φοιτητές του ΜΔΕ)  
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Γ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
Η προφορική παρουσίαση μιας επιστημονικής εργασίας (σεμινάριο, διπλωματική 

εργασία, διδακτορική διατριβή κλπ), απαιτεί υπευθυνότητα, προσοχή και καλή προετοιμασία. 
Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι συνήθως αυτός που την παρουσιάζει υπόκειται σε κρίση και 
βαθμολόγηση από ειδική επιτροπή, πρόκειται για μία διαδικασία κατά την οποία ελέγχεται, με 
τη γενικότερη έννοια, η επιστημονική συγκρότηση του ομιλητή και, το σημαντικότερο, συνιστά 
μία διαδικασία μετάδοσης γνώσης. Η κατανόηση του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της 
διαδικασίας από τον ομιλητή είναι θεμελιώδης προϋπόθεση της επιτυχίας της παρουσίασης, 
καθώς εξασφαλίζει ότι θα μετέχει και θα παρακολουθεί ουσιαστικά το ακροατήριο. Η παροχή 
ενός πακέτου όμορφα παρουσιασμένης γνώσης αποτελεί ένδειξη σεβασμού στο χρόνο και την 
καλή διάθεση που καταθέτει κάθε παρευρισκόμενος. Στόχος της παρουσίασης είναι η 
παράθεση όχι όλων των πειραμάτων που έγιναν και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν, αλλά 
μόνο των σημαντικότερων.  

 
Ορισμένοι βασικοί κανόνες που συντελούν στην αρτιότητα της παρουσίασης είναι οι 

ακόλουθοι: 
 
Ο ομιλητής έχει ευπρεπή εμφάνιση και παρουσιάζει την εργασία του απευθυνόμενος 

στο ακροατήριο, ακόμα κι αν χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι αποδεικνύει ότι 
πρωταρχικά ο ίδιος εκτιμά τη δουλειά που παρουσιάζει αλλά και αυτούς που τον 
παρακολουθούν.  

 
Η ομιλία οφείλει να είναι αργή και ο λόγος βατός. Ο επιστημονικός λόγος δεν είναι 

πολύπλοκος, «αρχαιοπρεπής» και σοβαροφανής, αλλά μάλλον απλός (όχι απλουστευμένος), 
λιτός, περιεκτικός, σαφής και συγκροτημένος. Μία παρουσίαση γρήγορη για να προλάβει τα 
χρονικά περιθώρια είναι ατυχής. Το ίδιο και οι εκδηλώσεις αγωνίας ή άγχους. 

 
Η γλώσσα της παρουσίασης συνήθως είναι η ελληνική. Πρέπει να ομιλούνται και να 

γράφονται σωστά ελληνικά (σύνταξη, γραμματική, ορθογραφία κλπ). Οι ενδείξεις των εικόνων 
και των σχημάτων που παρουσιάζονται στις διαφάνειες πρέπει να είναι στην ελληνική, ακόμα 
και αν προέρχονται από ξενόγλωσσες πηγές. Είναι πολύ εύκολο χρησιμοποιώντας κατάλληλα 
προγράμματα να γίνουν τέτοιου είδους τροποποιήσεις.  

 
Η διάρκεια της παρουσίασης (συνήθως δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά) είναι 

προκαθορισμένη και πρέπει να γίνεται απόλυτα σεβαστή από τον ομιλητή. Όταν ξεφεύγει από 
τα χρονικά όρια, όχι μόνο κουράζει το ακροατήριο, αλλά και ακυρώνει το χρονικό 
προγραμματισμό των ομιλητών οι οποίοι ενδεχομένως ακολουθούν και σίγουρα δοκιμάζει την 
υπομονή και προδιαθέτει αρνητικά την κριτική επιτροπή. Είναι σαφές ότι τα επιστημονικά 
θέματα δεν είναι τόσο εύπεπτα όσο οι ομιλίες άλλων θεματικών περιεχομένων. Απαιτούν 
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διανοητική προσπάθεια και ενίοτε προκαλούν κόπωση. Μία ιδιαίτερα μακροσκελής ομιλία 
καταλήγει να απευθύνεται μόνο στον ομιλητή.  

Η παρουσίαση είναι προφορική. Αυτό σημαίνει πως ο ομιλητής δε διαβάζει τα στοιχεία 
από κείμενα που έχει μπροστά του, ούτε από εκτεταμένα κείμενα που παραθέτει σε διαφάνειες 
με τη βοήθεια Power Point. Στις διαφάνειες υπό μορφή κειμένου υπάρχει μόνο 
κωδικοποιημένη πληροφορία (όπου χρειάζεται), τίτλοι, επεξηγήσεις, στοιχεία εικόνων κλπ και ο 
ομιλητής αναλύει τα στοιχεία προφορικά, κοιτώντας προς το ακροατήριο. Διαφορετικά οι 
παρευρισκόμενοι κουράζονται, ζαλίζονται και δεν παρακολουθούν. Οι διαφάνειες καλό είναι να 
περιέχουν περισσότερες εικόνες, σχεδιαγράμματα, σχηματικές αναπαραστάσεις ή και μικρής 
διάρκειας video και μόνο τα εντελώς απαραίτητα για την κατανόηση κείμενα. Μία εικόνα 
αντιστοιχεί σε χίλιες (τουλάχιστον) λέξεις, είναι πιο ευχάριστη από ένα κείμενο και 
αποτυπώνεται ευκολότερα.  

 
Τα κείμενα στις διαφάνειες παρουσιάζονται τη χρονική στιγμή που λέγονται και 

αναλύονται και όχι νωρίτερα γιατί μπερδεύουν.  
 
Τα γράμματα, οι εικόνες, τα βέλη και τα άλλα στοιχεία που παρουσιάζονται στις 

διαφάνειες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν μεγαλύτερα. Το κριτήριο είναι να γίνονται 
αντιληπτά με ευκολία από αυτούς που βρίσκονται στη μεγαλύτερη απόσταση από τον ομιλητή. 
Δεν έχει νόημα να αναλύονται από τον ομιλητή στοιχεία που βλέπει μόνο ο ίδιος. Τα 
επιλεγόμενα χρώματα πρέπει να εξασφαλίζουν καλές αντιθέσεις (πχ. ανοιχτόχρωμα, φωτεινά 
γράμματα σε σκούρο υπόβαθρο). Καλή γραμματοσειρά για διαφάνειες είναι τα Arial και 
μέγεθος μεγαλύτερο ή ίσο του 24. 

 
Η πληροφορία ανά διαφάνεια πρέπει να είναι περιορισμένη. Μία ή δύο εικόνες ή 

πίνακες με λίγα στοιχεία, ή ένα σχεδιάγραμμα. Σε περίπτωση ύπαρξης πολλών εικόνων σε μία 
διαφάνεια, καλό θα είναι να εμφανίζονται μία-μία ανάλογα και με τη ροή του λόγου. 

 
Η χρησιμοποίηση ειδικών εφέ κίνησης και ήχου (animation effects) στις παρουσιάσεις 

που γίνονται με Power Point, συντελεί στην ζωντανή παράθεση και κατανόηση των στοιχείων, 
αρκεί να αποφεύγονται οι υπερβολές. Για όλες τις περιπτώσεις συνίσταται η χρήση κίνησης 
fade. Σε περίπτωση παρουσίασης διαφάνειας με πολλές παραγράφους, τότε θα πρέπει να 
παρουσιάζεται μία-μία παράγραφος ξεχωριστά και όχι όλες μαζί. Στην τελευταία περίπτωση 
συνήθως όταν ο ομιλητής αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο, ενδεχόμενα οι 
παρακολουθούντες την παρουσίαση διαβάζουν τις επόμενες παραγράφους χωρίς συνεπώς να 
ακούνε τον ομιλητή.  
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ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
Η παρουσίαση οφείλει να έχει συγκεκριμένη δόμηση ως εξής: 
 

 Αρχική διαφάνεια, που περιέχει τίτλο και είδος της εργασίας (π.χ. Διπλωματική ή 
Διδακτορικό), όνομα και ιδιότητα/θέση του ομιλητή, χώρο στον οποίο 
πραγματοποιήθηκε, όνομα/τίτλο του καθηγητή ή των καθηγητών που είχαν την 
επίβλεψη και ημερομηνία.  
 

 Εισαγωγικές διαφάνειες, οι οποίες είναι λίγες στον αριθμό και παραθέτουν με συντομία 
και σαφήνεια την υπάρχουσα γνώση, το θεωρητικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητο για 
την κατανόηση, εκτίμηση και επεξεργασία των νέων δεδομένων και των αποτελεσμάτων 
της εργασίας που παρουσιάζεται. Σε αυτό το χρονικό σημείο πρέπει να δοθούν ορισμοί 
των ειδικών όρων που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια και οι οποίοι δε είναι οικείοι 
στο μέσο ακροατή. Τα θέματα που παρουσιάζονται είναι συχνά εξειδικευμένα και 
αφορούν σε διαφορετικά ερευνητικά πεδία από αυτά των ακροατών.  Για λόγους 
δεοντολογίας, για κάθε εικόνα που χρησιμοποιείται στην εισαγωγή πρέπει να δηλώνεται 
διακριτικά (με μικρά γράμματα) η προέλευσή της (ερευνητής και χρονολογία 
δημοσίευσης αν προέρχεται από άρθρο ή συγγραφέας, τίτλος και χρονολογία έκδοσης 
αν προέρχεται από βιβλίο).  

 Ακολουθεί μία διαφάνεια που παραθέτει το σκοπό της εργασίας, δηλαδή σε ποιο 
επιστημονικό ερώτημα καλείται να απαντήσει.  
 

 Πειραματικά υλικά, μεθοδολογία, πειραματόζωα: παρατίθενται σε λίγες διαφάνειες. Οι 
περισσότερο κοινές τεχνικές αναφέρονται ονομαστικά ή καθόλου. Αντίθετα, κάποια νέα 
ή ευρύτερα άγνωστη τεχνική καλό είναι να αποδοθεί με κάποιο σχήμα ή εικόνα και να 
περιγραφεί η αρχή της μεθόδου.  
 

 Αποτελέσματα: Επιλέγονται αυτά από τα οποία προκύπτουν συγκεκριμένα 
συμπεράσματα και τα σημαντικότερα τα οποία «χωράνε» στο δεδομένο χρόνο της 
παρουσίασης. Παρατίθενται σε διαφάνειες με τίτλους που αφορούν στο κύριο εύρημα, 
εικόνες/πίνακες/γραφικές παραστάσεις κλπ και υπότιτλους που αφορούν στις τεχνικές 
λεπτομέρειες των παρουσιαζόμενων πειραματικών δεδομένων. Πχ. τίτλος διαφάνειας: 
«Απόπτωση των τροφοκυττάρων», αντίστοιχη ή αντίστοιχες ηλεκτρονιογραφίες με 
ενδείξεις και υπότιτλος: «Ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης, μέθοδος ανοσοχρυσού, 
μεγέθυνση x27.000», ή τίτλος διαφάνειας: «Ανεπάρκεια σπεκτρίνης στις 
ερυθροκυτταρικές μεμβράνες του ασθενούς Β3», ηλεκτροφόρημα με ενδείξεις και 
υπότιτλος: «ολικές μεμβράνες, SDS-PAGE, Laemmli 7%». Ο,τιδήποτε εμφανίζεται στις 
εικόνες πρέπει να επεξηγείται με ενδείξεις. Το κύριο εύρημα, αν υπάρχει ανάμεσα σε 
πολλά άλλα δευτερεύοντα, καλό είναι να επισημαίνεται με πλαίσιο ή κύκλο. Αυτό 
βοηθάει τον ακροατή να μη χάνεται μέσα σε ένα πλήθος δεδομένων. Αν τα στοιχεία των 
αποτελεσμάτων είναι πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους, καλό είναι να αρθρώνονται 
σε θεματικές ενότητες που θα ξεκινούν με αντίστοιχες εισαγωγικές διαφάνειες (πχ. 
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μορφολογική ανάλυση, χρωματογραφική ανάλυση, στατιστική επεξεργασία κλπ). Επίσης, 
ο ακροατής πρέπει να καταλαβαίνει ανά πάσα στιγμή για ποιο λόγο έγινε το 
συγκεκριμένο πείραμα (κι όχι κάποιο άλλο), καθώς και σε ποιο ερώτημα απαντά. 
Κρίσιμο στοιχείο στην παράθεση των πειραματικών δεδομένων είναι η ταυτόχρονη 
παρουσίαση των πειραμάτων-μαρτύρων που προσδίδουν αξιοπιστία στα αποτελέσματα 
(πχ. αρνητικό-θετικό, φυσιολογικό-παθολογικό, πριν την ακτινοβόληση-μετά την 
ακτινοβόληση, με τροποποιητικό παράγοντα-χωρίς τροποποιητικό παράγοντα κλπ). 
  

 Το κρισιμότερο σημείο της παρουσίασης είναι η επιστημονική ανάλυση, επεξεργασία, 
ερμηνεία και συζήτηση των αποτελεσμάτων, δηλαδή τα συμπεράσματα. Πολλοί 
συγχέουν τα συμπεράσματα με τη σύνοψη των αποτελεσμάτων και επαναλαμβάνουν 
όσα έχουν ήδη αναφερθεί, στερώντας την ομιλία από το πλέον γοητευτικό της κομμάτι. 
Λίγο ενδιαφέρει αν τα συμπεράσματα είναι αρνητικά ή θετικά, πολύ ή λιγότερο 
σημαντικά. Αξία έχει η επιστημονική ερμηνεία την οποία καταθέτει ο ομιλητής. 
Επιβάλλεται, ο ερευνητής – διπλωματικός φοιτητής (με την αρωγή και του 
επιστημονικού υπευθύνου) να μπορεί να βρει πειστικές βιολογικές ερμηνείες όσων 
παρατήρησε, να καταθέσει μηχανισμούς αλληλεπίδρασης, να σημειώσει τις 
παραλληλίσεις και τις αποκλίσεις από τα υπάρχοντα δεδομένα, να εξηγήσει γιατί δεν 
τελεσφόρησε κάποιο πείραμα, να επεκταθεί σε άλλα συστήματα, να σκεφθεί πιθανές 
εφαρμογές, μελλοντικούς ερευνητικούς στόχους, ακόμα και να φανταστεί θεωρητικές 
προεκτάσεις στο μέτρο που του επιτρέπουν τα αποτελέσματα που παρουσίασε.  
 

 Τελειώνοντας, ο ομιλητής οφείλει να κάνει ειδική αναφορά με ξεχωριστή ευχαριστήρια 
διαφάνεια σε όλους τους συντελεστές που βοήθησαν θεωρητικά ή πρακτικά στην 
ολοκλήρωση της εργασίας, τους συνεργάτες, άλλα εργαστήρια στα οποία τυχόν 
εργάστηκε, τους χορηγούς κλπ.  Αυτή η διαφάνεια καλό είναι να έχει διαφορετικό 
χρωματικό υπόβαθρο από τις προηγούμενες.  
 

 Γενικά, ένας αριθμός 20 – 30 διαφανειών είναι αρκετός για την 
παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής η 
οποία και υποβάλει ερωτήσεις προς τον συγγραφέα της διπλωματικής μετά το πέρας 
της παρουσίασης. Στη συνέχεια αποσύρεται και αποφασίζει για τον βαθμό της εργασίας, 
υπογράφοντας το σχετικό Πρακτικό το οποίο υποβάλλεται στη Γραμματεία. 

 

 Ο συγγραφέας παραδίδει επίσης αντίγραφο της Περίληψης της εργασίας 
σε οπτικό δίσκο στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας. 

 
 
ΛΧΜ, ΜΧΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΤΩΣΕΙ 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟ 

 ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1997  

1 Βαϊτση Θωμαϊς                            Βιολογίας 

2 Θαλασσινός Γεώργιος                 Βιολογίας 

3 Ιορδανίδου Λυδία                        Ιατρικής 

4 Κοτταρίδη Χριστίνα                     Βιολογίας 

5 Παπαγιάννη Αναστασία               Βιολογίας 

6 Τούκας Δημήτριος                       Βιολογίας 

 ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1998  

7 Αργύρης Ιωάννης                        Βιολογίας 

8 Βιτάλης Κων/νος                         Βιολογίας 

9 Γράφου Όλγα                              Βιολογίας 

10 Ευαγγελάτου Σταυρούλα             Βιολογίας 

11 Καραπανάγου Παρασκευή          Βιολογίας 

12 Μπελογιάννης Κων/νος               Βιολογίας 

13 Παπαθεοδώρου Αθανάσιος        Βιολογίας 

14 Πανταζή Αγγελική                        Βιολογίας 

15 Σούρα Κυριακή                            Βιολογίας 

16 Τσιαμπά Φωτεινή                        Βιολογίας 

 ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1999  

17 Διακίδη Αικατερίνη                       Βιολογίας 

18 Καρκάνης  Φώτιος                       Βιολογίας 

19 Νεοφύτου Βανέσσα                     Ιατρικής 

20 Παπαδήμας  Γεώργιος                Βιολογίας 

21 Πετροπούλου Αικατερίνη            Βιολογίας 

22 Ρηγανά Ελένη                             Βιολογίας 

23 Σολομωνίδου Σταυρούλα            Βιολογίας 

24 Στεφανάκη Μαρία                        ΤΕΙ  Ιατρικών Εργαστηρίων 

25 Τσακίρη Αγγελική                        Βιολογίας 

26 Φλωροσκούφη Παρασκευή         Βιολογίας 

 ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2000  

27 Αναγνωστοπούλου Χριστίνα       Βιολογίας  

28 Ανυφαντής Γεώργιος                   Βιολογίας 
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29 Γκιζέλη Ιουλία                              Βιολογίας 

30 Γληγόρη Ιωάννα                          ΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων 

31 Γουρδή Μαρία                             Βιολογίας 

32 Ζαφειρόπουλος Αθανάσιος         Ιατρικής 

33 Κοιλάκου Σταυρούλα                   Ιατρικής 

34 Πανουσάκης  Γεώργιος               ΤΕΙ  Ιατρικών Εργαστηρίων 

35 Σιμωτά Κανέλλα                          Βιολογίας 

 ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2001  

36 Αποστολόπουλος Χρήστος               Βιολογίας 

37 Γαρατζιώτη  Ασπασία                  Βιολογίας 

38 Γεωργίου Βασιλική                      Βιολογίας 

39 Γκανά Αγγελική                           Βιολογίας 

40 Κανελλάκη Παναγιώτα                Βιολογίας 

41 Μουρούτσου ΄Αννα                Βιολογίας 

42 Παπαναστασίου Πολυάνθη         Βιολογίας 

43 Παπασπύρου Ηλέκτρα               ΤΕΙ  Ιατρικών Εργαστηρίων 

44 Πορίχη Ουρανία                         Βιολογίας 

45 Ραφαηλίδης Πέτρος                     Ιατρικής 

46 Τόγκας Δημήτριος                      ΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων 

47 Τσιαντή Παρασκευή                    Βιολογίας 

48 Χριστοδούλου Ιωάννα                 Βιολογίας 

 ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2002  

49 Βίντιλα Άρτεμις-Αλίνα                  Ιατρικής 

50 Γερονικολού Στυλιανή                 ΤΕΙ   Δημ. Υγιεινής 

51 Γιαννακοπούλου Ευγενία            Ιατρικής 

52 Γκέλη Αρχοντία                            Βιολογίας 

53 Ιωαννίδης Κωνσταντίνος             Νοσηλευτικής 

54 Καπασά Μαρία                            Βιολογίας 

55 Κουβούση Μαρία                         Βιολογίας 

56 Μητροπούλου Γρηγορία              ΤΕΙ  Ιατρικών Εργαστηρίων 

57 Παπαθεοδωσίου Καλλιόπη         Βιολογίας 

58 Τσαγγάρη  Σεβαστή                    Βιολογίας 

59 Τσαρτσάλης Δημήτριος                Ιατρικής 

60 Τσορφολιάς Άγγελος                   Βιολογίας 

 ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2003  

61 Γιώτη Αικατερίνη                        Βιολογίας 
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62 Δεμέναγας Πολυχρόνης              Βιολογίας 

63 Διαμάντη Ειρήνη                          Βιολογίας 

64 Διαμαντοπούλου Μαργαρίτα       Βιολογίας 

65 Κριεμπάρδης Αναστάσιος           ΤΕΙ  Ιατρικών Εργαστηρίων - Δημ. Υγιεινής 

66 Λουβερδή Χρυσάνθη                  ΠΣΕ Βιοχημείας 

67 Μαρίνου Χαρίκλεια                      Βιολογίας 

68 Μπαραμπούτης Νεκτάριος          Βιολογίας 

69 Μπελούκας Απόστολος               Βιολογίας 

70 Μυλωνά Ελένη                            Ιατρικής 

71 Σωζόπουλος Ηλίας                Βιολογίας 

72 Τασιούδη Κωνσταντίνα               Κτηνιατρικής 

 ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2004  

73 Αδραμάκη Αικατερίνη            ΤΕΙ  Ιατρικών Εργαστηρίων 

74 Αναγνωστάκης Νικόλαος       Βιολογίας 

75 Αλεξανδρίδου  Αγγελική        ΤΕΙ  Ιατρικών Εργαστηρίων 

76 Ατσαβές Βασίλειος                      Βιολογίας  

77 Γεωργάκη Συλβιάννα                  Βιολογίας  

78 Γκέκα Χριστίνα                            Βιολογίας  

79 ΄Ισαρη Αικατερίνη                  Βιολογίας  

80 Λάϊος Γιάννης                              Βιολογίας  

81 Μαυρουδής Μαυρουδής        ΤΕΙ  Ζωϊκής Παραγωγής 

82 Μελαχροινού Σοφία               Βιολογίας  

83 Μπίχτας Νικόλαος                 ΤΕΙ  Ιατρικών Εργαστηρίων 

84 Νάτσης Σταύρος                    Βιολογίας  

85 Πάλλιου Ανδριάνα                       Βιολογίας  

86 Σάγου Φιλιώ-Ελένη                     Βιολογίας  

87 Σουρδή ΄Αννα-Γεωργία Βιολογίας 

88 Τσεβά Θωμαϊς                             Βιολογίας  

89 Φασομυτάκης Εμμανουήλ     Βιολογίας  

 ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2005  

90 Αγγελοπούλου Ιωάννα ΤΕΙ  Ιατρικών Εργαστηρίων 

91 Αυγέρης Σωκράτης     ΤΕΙ  Τεχνολογίας Τροφίμων 

92 Βουκελάτου Διονυσία     Βιολογίας  

93 Θανασοπούλου Αγγελική     Βιολογίας  

94 Καρκούλης Παναγιώτης     Βιολογίας  

95 Κεφάλα Στυλιανή     Βιολογίας  
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96 Μαλακάσης Αναστάσιος     Βιολογίας  

97 Μπούκα Μυρτώ     Βιολογίας  

98 Παπασπυριδάκος Στέφανος     Βιολογίας  

99 Πιτσικάλη Αικατερίνη     Βιολογίας  

100 Πρωτοψάλτη Σοφία     Βιολογίας  

101 Τασιοπούλου Μαγδαληνή     Βιολογίας  

102 Τσιορβά Παναγιώτα Βιολογίας  

103 Σουλάνδρου Αικατερίνη     Βιολογίας  

104 Ψαθά Κων/να     Βιολογίας  

 ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2006  

105  Ακρίδας Γεώργιος    Βιολογίας  

106  Βεστάκη Αικατερίνη Βιολογίας  

107  Γκιώνη Βασιλική    ΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων 

108  Ζάννου Αναστασία Βιολογίας  

109  Κουμαριανός Ματθαίος    Βιολογίας  

110  Λεντζάκης Κων/νος    Βιολογίας  

111  Μαϊστρου Βασιλική Βιολογίας  

112  Ντερμετζάκη Γεωργία    Βιολογίας  

113  Οικονομόπουλος Σπύρος    Βιολογίας  

114  Παναγούλη Ευφροσύνη    Βιολογίας  

115  Παντελάρος Θεόδωρος    Βιολογίας  

116  Πότσταρ ΄Ολγα    Βιολογίας  

117  Προμπονάς Εμμανουήλ    Ιατρικής 

118  Στάϊκου – Δρακοπούλου Ευσταθία    Βιολογίας  

119  Στύλου Ελένη   Ιατρικής 

120  Τσαλίκη Ευδοκία Βιολογίας  

121  Φραγκοπούλου  Αδαμαντία  Βιολογίας  

             ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2007  

122 Αθανασίου Ευανθία - Βαρβάρα Βιολογίας 

123 Αλεξιάδης Ευάγγελος Βιολογίας  

124 Αρματάς Ανδρέας Βιολογίας  

125 Γεωργούλης Παναγιώτης Βιολογίας  

126 Γκιλιπάθη Κων/να Βιολογίας  

127 Δουκάκης Βασίλειος Βιολογίας  

128 Μαθιουδάκη Εμμανουέλα Βιολογίας  

129 Μαυρίκα Μαρία Βιολογίας  
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130 Μιχαλίτση Ευαγγελία Βιολογίας  

131 Ντζούνη Μαρία Βιολογίας  

132 Παπαθανασίου Παναγιώτης ΤΕΙ Νοσηλευτικής 

             ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2008  

133 Αναγνωστάκη Ελένη Βιολογίας 

134 Ανταράκη Δέσποινα Ιατρικής 

135 Αντωνόγλου Αναστασία Βιολογίας 

136 Αργύρη Έλενα Βιολογίας 

137 Βαρελά Ιωάννα Βιολογίας 

138 Βασιλάκη Ελένη Βιολογίας 

139 Βασιλόπουλος Σπυρίδων Βιολογίας 

140 Βέρρας Σπυρίδων  Βιολογίας 

141 Δαράκη Αγγελική Βιολογίας 

142 Καρακίτσου Μαρία - Σοφία Βιολογίας 

143 Κατσαρού Αγγελική Βιολογίας 

144 Κούβαρη Ευανθία Βιολογίας 

145 Κούρτη Μαρία Βιολογίας 

146 Λάμπρου Ευτυχία Βιολογίας 

147 Μπεϊνά Σοφία Βιολογίας 

148 Παράσχη Ανδριανή Βιολογίας 

149 Ράπτη Μαρία ΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων 

150 Τσακίρη Ελένη Βιολογίας 

151 Τσιμπλάκη Ελπίδα ΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων 

152 Φρακολάκη Ευσεβεία Βιολογίας 

            ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2009  

153 Aθανασοπούλου Σοφία Βιολογίας 

154 Γαβριήλ Λαμπρινή Βιολογίας 

155 Γρίβας Ιωάννης Βιολογίας - ΜΙΘΕ 

156 Δαλεζίου Αντωνία Βιολογίας 

157 Δαμουλάκη Αγνή Βιολογίας 

158 Δούλαλα Χάϊδω Βιολογίας-ΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων 

159 Κουσκούκης Αλέξανδρος Βιολογίας 

160 Κουτλής Γεώργιος Βιολογίας-ΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων 

161 Λεφάκη Μαρία Βιολογίας 

162 Μαντά Αρετή Βιολογίας 

163 Μαντέ Ευαγγελία ΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων 
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164 Μαρουλής Βασίλειος Βιολογίας 

165 Μπιρμπίλης Αναστάσιος Βιολογικών-Εφαρμογών & Τεχνολογιών 

166 Παπαϊωάννου Μαριλένα Βιολογίας 

167 Παρώνης Ευθύμιος ΤΕΙ Ζωϊκής Παραγωγής 

168 Πάσχου Μαρία Βιολογίας 

169 Πατίστα Ελεονώρα Βιοχημείας 

170 Περιστέρη Ελευθερία Βιολογίας 

171 Σεσελέ Αικατερίνη Βιολογίας 

172 Ταρασλία Βασιλική Βιολογίας 

173 Τζουνάκας Βασίλειος Βιολογίας 

            ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2010   

174 Αμερικάνου Χαραλαμπία Βιολογίας 

175 Αναγιάννη Σοφία Βιολογίας 

176 Καλομοιράκη Μαρίνα ΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων 

177 Κέφαλος Παναγιώτης Βιολογίας 

178 Κομσελή Ειρήνη Βιολογίας 

179 Λιάκου Ελένη Βιολογίας 

180 Μανουσέλη Αργυρώ Βιολογίας 

181 Νικολάου Κωνσταντίνος Βιολογίας 

182 Ξένος Κωνσταντίνος Βιολογίας 

183 Ρουμελιώτη Φανή Βιολογίας 

184 Σαράντης Παναγιώτης Βιολογίας-ΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων 

185 Στασινοπούλου Μαριάννα Βιολογίας 

186 Τσέφου Ελιώνα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής 

            ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2011 (Δ’ εξάμηνο σπουδών) 

187 Αγγελοπούλου Μαρία Βιολογίας 

188 Γεωργατζάκου Χαρά Βιολογίας 

189 Γεωργούτσου Μαρία Βιολογίας 

190 Δίνερη Θεοφανώ Βιολογίας 

191 Κακοσαίου Αικατερίνη Βιολογίας 

192 Καρλετίδη Καρολίνα - Μαρία Βιολογίας 

193 Κρουσταλλάκη  Πηνελόπη Βιολογίας 

194 Λούκα Μαρία Βιολογίας 

195 Μήκος Παναγιώτης Βιολογίας 

196 Μήνα  Δέσποινα Βιολογίας 

197 Παπαευγενίου Νικολέτα Βιολογίας 
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198 Πούπη  Αλίκη Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής 

199 Πρέκα  Καλλιόπη Βιολογίας 

200 Ραυτοπούλου Μαρία Βιολογίας 

201 Ροσμαράκη  Φαίδρα Βιολογίας 

202 Σαγιόγλου Νίκη ΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων 

203 Σελίμου Ραλλού Βιολογίας 

204 Σκληρού Αιμιλία Βιολογίας 

205 Στέφη Αικατερίνη Βιολογίας 

206 Τσικαλάκης Σπυρίδων Βιολογίας 

            ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2012 (Α’ εξάμηνο σπουδών) 

207 Αθανασόπουλος Γεώργιος Ιατρικής 

208 Βεϊογλάνη Κων/να ΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων 

209 Δεπούντης Χρήστος Χημείας 

210 Κακολύρη Μαρία Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής 

211 Καρακίτσου Αλεξάνδρα Βιολογικών-Εφαρμογών & Τεχνολογιών 

212 Καρτάνου Χρυσούλα Βιολογίας 

213 Κάτρη  Άννα ΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων 

214 Κατσογιάννη  Αγγελική ΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων 

215 Κερδιδάνη Δήμητρα Βιολογίας 

216 Κουκουρδής Γρηγόριος Ιατρικής 

217 Κουρούμαλης  Αναστάσιος Βιολογίας 

218 Μάλαμου Αγγελική Βιολογίας 

219 Παντελάτος Κων/νος ΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων 

220 Παπαδάκη Μαριάννα Βιολογίας 

221 Παπανάγνου  Ελένη - Δήμητρα Βιολογίας 

222 Σκούρτη Ελένη Βιολογίας 

223 Τζάρα Ουρανία Βιολογίας 

224 Φόρτης Σωτήριος Βιολογικών-Εφαρμογών & Τεχνολογιών 

 

 




