
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μετατροπή της θέσης της Άννας Γιαννακουδάκη 
του Δημητρίου, από προσωποπαγή θέση Λέκτο-
ρα Εφαρμογών, σε προσωποπαγή θέση Λέκτορα, 
στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας, του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

2 Έγκριση ίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμογές 
της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα 
Αντρικός και Γυναικείος Παράγοντας» των Τμημά-
των Βιοϊατρικών Επιστημών και Μαιευτικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής.

3 Yπαγωγή των Ιερών Κοιμητηριακών Ναών: α) Αγί-
ου Τρύφωνος Κηφισιάς, β) Αγίου Γεωργίου Αμα-
ρουσίου, γ) Αγίων Θεοδώρων Μεταμορφώσεως, 
δ) Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μελισσίων και ε) Αγί-
ας Παρασκευής Ν. Ερυθραίας στην Ιερά Μητρό-
πολη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΔΦ 10.1/19492 (1)
Μετατροπή της θέσης της Άννας Γιαννακουδάκη 

του Δημητρίου, από προσωποπαγή θέση Λέκτο-

ρα Εφαρμογών, σε προσωποπαγή θέση Λέκτορα, 

στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχο-

λής Επιστημών Υγείας, του Διεθνούς Πανεπιστη-

μίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ιδίως του άρ-
θρου 12 «Όργανα του Ιδρύματος», του άρθρου 13 «Σύ-
γκλητος» και του άρθρου 15 «Πρύτανης - Αντιπρυτάνεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

4. Τις διατάξεις του υποεδ. ββ’ του δ’ εδ. της παρ. 3 του 
άρθρου 8 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

5. Την υπ’ αρ. ADMIN 2007/07-06-2019 πράξη του Προ-
έδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) «Αυτοδίκαιη μεταφορά 
από 07-05-2019, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 
έως 10 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), του πάσης φύσεως προ-
σωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Αλεξάνδρειου 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξης τους από την εν λόγω 
ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος»
(Β’ 2516), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπό στοιχεία ΔΦ 10.1/12655/25-08-2020 αίτηση 
της Άννας Γιαννακουδάκη του Δημητρίου.

7. Το γεγονός ότι η Άννα Γιαννακουδάκη του Δη-
μητρίου είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του 
Τμήματος Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

8. Την υπ’ αρ. 24/08-09-2020 απόφαση της Συνεδρί-
ασης της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος με την οποία αποφασίστηκε η 
μετατροπή της θέσης, της Άννας Γιαννακουδάκη του 
Δημητρίου, μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
πικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, 
της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), από προσωποπαγή θέση 
Λέκτορα Εφαρμογών, σε προσωποπαγή θέση Λέκτορα, 
επειδή είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος

9. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της ανωτέρω.
10. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 υπουργική 

απόφαση «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (ΥΟΔΔ 106).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Τη μετατροπή της θέσης, της Άννας Γιαννακουδάκη 
του Δημητρίου, μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διατροφής και Διαι-
τολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), από προσωποπα-
γή θέση Λέκτορα Εφαρμογών, σε προσωποπαγή θέση 
Λέκτορα, επειδή είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώμα-
τος.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 3 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ

Ι

Αριθμ. 99063 (2)
Έγκριση ίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμογές 

της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμό-

τητα Αντρικός και Γυναικείος Παράγοντας» των 

Τμημάτων Βιοϊατρικών Επιστημών και Μαιευτι-

κής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

    Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 2 του 

άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 7 και 8 
του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (A’ 38).

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 
Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (A’ 195), 
όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπλη-
ρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (A’ 114) και ιδίως τα άρθρα 
30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτι-
κών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» (A’ 189), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (A’ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
σχετικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/
2017 για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνη-
σης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα» (Α’ 114).

7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋ-

πολογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

8. Το «Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας» μεταξύ του 
Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και του Τμήματος 
Μαιευτικής Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας 
και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

9. Την υπ’ αρ. 14/28-08-2020 πράξη της Συνέλευσης 
του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επι-
στημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής, σχετικά με τη συνεργασία του Τμήματος 
Βιοϊατρικών Επιστημών και του Τμήματος Μαιευτικής 
σε Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην 
Υπογονιμότητα - Αντρικός και Γυναικείος Παράγοντας» 
και την έγκριση του Ειδικού Πρωτόκολλου Συνεργασίας 
μεταξύ των δύο Τμημάτων.

10. Την υπ’ αρ. 17/28-08-2020 πράξη της Συνέλευσης 
του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
σχετικά με τη συνεργασία του Τμήματος Μαιευτικής και 
του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών σε Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρ-
μογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα - 
Αντρικός και Γυναικείος Παράγοντας» και την έγκριση 
του Ειδικού Πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ των δύο 
Τμημάτων.

11. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βιω-
σιμότητας» για την ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμογές 
της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα  - 
Αντρικός και Γυναικείος Παράγοντας».

12. Τη σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων στο Διατμηματικό Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Εφαρμογές της Βι-
οϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα - Αντρικός 
και Γυναικείος Παράγοντας».

13. Την απόφαση της υπ’ αρ. 5/21-9-2020 (θέμα 2ο) 
συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: ίδρυση Δι-
ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην 
Υπογονιμότητα - Αντρικός και Γυναικείος Παράγοντας».

14. Την υπ’ αρ. 14/22-09-2020 (θέμα 15ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά 
με την ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμογές της Βιοϊατρικής 
Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα - Αντρικός και Γυναι-
κείος Παράγοντας».

15. Το υπ’ αρ. 66904/25-09-2020 έγγραφο του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η έγκριση 
ίδρυσης του ΔΠΜΣ με τίτλο «Εφαρμογές της Βιοϊατρικής 
Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα - Αντρικός και Γυναι-
κείος Παράγοντας».

16. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία 
των εξήντα (60) ημερών από την επομένη κοινοποίη-
σης στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπό 
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στοιχεία 129446/Ζ1/28-09-2020) της πρότασης ίδρυσης 
του ΔΠΜΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 85 του 
ν. 4485/2017.

17. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Δι-
ορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (ΥΟΔΔ 564) καθώς και 
την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 «Παράταση της 
Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (ΥΟΔΔ 650).

18. Την υπ’ αρ. 43283/9-9-2019 απόφαση: «Σύσταση - 
Συγκρότηση - Ορισμός Μελών Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής».

19. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

την ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Βιοϊατρικών Επι-
στημών και Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με 
τίτλο: «Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην 
Υπογονιμότητα - Αντρικός και Γυναικείος Παράγοντας» 
“Applications of Biomedical Technology in Infertility - 
Male and Female Factor”, από το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 
2021 ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα Βιοϊατρικών Επιστημών και Μαιευτικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής προχωρούν στην ίδρυση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, και λει-
τουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 κοινού Δι-
ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Εφαρμογές της Βιοϊατρι-
κής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα - Αντρικός και Γυ-
ναικείος Παράγοντας» και αγγλικό τίτλο “Applications of 
Biomedical Technology in Infertility - Male and Female 
Factor”.

Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος ανα-
λαμβάνει το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής. Τον συντονισμό της λειτουρ-
γίας του Δ.Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει η Ειδική Διατμηματική 
Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 43 του 
ν. 4485/2017, με τα οριζόμενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί η εφαρμογή της 
σύγχρονης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμό-
τητα. Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι (α) η παροχή εξειδι-
κευμένων γνώσεων, σε Πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής 
και αντιστοίχων της αλλοδαπής που υπηρετούν ή πρό-
κειται να υπηρετήσουν σε Κέντρα Υποβοηθούμενης 

Αναπαραγωγής και (β) η προσέγγιση του αντρικού και 
γυναικείου παράγοντα στην υποβοηθούμενη αναπα-
ραγωγή μέσω καινοτόμων θεωριών και τεχνολογιών 
(βιοϊατρικών προσεγγίσεων). Όλα τα μαθήματα είναι 
εναρμονισμένα στο πλαίσιο των πλέον σύγχρονων 
τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας, σχετικών με την 
εργαστηριακή προσέγγιση της υπογονιμότητας. Έμ-
φαση δίνεται στην εργαστηριακή άσκηση των μετα-
πτυχιακών φοιτητών, η οποία περιλαμβάνει τη διερεύ-
νηση του ανδρικού και γυναικείου παράγοντα στην 
υπογονιμότητα. Η εργαστηριακή εξάσκηση καθώς 
και η πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτη-
τών είναι αυτόνομη και εποπτευόμενη. Ειδικότερα, η 
διεπιστημονική εκπαίδευση, η οποία παρέχεται από 
το προτεινόμενο Δ.Π.Μ.Σ., καλύπτει ένα ευρύ πεδίο 
γνωστικών αντικειμένων στοχεύοντας στην απόκτηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδιασμού του εργαστηρι-
ακού ελέγχου της γονιμότητας ή/και της υπογονιμό-
τητας στον άνθρωπο. Για την εκμάθηση σύγχρονων 
εργαστηριακών τεχνικών και την ολοκλήρωση του 
εργαστηριακού μέρος του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιη-
θεί ο εξοπλισμός τριών (3) Ερευνητικών Εργαστηρίων 
του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και ενός (1) του 
Τμήματος Μαιευτικής. Τα Εργαστήρια εγκαθίσταται 
σε χώρους του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και 
του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής της Πανεπιστημιούπολης «Άλσους Αιγάλεω». 
Τα ερευνητικά εργαστήρια που συμμετέχουν στην 
ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών είναι (α) 
Ανατομίας-Παθολογικής Ανατομίας και Φυσιολογίας 
Διατροφής, (β) Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου 
στην Εργαστηριακή Αιματολογία, (γ) Παρακολού-
θησης και Συμβουλευτικής κατά την Περιγεννητική 
Περίοδο και (δ) Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Δ.Π.Μ.Σ., το Τμήμα 
Βιοϊατρικών Επιστημών, που έχει την διοικητική υποστή-
ριξη, της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το 
Τμήμα Μαιευτικής απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνο-
λογίας στην Υπογονιμότητα - Ο Ανδρικός και Γυναικείος 
παράγοντας». Ο τίτλος είναι ενιαίος, απονέμεται από κοι-
νού και αναγράφει και τα δύο συνεργαζόμενα Τμήματα.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, από-
φοιτοι της Ιατρικής Σχολής, των Σχολών Επιστημών 
Υγείας, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Θετικών, 
Βιολογικών Επιστημών, των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής, ή 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
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Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - 
Γλώσσα Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Η τυπική χρονική διάρκεια του πλήρους προγράμματος για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Στο τρίτο (3) εξάμηνο ο φοιτητής έχει 
την δυνατότητα να εκπονήσει διπλωματική εργασία ή να επιλέξει την πρακτική άσκηση, ή να παρακολουθήσει ένα 
μάθημα επιλογής. Το σύνολο των εκπαιδευτικών πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση 
του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι ενενήντα (90). Οι γλώσσες διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. είναι 
η ελληνική και η αγγλική.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κάθε φοιτητής στο τυπικό πρόγραμμα πλήρους φοίτησης παρακολουθεί μαθήματα για τα δύο πρώτα εξάμηνα 
σπουδών, τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Οι όροι που διέπουν 
τυχόν αποκλίσεις ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει δώδεκα (12) μαθήματα. Τα μαθήματα του Α’ και Β’ εξαμήνου είναι μαθήματα 
υποχρεωτικά (ΜΥ) και υποχρεωτικά επιλογής (ΜΥΕ) και προσφέρουν μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση εξήντα (60) 
πιστωτικές μονάδες. Στο Γ’ εξάμηνο σπουδών προσφέρονται τρία (3) μαθήματα επιλογής (ΜΕ) όπου ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής καλείται να παρακολουθήσει με επιτυχία ένα από τα τρία.

Κατάλογος Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Α΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μάθημα ECTS
ΜΥ 1.1 Γενετική της Υπογονιμότητας 8
ΜΥ 1.2 Δομή και Λειτουργία του Αναπαραγωγικού Συστήματος 7
ΜΥ 1.3 Μεθοδολογία της Έρευνας - Βιοστατιστική 8

ΜΥE 1.4.1 Νομικά - Ηθικά Ζητήματα στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη
Αναπαραγωγή 7

ΜΥE 1.4.2 Συμβουλευτική στην Yπογονιμότητα 7
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β’ Εξάμηνο

Κωδικός Μάθημα ECTS
ΜΥ 2.1 In vitro Ανάπτυξη Εμβρύων – Κυτταροκαλλιέργειες 7
ΜΥ 2.2 Εργαστηριακή Διερεύνηση Σπέρματος 8
ΜΥ 2.3 Κλινική και Εργαστηριακή Διερεύνηση της Γυναίκας 8
ΜΥ 2.4 Σεξουαλική Δυσλειτουργία 7
ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ’ εξάμηνο

Κωδικός Μάθημα ECTS
ΜΥE 3.1.1 Τρόπος ζωής και Υπογονιμότητα

30ΜΥE 3.1.2 Πρακτική Άσκηση
ΜΥE 3.1.3 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
ΣΥΝΟΛΟ 90

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) μεταπτυχιακούς φοι-
τητές ανά κύκλο σπουδών μη συμπεριλαμβανομένων των ισοβαθμούντων, σε περίπτωση που υπάρχουν. Επιπλέον 
του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ 
σύμφωνα με την παρ. 8 του αρ. 34 του ν. 4485/2017. Στον αριθμό των εισακτέων λαμβάνονται υπόψη και οι φοιτητές 
με δωρεάν φοίτηση, 30% αυτών δηλ. δέκα οχτώ (18) φοιτητές δεν θα καταβάλλουν τέλη φοίτησης, σύμφωνα με 
το άρθρο 35 του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Δ.Π.Μ.Σ., μπορούν να αναλαμβάνουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιοϊατρικών 
Επιστήμων και του Τμήματος Μαιευτικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης «Άλσος Αιγάλεω» του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής. Τα Τμήματα διαθέτουν ικανό αριθμό αιθουσών και εργαστηριακών χώρων για την απρόσκοπτη 
διεξαγωγή των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. Τα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης «Άλσος 
Αιγάλεω» έχουν διαμόρφωση για πλήρη πρόσβαση ΑμεΑ.

Για την εκμάθηση σύγχρονων εργαστηριακών τεχνικών και την ολοκλήρωση του εργαστηριακού μέρος του ΔΠΜΣ 
θα χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός τριών (3) Ερευνητικών Εργαστηρίων του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και 
ενός (1) Ερευνητικού Εργαστηρίου του Τμήματος Μαιευτικής. Τα Εργαστήρια εγκαθίσταται σε χώρους του Τμήματος 
Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Πανεπιστημιούπολης «Άλσους Αιγάλεω». Χώροι 
εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι εν γένει οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή  του ερευνητικού  του 
έργου και συγκεκριμένα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα (κάμερες, μικρόφωνα, φορητοί υπολο-
γιστές κ.α) και τον λοιπό εργαστηριακό και τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων 
και των συναφών δράσεων. Τα ερευνητικά εργαστήρια που θα συμμετέχουν στην ολοκλήρωση του προγράμματος 
σπουδών είναι:

(1) Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών: (α) Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία,
(β) Ανατομίας-Παθολογικής Ανατομίας και Φυσιολογίας, (γ) Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας και (2) Τμήμα 
Μαιευτικής: (α) Παρακολούθησης και Συμβουλευτικής κατά την Περιγεννητική Περίοδο σε Ειδικούς Πληθυσμούς.

Θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης του Δ.Π.Μ.Σ. εξ αποστάσεως, από τους φοιτητές της επαρχίας και 
του εξωτερικού σε ποσοστό έως 35% που επιτρέπει ο νόμος (παρ. 3 άρθρου 30 ν. 4485/2017) ώστε να ελαχιστο-
ποιούνται οι μετακινήσεις τους.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025 - 2026, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα 
συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται να καλυφθεί σε τακτική βάση από τέλη φοίτησης. Έκτακτη 
χρηματοδότηση από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδι-
ωτικού τομέα, πόρους από ερευνητικά προγράμματα, πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων 
διεθνών οργανισμών, κατά το νόμο πόρους, εφόσον προκύψουν, δύνανται να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να 
μειωθεί η επιβάρυνση των φοιτητών σε τέλη φοίτησης, είτε για να χορηγηθούν πρόσθετες παροχές στους φοιτητές. 
Τα συνολικά τέλη φοίτησης, για το σύνολο της φοίτησης, ανέρχονται στο ποσό των 3.500 €.

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα 
τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια. Επίσης, έως το 10% των φοιτητών που δεν εντάσσονται σε αυτή την 
κατηγορία θα μπορούν να απαλλάσσονται από τα δίδακτρα του Γ’ εξαμήνου με βάση τις επιδόσεις τους στο Α’ έτος 
και υπό την προϋπόθεση προσφοράς ερευνητικού έργου στα συνεργαζόμενα Τμήματα Βιοϊατρικών Επιστημών 
και Μαιευτικής.

Έσοδα από δίδακτρα

Τέλη φοίτησης 3.500,00 €

Ενδεικτικός αριθμός Εισακτέων 60 60 Χ 3.500 € = 210.000 €

Αριθμός Φοιτητών με τέλη φοίτησης Το 70% του εν-
δεικτικού αριθμού εισακτέων 42 42 Χ 3.500 € = 147.000 €

Αριθμός Φοιτητών χωρίς τέλη φοίτησης 18 18 Χ 3.500 € = 63.000 €
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Αριθμ. 531 (3)
    Yπαγωγή των Ιερών Κοιμητηριακών Ναών: α) 

Αγίου Τρύφωνος Κηφισιάς, β) Αγίου Γεωργίου 

Αμαρουσίου, γ) Αγίων Θεοδώρων Μεταμορφώ-

σεως, δ) Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μελισσίων και 

ε) Αγίας Παρασκευής Ν. Ερυθραίας στην Ιερά Μη-

τρόπολη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού.

  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
α) Tις διατάξεις του ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού 

Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».
β) Tις διατάξεις του Κανονισμού υπ’ αρ. 8/1979 «Περί 

Ιερών Ναών και Εφημερίων», ως ετροποποιήθη διά του 
Κανονισμού υπ’ αρ. 268/2015 «Περί Ιερών Ναών και Ενο-
ριών» και

γ) Tις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4735/2020 «Διοί-
κηση και διαχείριση ορθοδόξων ιερών ναών εντός κοι-
μητηρίων και ρύθμιση θεμάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών», διαπιστώνομεν:

1. Η διοίκηση και η διαχείριση των Ιερών Ναών των 
ανωτέρω αναφερομένων Κοιμητηρίων, ασχέτως της νο-
μικής τους μορφής, ασκείται βάσει του άρθρου 56 του 
ν. 4735/2020 από το συμβούλιο που ορίζει ο Μητροπο-
λίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού.

2. Οι κάτωθι Κοιμητηριακοί Ναοί θα διοικούνται από τα 
Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Ιερών Ναών της Ενορίας, 
εντός των ορίων των οποίων ευρίσκονται, με την συμ-
μετοχή εκπροσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως, ως εξής:

α) Αγίου Τρύφωνος Κηφισιάς, από το Εκκλησιαστικό 
Συμβούλιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Δη-
μητρίου Κηφισιάς.

β) Αγίου Γεωργίου Αμαρουσίου, από το Εκκλησιαστικό 
Συμβούλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Αμαρουσίου.

γ) Αγίων Θεοδώρων Μεταμορφώσεως, από το Εκκλη-
σιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος Δήμου Μεταμορφώσεως.

δ) Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μελισσίων, από το Εκκλη-

σιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής 
Μελισσίων.

ε) Αγίας Παρασκευής Νέας Ερυθραίας, από το Εκκλη-
σιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου Νέας Ερυθραίας.

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι Κοιμητηριακοί Ναοί θα 
λειτουργούν ως Μητροπολιτικά Παρεκκλήσια της Ιεράς 
Μητροπόλεως και θα συναλλάσσονται μέ τον Α.Φ.Μ. της 
Ιεράς Μητροπόλεως.

3. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας με την 
υποχρεωτική παρουσία του εκπροσώπου της Ιεράς Μη-
τροπόλεως θα διενεργεί όλες τις πράξεις διαχειρίσεως 
και θα ενεργεί τις συναλλαγές του Κοιμητηριακού Ναού, 
πάντοτε μετά από έγκριση του Μητροπολιτικού Συμβου-
λίου, και θα λειτουργεί ως όργανο της Ιεράς Μητροπόλε-
ως, δηλαδή θα συντάσσει ετήσιο Προϋπολογισμό Εξό-
δων του Ναού μέ βάση τίς πάγιες και έκτακτες δαπάνες 
λειτουργίας του (μισθοδοσία, ασφάλιση προσωπικού, 
έξοδα ΔΕΚΟ, συντηρήσεως κ.λπ.) και Εσόδων (παγκα-
ρίου, ιεροπραξιών κ.λπ.) και αντίστοιχο Απολογισμό, οι 
οποίοι θα υποβάλλονται προς έγκριση στό Μητροπολιτι-
κό Συμβούλιο και θα εντάσσονται στο Νομικό Πρόσωπο 
της Ιεράς Μητροπόλεως.

4. Κατά την παρ. 1 του άρθρου 56 του ως άνω νόμου, 
τα έσοδα των Κοιμητηριακών Ναών διατίθενται πρωτί-
στως για την συντήρηση και τις εν γένει ανάγκες καλής 
λειτουργίας τους και επικουρικώς τα περισσεύματα για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς της Ιεράς Μητροπόλεως και 
της οικείας Ενορίας κατά το ήμισυ.

5. Δεν υπάρχουν ενεργείς συμβάσεις που έχουν συ-
ναφθεί από τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα στο 
πλαίσιο της εξυπηρέτησης των αναγκών των ανωτέρω 
Κοιμητηριακών Ναών.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κηφισιά, 1 Νοεμβρίου 2020

Ο Μητροπολίτης 

† Ο Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού

ΚΥΡΙΛΛΟΣ   

Έσοδα από δίδακτρα 147.000,00 €

Κρατήσεις 30% (ΕΛΚΕ/Ίδρυμα) 44.100,00 €

Προϋπολογισμός / Έσοδα 102.900,00 €

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων Βιοϊατρικών Επιστημών και Μαιευτικής καθώς και 
από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 3 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
Ι
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*02055421712200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

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

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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