Ο∆ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
«Περιβάλλον και Υγεία. ∆ιαχείριση περιβαλλοντικών θεµάτων µε επιπτώσεις στην Υγεία»
«Environment and Health. Capacity building for Decision Making»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
- Εισαγωγή
- Το πρόγραµµα και το δίπλωµα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβάλλον
και Υγεία. ∆ιαχείριση περιβαλλοντικών θεµάτων µε επιπτώσεις στην Υγεία»
- Φοιτητές
- Αναλυτική περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου
- Προϊστορία και σκοποί
- ∆ιδακτικό προσωπικό του µεταπτυχιακού προγράµµατος
- Οργάνωση του προγράµµατος, Μέθοδοι διδασκαλίας, εξετάσεις, σύστηµα βαθµολογίας
- Περιγραφή ενοτήτων πρώτου εξαµήνου - διδακτική ύλη. Υποχρεωτικά µαθήµατα.
Μαθήµατα επιλογής
- Περιγραφή των ενοτήτων µαθηµάτων του δευτέρου εξαµήνου- διδακτική ύλη.
Υποχρεωτικά µαθήµατα. Μαθήµατα επιλογής
- Περιγραφή των ενοτήτων µαθηµάτων του τρίτου εξαµήνου- διδακτική ύλη. Υποχρεωτικά
µαθήµατα. Μαθήµατα επιλογής
- Πρόγραµµα σπουδών
- Οδηγίες συγγραφής εργασιών µαθηµάτων ΠΜΣ
- Προετοιµασία και συγγραφή Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας
- Επισκέψεις πεδίου
- Σεµινάρια
- Ηµερίδες
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
«Περιβάλλον και Υγεία. ∆ιαχείριση περιβαλλοντικών θεµάτων µε επιπτώσεις στην Υγεία»
«Environment and Health. Capacity building for Decision Making»

Εισαγωγή
Το παρόν ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου διεπιστηµονικής µεταπτυχιακής
εκπαίδευσης εναρµονισµένης µε την κοινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
“COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE COM
(2003) 338 final”, για το Περιβάλλον και την Υγεία, ∆ιαχείριση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
στην Υγεία (εφεξής ∆ΠΕΥ), σε επιστηµονικές περιοχές για τις οποίες έχουν προετοιµασθεί οι
κατάλληλοι κύκλοι µαθηµάτων και πρακτικής άσκησης και υπάρχει εκδηλωµένο ενδιαφέρον
µεταπτυχιακών φοιτητών.
Το ΠΜΣ οδηγεί: Στην απονοµή «Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος» (Μ∆).
Για την απονοµή του Μ∆ απαιτούνται:
α) Η συγκέντρωση των απαιτούµενων διδακτικών µονάδων (120 ECTS) σύµφωνα µε το ισχύον
Πρόγραµµα Σπουδών,
β) Η επιτυχία στις εξετάσεις των µαθηµάτων και
γ) Η επιτυχής δηµόσια υποστήριξη της ∆ιπλωµατικής Εργασίας.
Ο βαθµός του ΠΜΣ υπολογίζεται ως µέσος όρος της βαθµολογίας των µαθηµάτων κορµού, των
µαθηµάτων ειδικού ενδιαφέροντος και της διπλωµατικής εργασίας.

Φοιτητές
Λόγω της διεπιστηµονικότητας του ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι όλων των σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Αναλυτική περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου
Η επίπτωση του Περιβάλλοντος στην Υγεία έχει αναγνωρισθεί διεθνώς και η ανάγκη να
αναπτυχθεί µια στρατηγική αντιµετώπιση της έχει οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαµορφώσει
την κοινή στρατηγική Περιβάλλον – Υγεία – Έρευνα.
Οι γνώσεις που απαιτούνται για την διαχείριση των προβληµάτων (ενδεικτικά αναφέρονται
ορισµένα: διαχείριση ατµοσφαιρικών ρύπων, διατροφικές κρίσεις, κλιµατολογικές αλλαγές και
επιπτώσεις τους στην υγεία, ενδοκρινικοί διαταράκτες, γενετικά µεταλλαγµένα τρόφιµα) που
προκύπτουν τα τελευταία χρόνια µε την αλόγιστη ρύπανση του αναπνεόµενου αέρα, των τροφών
και του νερού έχει οδηγήσει σε αύξηση των νοσηµάτων όπως αλλεργίες, άσθµα, καρκίνος σε
επίδραση στην γονιµότητα και αύξηση των συγγενών ανωµαλιών.
Είναι γνωστό ότι η Κυβέρνηση της Ελλάδος ακολουθώντας τις διεθνής τάσεις έχει δώσει µεγάλη
σηµασία στα θέµατα προστασίας του Περιβάλλοντος και γι’αυτό το λόγο έχει θεσµοθετήσει
κατευθύνσεις καθώς και προπτυχιακά Τµήµατα Περιβάλλοντος, όπως φαίνεται και στο συνηµµένο
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Πίνακα. Όπως προκύπτει από αυτόν τον Πίνακα, δεν υπάρχει Τµήµα Υγείας και Περιβάλλοντος σε
κανένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της χώρας µας.
Η απουσία ενός τέτοιου Τµήµατος γίνεται σήµερα ιδιαίτερα αισθητή, ιδίως µετά την επανειληµµένη
ενθάρρυνση της UNESCO για τέτοια προγράµµατα σε Πανεπιστηµιακό επίπεδο (UNESCO – man
and biosphere programme). Αντίστοιχα, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO) υποστηρίζει
αντίστοιχο πρόγραµµα στο Πανεπιστήµιο των Βρυξελλών το οποίο φέρει τον τίτλο: “Human
Ecology” και µάλιστα υποστηρίζεται και από µεταπτυχιακό πρόγραµµα Master, επίσης στο
Ελεύθερο Πανεπιστήµιο των Βρυξελλών. Τέτοια προγράµµατα λειτουργούν και στην Ολλανδία και
σε άλλα Ευρωπαϊκά και ξένα Πανεπιστήµια ήδη από τη δεκαετία του 1980. Χαρακτηριστική είναι η
συνεργασία των Πανεπιστηµίων του Λονδίνου, της Βουδαπέστης και της Σόφια, υποστηριζόµενο
από το Πρόγραµµα TEMPUS της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε περιεχόµενο την ανθρώπινη οικολογία.
Όλα αυτά τα Τµήµατα και Μεταπτυχιακά Προγράµµατα του εξωτερικού αποσκοπούν στην
εκπαίδευση στον κρίσιµο τοµέα των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων µεταξύ του ανθρώπου και του
Περιβάλλοντος. Η µελέτη και γνώση αυτής της αλληλεπίδρασης απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και
σπουδές σε µεταπτυχιακό επίπεδο, όπως τονίσθηκε στη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη για το Περιβάλλον στο
Ρίο το 1992 και στο Γιοχάνεσµπουργκ 2003. Τα προγράµµατα υγείας και περιβάλλοντος διαφέρουν
από τα “παραδοσιακά” προγράµµατα οικολογίας τα οποία κυρίως επικεντρώνονται στην οικολογία
των ζώων, φυτών και µικροοργανισµών και στη βιόσφαιρα συνολικά. Τα προγράµµατα υγείας και
περιβάλλοντος έχουν για επίκεντρο τον άνθρωπο και την υγεία του καθώς και την αλληλεπίδραση
µεταξύ τους σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Αυτά τα προγράµµατα σπουδών είναι εξ
αντικειµένου δι-επιστηµονικά και γι’αυτό το λόγο στα αντίστοιχα προγράµµατα διδάσκουν
καθηγητές της Ιατρικής, της Φυσικής, της Χηµείας, της Βιολογίας, της Οικολογίας κλπ. Για
περισσότερες πληροφορίες σε ένα από αυτά παραπέµπουµε στην ιστοσελίδα:
http://www.vub.ac.be/MEKO/gen/intro.html

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ
A. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα (10/07/2003) εισήγαγε νέα στρατηγική στον τοµέα Περιβάλλον – Υγεία
– Έρευνα. Για την υλοποίηση της είναι απαραίτητη η δηµιουργία ειδικά εκπαιδευµένων
επιστηµόνων που θα διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες διαχείρισης θεµάτων επίδρασης του
Περιβάλλοντος στην Υγεία.
Οι γνώσεις που απαιτούνται για την διαχείριση των προβληµάτων στην Υγεία που σχετίζονται µε το
περιβάλλον είναι πολλές (ενδεικτικά µόνον αναφέρονται ορισµένα γνωστικά αντικείµενα:
διαχείριση ατµοσφαιρικών ρύπων, διατροφικές κρίσεις, κλιµατολογικές αλλαγές και επιπτώσεις
τους στην υγεία, ενδοκρινικοί διαταράκτες, γενετικά µεταλλαγµένα τρόφιµα) που προκύπτουν τα
τελευταία χρόνια µε την αλόγιστη ρύπανση του αναπνεόµενου αέρα, των τροφών και του νερού έχει
οδηγήσει σε αύξηση των νοσηµάτων όπως αλλεργίες, άσθµα, καρκίνος µε επίδραση στην
γονιµότητα και αύξηση των συγγενών ανωµαλιών.
Το Π.Μ.Σ. καλύπτει τον νευραλγικό αυτόν τοµέα Περιβάλλον και Υγεία και δίδει τη δυνατότητα
να εκπαιδευτούν άτοµα µε πτυχίο από διάφορες πανεπιστηµιακές σχολές µε στόχο την απόκτηση
δεξιότητας διαχείρισης προβληµάτων στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα. Πιο συγκεκριµένα σε
ότι αφορά στην αγορά εργασίας, σήµερα υπάρχει ζήτηση τόσο σε εξειδικευµένους επιστήµονες
περιβάλλοντος όσο και σε επιστήµονες στα θέµατα υγείας και περιβάλλοντος. Εκτός της αγοράς
εργασίας στο ∆ηµόσιο Τοµέα (Υπουργεία, ΟΤΑ κ.λ.π) και βεβαίως, όπου υπεισέρχονται θέµατα
υγείας και περιβάλλοντος (∆ηµόσια και Ιδιωτικά Νοσοκοµεία, σχετικά Ιδρύµατα κλπ), υπάρχει
σηµαντική ζήτηση και στον Ιδιωτικό Τοµέα (π.χ. µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων). Η
αποδοτικότητα του ΠΜΣ σχετίζεται µε την απορρόφηση αποφοίτων η εξειδίκευση των οποίων
µέσω του ΠΜΣ θα τους εξασφαλίσει θέση εργασίας όχι µόνο στον Ελληνικό χώρο αλλά και στον
Ευρωπαϊκό χώρο.
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Έµµεση ωφέλεια από την δηµιουργία του ΠΜΣ «Περιβάλλον και Υγεία. ∆ιαχείριση
περιβαλλοντικών θεµάτων µε επιπτώσεις στην Υγεία» είναι η απόκτηση εξειδικευµένων γνώσεων
για την εφαρµογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιβάλλον – Υγεία (A European
Environment and Health Strategy Commission of the European Communities Brussels 11-6-2003
Com (2003) 338 final. Communication from the Commission to the council, the European
Parliament and the European Economic and Social Committee). που στοχεύει στην βελτίωση
διαχείριση πολύπλοκων θεµάτων που προκύπτουν από την επίδραση του περιβάλλοντος στην Υγεία
όλων των ηλικιών ιδιαίτερα των αναπτυσσόµενων ατόµων. Ειδικότερα στην ευαισθητοποίηση µέσω
της γνώσης για την βελτίωση της νοµοθεσίας που αφορά θέµατα Περιβάλλοντος και Υγείας.
Πίνακας των εν λειτουργία Προπτυχιακών Τµηµάτων Περιβάλλοντος στα Ελληνικά ΑΕΙ
(Τµήµατα Υγείας – Περιβάλλοντος δεν υπάρχουν)
Πηγή: ΥΠΕΠΘ – Ανώτατη Εκπαίδευση, Αθήνα 2003
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης

Τµήµα ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
http://www.auth.gr/forestry

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης

Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος
e-mail: info@env.duth.gr

Θεσσαλίας

Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού
Περιβάλλοντος
e-mail: agrogram@agr.uth.gr

Θεσσαλίας

Τµήµα Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου
Περιβάλλοντος
e-mail: rareop@agr.uth.gr

Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Τµήµα Περιβάλλοντος
e-mail: hbel@env.aegean.gr

Ιωαννίνων

Τµήµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Πολυτεχνείο Κρήτης

Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Σηµείωση: Υπάρχει αριθµός µεταπτυχιακών προγραµµάτων σε εξειδικεύσεις σχετικές µε τη Φυσική, Χηµεία και
Βιολογία του Περιβάλλοντος, τεχνικές του Περιβάλλοντος, Ιατρική Φυσική καθώς και Οικολογία γενικότερα
αλλά µεταπτυχιακό πρόγραµµα Υγείας και Περιβάλλοντος δεν υπάρχει.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ρωξάνη Αγγελοπούλου
Αν. Καθηγήτρια
Παυλίνα Αθανασιάδου
Οµότιµη Καθηγήτρια
Αθανασία Βαρβαρέσσου
Επ. Καθηγήτρια
∆ηµήτριος Βάττης

Ιατρική Σχολή
ΕΚΠΑ
Ιατρική Σχολή
ΕΚΠΑ
ΤΕΙ Αθηνών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών
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Καθηγητής
Κ. Βοργιάς
Καθηγητής
Dr. David Gee
Xρ. Ζερεφός
Καθηγητής
Ι. Ζιώµας
Καθηγητής
Παναγιώτης Θεοδωράτος
Αν. Καθηγητής
Ι. Καράκωστας
Καθηγητής
Π. Κασσωµένος
Επ. Καθηγητής
Βασιλική-Αγγελική Κατσίκη
Βασιλική Κεφαλά
Αν. Καθηγήτρια
Ελένη Κίντζιου
Αν. Καθηγήτρια
Χρήστος Κίτσιος
Αν. Καθηγητής
Μ. Κοµπίτσας
Ερευνητής
Α. Kortenkamp
Professor
∆. Κουρέτας
Καθηγητής
Γεώργιος Κουτρουµπής
Καθηγητής
Κώστας Κoυτσόπουλος
Καθηγητής
Α. Λάζαρης
Αν. Καθηγητής
Β. Λαοπόδης
Prof. Alberto Mantovani
Λουκάς Μαργαρίτης
Καθηγητής
Maurizio Martuzzi
Αθηνά Mαυρίδου
Καθηγήτρια
Ε. ΜαυροµιχαλάκηΧριστοπούλου
Καθηγήτρια
Γιώργος Μπάλιας
∆ιδάκτωρ
Μπλάτση Άννα
Eπικ. Καθηγήτρια

ΤΕΙ Αθηνών
Βιολογία
Πανεπιστήµιο Αθηνών
European Environment Agency
Γεωλογική Σχολή ΕΚΠΑ / Ακαδηµία Αθηνών
Σχολή Χηµικών Μηχανικών
EMΠ
Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕΙ
Νοµική ΕΚΠΑ
Τµήµα Φυσικής
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
∆ιευθύντρια Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ
Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας
ΤΕΙ Αθηνών
Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας
ΤΕΙ Αθηνών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών ΤΕΙ Αθηνών
Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών
Centre for Toxicology, The School of Pharmacy,
University of London
Τµήµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
ΤΕΙ Αθηνών
Τµήµα Ραδιολογίας- Ακτινοβολίας
Mετσόβειο Πολυτεχνείο
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
European Commission Information
Society and Media D.G
Dipartimento Sanita Alimentaire ed Animale
Istituto Superiore di Sanita
Βιολογίας
ΕΚΠΑ
WHO, Center for Environment and Health
Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας
ΤΕΙ Αθηνών
Πυρηνική Φυσική
ΕΚΠΑ
∆ικηγόρος
Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας
ΤΕΙ Αθηνών
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Π. Νικολοπούλου-Σταµάτη
Αν. Καθηγήτρια
Μαρία Οικονόµου
Καθηγήτρια
Α. Παπαγιάννης
Αν. Καθηγητής
Ε. Πατσούρης
Καθηγητής
Μ. Πετράκης
∆ιευθυντής του Ινστιτούτου
Ερευνών Περιβάλλοντος και
Βιώσιµης Ανάπτυξης
Π. Β. Πετράκης
Ερευνητής
Μιλτιάδης Πίτσος
∆ιδάκτωρ
Λουδοβίκος Πρελορέντος
Καθηγητής
Ε. Πρωτόπαπα
Καθηγήτρια
Σ. Ραµαντάνης
Καθηγητής
Βασ. Ρούσσης
Αν. Καθηγητής
Annie Sasco MD, DrPH
Ματθαίος Σανταµούρης
Αν. Καθηγητής
Μ. Στοϊκίδου
Αν. Καθηγήτρια
Prof. S. Stoyanov
Γεώργιος Στουρνάρας
Καθηγητής
Ιωάννης Τσάκνης
Καθηγητής
Στέφανος Tσιτοµενέας
Καθηγητής
Prof. V. Howard

Prof. Luc Hens
Theofanis Christofοrou

Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ /
Invited Professor VUB Brussels
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ
EMΠ
Tµήµα Φυσικής
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών
ΤΕΙ Αθηνών
Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕΙ Αθηνών
ΤΕΙ Αθηνών
Φαρµακευτική ΕΚΠΑ
Team leader, Epidemiology for Cancer Prevention
INSERM-U 897 Victor Segalen Bordeaux2 University
Φυσική
ΕΚΠΑ
ΤΕΙ Αθηνών
Τµήµα Επισκεπτών-τριών Υγείας
University of Chemical Technology and Metallurgy. Head
of Ecology Centre Sofia
Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας
Σχολή Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής ΤΕΙ
Αθηνών
Τµήµα ηλεκτρονικής ΤΕΙ Πειραιώς
University of ULSTER
Developmental Toxico-Pathology Group,
Department of Human Anatomy and Cell biology
Free University Brussels
Human Ecology Department
EU, Legal Advisor
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΜΣ
∆ιευθύντρια και Επιστηµονική Υπεύθυνη
Π. Νικολοπούλου-Σταµάτη
Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Τηλ: 0030 210 7462163
Φαξ: 0030 210 6840488 e-mail: aspis@ath.forthnet.gr
Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής
▪ Π. Νικολοπούλου-Σταµάτη, Αναπλ. Καθηγ. Παθολογικής Ανατοµικής ΕΚΠΑ
▪ Ε. Πρωτόπαπα, Καθηγήτρια της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας ΤΕΙ Αθηνών
▪ Ιωάννης Τσάκνης, Καθηγητής της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίµων & ∆ιατροφής ΤΕΙ Αθηνών
▪ Ανδρέας Χ. Λάζαρης, Επίκ. Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής, ΕΚΠΑ
▪ Ε. Αγαπητός, Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής ΕΚΠΑ
▪ Ρωξάνη Αγγελοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Εµβρυολογίας, ΕΚΠΑ
▪ Παυλίνα Αθανασιάδου, Οµότιµη Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατοµικής ΕΚΠΑ
▪ ∆ηµήτριος Βάττης Καθηγητής της Σχολή Τεχνολογικών εφαρµογών ΤΕΙ Αθηνών

Μέλη της ∆ιεθνούς Επιβλέπουσας Επιτροπής µε σκοπό την διαρκή παρακολούθηση
προγράµµατος σπουδών µε παρεµβάσεις Αναµόρφωσης - Αξιολόγησης
▪ Nicholas Askounes Ashford, Massachusetts Institute of Technology, USA
▪ Hanns M. Moshammer, Institute for Environmental Health, Medical University Vienna, Austria.
▪ Annie Sasco, Epidemiology for Cancer Prevention INSERM - Bordeaux2 University
▪ Qamar Rahman, Industrial Toxicology Research Centre Lucknow, India
▪ Toppari Jorma, University of Turku, Finland
▪ Luc Hens, Vrije Universiteit Brussel, Flemish Institute of Technological Research, VITO
▪ David Gee, European Environment Agency, Copenhagen
▪ Marco Martuzzi, World Health Organization, Rome
▪ Andreas Gies, German Federal Environment Agency, Berlin
∆ιοικητική υποστήριξη
Γραφείο Π. Νικολοπούλου-Σταµάτη, 1ος όροφος, Κτήριο 10, Ιατρική σχολή,
Μικράς Ασίας 75, Γουδή
Τηλ: 2107462163/164
Τεχνική – ηλεκτρονική υποστήριξη.
Ηλεκτρονική τάξη (e-class): Στην ηλεκτρονική τάξη αναρτώνται όλες οι σηµειώσεις της παραδοτέας
ύλης (παρουσιάσεις ppt, έγγραφα, πληροφοριακό υλικό κ.ά.)
Σε κάθε φοιτητή του ΠΜΣ δίδεται προσωπικός κωδικός σύνδεσης στην ηλεκτρονική τάξη.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Χρόνος και τόπος διδασκαλίας
Η διδασκαλία διεξάγεται τις ηµέρες ∆ευτέρα, Τετάρτη και Πέµπτη ώρες 19.00-21.00 στην Ιατρική
σχολή, στο αµφιθέατρο της Παθολογικής Ανατοµικής στο ισόγειο του κτιρίου 10. Η
παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική.
Μέθοδοι διδασκαλίας:
Τα µαθήµατα διδάσκονται µε τον εξής τρόπο:
Οι διδάσκοντες προετοιµάζουν το υλικό ηλεκτρονικά, το παραδίδουν στην τρεις ηµέρες πριν την
ηµεροµηνία διδασκαλίας προκειµένου να αναρτηθεί στην ηλεκτρονική τάξη.
Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν κωδικό πρόσβασης στo e-class.
Πριν προσέλθουν στην συνάντηση µε τον διδάσκοντα οι φοιτητές οφείλουν να έχουν ενηµερωθεί,
µελετήσει και γράψει µία σύντοµη περίληψη και να είναι έτοιµοι να συζητήσουν το θέµα.
Ειδικότερα:
1. Η ύλη που διδάσκεται, παραδίδεται, πριν από την φυσική παρουσία στην παράδοση, σε
ηλεκτρονική µορφή, δεδοµένου ότι η παράδοση γίνεται µε φυσική παρουσία και ηλεκτρονικά. Η
παράδοση ξεκινά από βασικές γνώσεις του µαθήµατος δεδοµένου ότι οι φοιτητές προέρχονται από
διαφορετικές σχολές. Οι διδάσκοντες στέλνουν την ύλη στην επιστηµονική υπεύθυνη της Π.
Νικολοπούλου-Σταµάτη
(e-mail: aspis@ath.forthnet.gr).
2. Επιλογή βιβλιογραφίας που προτείνεται, σχετική µε την ύλη που θα διδαχθεί και όποιας άλλης
πληροφορίας σε ηλεκτρονική µορφή, που θεωρείται χρήσιµη για τους φοιτητές.
3. Προετοιµασία ∆ιδακτικών Υλικών σε ηλεκτρονική µορφή παραδίδεται 3 εβδοµάδες τουλάχιστον
πριν της φυσικής συνάντησης µε τους φοιτητές.
4 Προϋποθέσεις:
Α. Περίληψη της κάθε διάλεξης abstract στην Ελληνική και Αγγλική (maximum 30 λέξεις).
Β. ∆ιάλεξη διαµορφωµένη σε power point (Ελληνικό ή Αγγλικό) (maximum 100 slides).
Γ. Κατάλογο βιβλίων ή άρθρων για περαιτέρω ενηµέρωση φοιτητών (maximum 5)
∆. Προϋπόθεση για την επιλογή των φοιτητών είναι η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας οπότε
µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς µετάφραση.
5. Η µικτή αµοιβή για κάθε διδάσκοντα η οποία περιλαµβάνει την φυσική τους παρουσία και τη
γραπτή προετοιµασία σε ηλεκτρονική µορφή των διαλέξεων που θα δώσουν, είναι 300 ευρώ
χορηγούµενη εφ’ άπαξ µετά το τέλος στης διδασκαλίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υπογραφή σύµβασης µε τον Ειδικό Λογαριασµό του
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Εξετάσεις
1. Η αξιολόγηση της επίδοσης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) γίνεται από τους διδάσκοντες
µε εξετάσεις γραπτές ή/και προφορικές, παράδοση εργασιών κ.α. ανάλογα µε τον υπεύθυνο
καθηγητή και τη φύση του µαθήµατος. Για κάθε µάθηµα υπάρχουν δύο περίοδοι εξετάσεων. Σε
περίπτωση αποτυχίας ή αδυναµίας προσέλευσης η αξιολόγηση επαναλαµβάνεται µόνο µία φορά.
Αποτυχία του ΜΦ για δεύτερη φορά στο ίδιο µάθηµα του αφαιρεί την ιδιότητα του ΜΦ και
συνεπάγεται τη διαγραφή του από το ΠΜΣ.
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2. Οι βαθµοί των εξετάσεων σε κλίµακα 1-10 (1-4 ανεπιτυχώς, 5-6 καλά, 7-8 πολύ καλά, 9-10
άριστα), κάθε µαθήµατος υποβάλλονται έγκαιρα (πριν την επόµενη εξεταστική περίοδο) από τους
συντονιστές κάθε µαθήµατος στην Γραµµατεία του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος της Σχολής.
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ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ωράριο: 19.00-21.00

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ
Κ1.
Εισαγωγή στις επιστήµες
Περιβάλλον και υγεία

Κ2.
Βασικές γνώσεις
οργάνωσης ζωής

Κ3.
Βασικές γνώσης
περιβαλλοντικής έκθεσης
Αξιολόγηση κινδύνου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΩΡΕΣ
∆Ι∆/ΙΑΣ

Κ1.1 Επίδραση από ουσίες
Χηµικά, ακτινοβολία
Κ1.2 Επίδραση από
ατµοσφαιρικούς ρύπους
Κ1.3 Επίδραση τοξικών
ουσιών στις επόµενες γενεές

ΩΡΕΣ
ΠΡΑΚ/ΗΣ

ΩΡΕΣ
ΜΕΛ/ΤΗΣ

Π.Μ.Μ.

ΤΡΟΠΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
-Γραπτή εξέταση

20

40

90

6

20

40

90

6

-Εργασία &
παρουσίαση
εργασίας
-Γραπτή εξέταση

Κ2.1 Μοριακό
Κ2.2 Κυτταρικό
Κ2.3 Πολυκυτταρικό επίπεδο
Κ2.4 Μετάδοση σήµατος σε κυτταρικά
συστήµατα

-Εργασία &
παρουσίαση
εργασίας

-Γραπτή εξέταση

Βασικές γνώσεις
περιβαλλοντικής έκθεσης σε:

20

40

90

6
-Εργασία &
παρουσίαση
εργασίας

Κ3.1 Νερό, Αέρα, Έδαφος
Κ3.2 Νερό
Κ3.3 Χηµικές ουσίες, διατροφικοί
κίνδυνοι
Κ3.4 Έδαφος
Κ3.5 Ακτινοβολία
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ
K4.
Oδοί έκθεσης: ∆έρµατος,
Αναπνευστικού
& Πεπτικού συστήµατος.
Γνώσεις Ανατοµίας, Ιστολογίας,
Φυσιολογίας & Τοξικολογίας
των οδών έκθεσης.
Αξιολόγηση έκθεσης.
Έκθεση εµβρύου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΩΡΕΣ
∆Ι∆/ΙΑΣ

K4.1 Οδοί έκθεσης, Οδοί απέκκρισης
Αναπνευστικού συστήµατος Ι

30

ΩΡΕΣ
ΠΡΑΚ/ΗΣ

ΩΡΕΣ
ΜΕΛ/ΤΗΣ

Π.Μ.Μ.
ECT’S

80

100
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K4.2 Έµβρυο

ΤΡΟΠΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
-Γραπτή
εξέταση
-Εργασία &
παρουσίαση
εργασίας

K4.3 ∆έρµατος
Κ4.4 Πεπτικού συστήµατος
Αναπνευστικού συστήµατος ΙΙ
K4.5 Ουροποιητικού συστήµατος

Κ5.
Φυ Κλιµατικές Αλλαγές
Πλανητικές µεταβολές.
Κλιµατολογικές καταστροφές.
Μετάδοση Τροπικών Ασθενών
εκτός ζωνών τροπικού.

Κ5.1 Ατµοσφαιρικοί ρύποι

30

Κ5.2 Κλιµατολογικές καταστροφές
& επιδράσεις στην Υγεία
Κ5.3 Αιωρούµενα σωµατίδια

11

80

100
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-Γραπτή
εξέταση
-Εργασία &
παρουσίαση
εργασίας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ
K6.
Επιπτώσεις Πλανητικών
Μεταβολών στην Υγεία

K7.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
στον άνθρωπο

ΩΡΕΣ
ΩΡΕΣ
ΩΡΕΣ
∆Ι∆/ΙΑΣ ΠΡΑΚ/ΗΣ ΜΕΛ/ΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Π.Μ.Μ.
ECT’S

K6.1 Κοσµική ακτινοβολία
-Γραπτή εξέταση
K6.2 Επίδραση ακτινοβολίας
στα τεχνολογικά συστήµατα

20

K6.3 Επίδραση στην ανθρώπινη υγεία

-Εργασία &
παρουσίαση
Εργασίας

K7.1 Σε επίπεδο ιστών, κυττάρων, DNA

-Γραπτή εξέταση

40

90

6

K7.2 Καρκινογένεση και περιβάλλον
20

40

90

6

Κ7.3 Ενδοµήτρια επίδραση µε
αποτελέσµατα στην ενήλικη ζωή
K8.
Επιπτώσεις στην Υγεία
από τη ∆ιατροφή
Και την Περιβαλλοντική
Έκθεση

ΤΡΟΠΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

-Εργασία &
παρουσίαση
εργασίας

K8.1 Έλεγχος και ασφάλεια τροφίµων

-Γραπτή εξέταση

K8.2 Ασφάλεια καλλυντικών από τη
χρήση φθαλικών ενώσεων και
έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία

-Εργασία &
παρουσίαση
Εργασίας
20

K8.3 Φωτογήρανση, Οξειδωτικό στρες
K8.4 Χρήση συντηρητικών ουσιών στα
καλλυντικά και ανεπιθύµητες
ενέργειες

12

40

90
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Στις ώρες διδασκαλίας συνυπολογίζονται τα Σεµινάρια και οι Ηµερίδες
Mέρες-ώρες µαθηµάτων: Τετάρτη-Πέµπτη 19.00-21.00

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄ ΕΞ.

ΩΡΕΣ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΩΡΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΩΡΕΣ
Π.Μ.Μ.
ΜΕΛΕΤΗΣ ECT’S

ΤΡΟΠΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

10

30

50

3

- Γραπτή εξέταση
- Γραπτή εργασία

10

30

50

3

- Γραπτή εξέταση
- Γραπτή εργασία

E1. Χηµεία Περιβάλλοντος

E2. Φυσική Περιβάλλοντος

E3. ∆ιαχείριση Αέρα
1) Ατµοσφαιρική ρύπανση
2) Εσωτερικών χώρων
E4. 1) Ανανεώσιµες µορφές ενέργειας
2) Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός & νέες
τεχνολογίες δόµησης
3) Επίσκεψη σε φωτοβολταϊκές κυψέλες
E5. Βασικές έννοιες βιοστατιστικής
Οικονοµία Περιβάλλοντος/
Βιωσιµότητα, εµπόριο και περιβάλλον

10

30

50

3

- Γραπτή εξέταση
- Γραπτή εργασία

- Γραπτή εξέταση
- Γραπτή εργασία

10

30

50

3

10

30

50

3

13

- Γραπτή εξέταση
- Γραπτή εργασία

Ώρες µαθηµάτων: Τετάρτη- Πέµπτη 19.00-21.00

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ ΕΞ.
Ε6. Οικοτοξικολογία. Ανακύκλωση
Αστικά και βιοµηχανικά στερεά απόβλητα

ΩΡΕΣ
ΩΡΕΣ
Π.Μ.Μ.
ΩΡΕΣ
∆Ι∆/ΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ECT’S

ΤΡΟΠΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

10

30

50

3

- Γραπτή εξέταση
- Γραπτή εργασία

10

30

50

3

- Γραπτή εξέταση
- Γραπτή εργασία

20

30

70

3

- Γραπτή εξέταση
- Γραπτή εργασία

10

30

50

3

- Γραπτή εξέταση
- Γραπτή εργασία

3

- Γραπτή εξέταση
- Γραπτή εργασία

Ε7. Ρύπανση Υδάτων/ ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων

Ε8. EU Strategies on Environmental Health WHO
Ειδικά θέµατα στρατηγικής της περιβαλλοντικής
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
E9. Περιβαλλοντική νοµοθεσία/ Ευρώπης/∆ιεθνής/
Αρχή Πρόληψης
Ε10. Κλιµατολογικές µεταβολές, Επιπτώσεις στην
Υγεία

10

14

30

50

Ώρες µαθηµάτων: Τετάρτη- Πέµπτη 19.00-21.00

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ΄ ΕΞ.
Ε11. Περιβαλλοντική Παθ. Ανατοµία
-Ca και χηµικές ουσίες

Ε12. Επιδηµιολογία. ∆ηµογραφία,. Πληροφοριακά
συστήµατα υγείας.
- Επιδηµιολογία
- Εκτίµηση Κινδύνου (Risk Assessment)
- Εκτίµηση Επιπτώσεων στην Υγεία
(Health Impact Assessment)
- Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα
Πληροφοριών
-Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS
Ε13. Εισαγωγή σε µοντέλα προσοµοίωσης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διαχείριση
κρίσεων
E14. ∆ιαχείριση διατροφικών κρίσεων
- ∆ιατροφή- Γενετικά Μεταλλαγµένα Τρόφιµα
- Πιστοποίηση ποιότητας ISO στα τρόφιµα
- ∆ιατροφικοί κίνδυνοι
Ε15. Βιοηθική περιβαλλοντικών θεµάτων.
Περιβαλλοντική κοινωνιολογία.

Π.Μ.Μ.
ΩΡΕΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ECT’S

ΤΡΟΠΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΩΡΕΣ
∆Ι∆/ΙΑΣ

ΩΡΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

10

30

50

3

- Γραπτή εξέταση
- Γραπτή εργασία

10

30

50

3

- Γραπτή εξέταση
- Γραπτή εργασία

10

30

50

3

- Γραπτή εξέταση
- Γραπτή εργασία

10

30

50

3

- Γραπτή εξέταση
- Γραπτή εργασία

10

30

50

3

- Γραπτή εξέταση
- Γραπτή εργασία
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 19.00 –21.00
Ηµέρα
∆ευτέρα

Χώρος
Αµφ. Παθ. Ανατ.

Γνωστικό Αντικείµενο
Εισαγωγή στην ανατοµία, ιστολογία και φυσιολογία Ι

Τετάρτη

Αµφ. Παθ. Ανατ.

Εισαγωγή στην ανατοµία, ιστολογία και φυσιολογία ΙΙ

Πέµπτη

Αµφ. Παθ. Ανατ.

Αναπνευστικό σύστηµα

∆ευτέρα

Αµφ. Παθ. Ανατ.

Γεννητικό σύστηµα θήλεος

Τετάρτη

Αµφ. Παθ. Ανατ.

Πεπτικό σύστηµα

Πέµπτη

Αίθουσα Μικρ.

Ουροποιητικό σύστηµα.

∆ευτέρα

Αµφ. Παθ. Ανατ

Γεννητικό άρρενος

Τετάρτη

Αίθουσα Μικ

Πέµπτη

Αµφ. Παθ. Ανατ.

Οδηγίες για συγγραφή εργασιών των µαθηµάτων κορµού & επιλογής
Αρχές ανοσίας, ανοσιακής απόκρισης και φλεγµονής
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

∆ευτέρα
19.00-21.00

Κ1.
Εισαγωγή στις επιστήµες Περιβάλλον & Υγεία

10/1

Κ1.1 Επίδραση από ουσίες Χηµικά, ακτινοβολία

17/1

Κ1.2 Επίδραση από ατµοσφαιρικούς ρύπους

24/1

Κ1.3 Επίδραση τοξικών ουσιών στις επόµενες γενεές

31/1

Σε:
Κ2.1 Μοριακό

7/2

Κ2.2 Κυτταρικό

14/2

Κ2.3 Πολυκυτταρικό επίπεδο

4/4

Κ2.4 Μετάδοση σήµατος σε κυτταρικά συστήµατα

21/2

Σε
Κ3.1 Νερό, Αέρα, Έδαφος

28/2

Κ3.2 Νερό

14/3

Κ3.3 Χηµικές ουσίες, διατροφικοί

28/3

Κ3.4 Έδαφος

11/4

Κ3. Ακτινοβολία

Κ2.
Βασικές γνώσεις οργάνωσης ζωής

Κ3.
Βασικές Γνώσεις Περιβαλλοντικής Έκθεσης
Αξιολόγηση κινδύνου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ε. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ

κίνδυνοι

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Τετάρτη - Πέµπτη
19.00-21.00

E1. Χηµεία Περιβάλλοντος

12-13 / 1

E2. Φυσική Περιβάλλοντος

19-20 / 1
26-27 / 1

E3. ∆ιαχείριση Αέρα
1) Ατµοσφαιρική ρύπανση
2) Εσωτερικών χώρων

2-3 / 2
9-10 / 2

E4. α) Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός και νέες τεχνολογίες δόµησης
β) Ανανεώσιµες µορφές ενέργειας.
γ) Επίσκεψη σε φωτοβολταϊκά τόξα

16-17 / 2
22-23 / 2
25 / 2

E5. Οικονοµία Περιβάλλοντος/ Βιωσιµότητα, εµπόριο και περιβάλλον.
Βασικές έννοιες βιοστατιστικής.

2-3 / 3
9-10 / 3

Σεµινάριο Case study:Παρεµβάσεις στο οικοσύστηµα

14-15 /3

Σεµινάριο: Καλλυντικά, Καρκίνος

21-22 /3

Σεµινάριο: Σαρωνικός, Ψυτάλλεια

28 / 3

Επίσκεψη πεδίου στο ΕΛΚΕΘΕ

29 / 3
25-26 / 4

Παρουσίαση εργασιών Β΄ Εξαµήνου
ΗΜΕΡΙ∆Α «Οι επιπτώσεις του περιβάλλοντος στο έµβρυο και το παιδί»
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9/5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Β΄ ΕΞΑΜHΝΟΥ

∆ευτέρα
19.00-21.00

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

K4.
Οδοί έκθεσης: ∆έρµατος, Αναπνευστικού και
Πεπτικού συστήµατος. Γνώσεις ανατοµίας,
ιστολογίας και φυσιολογίας των οδών έκθεσης

10/10

K4.1 Οδοί έκθεσης, Οδοί απέκκρισης
Αναπνευστικού συστήµατος Ι

17/10
24/10
12/12

K4.2 Έµβρυο
K4.2 Έµβρυο
K4.2 Γονιµοποίηση

31/10

K4.3 ∆έρµατος

7/11

Κ4.4 Πεπτικού συστήµατος
Αναπνευστικού συστήµατος ΙΙ

14/11

K4.5 Ουροποιητικού συστήµατος

21/11

Κ5.1 Ατµοσφαιρικοί ρύποι

28/11

Κ5.2 Κλιµατολογικές καταστροφές
και επιδράσεις στην Υγεία

5/12

Κ5.3 Αιωρούµενα Σωµατίδια

Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Κ5.
Κλιµατολογικές καταστροφές και επιδράσεις
στην Υγεία
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Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Τετάρτη - Πέµπτη
19.00-21.00
12-10
13-10

Ε6. Οικοτοξικολογία. Ανακύκλωση.
-Αστικά και βιοµηχανικά στερεά απόβλητα
-Πόσιµο νερό και αστικά λήµµατα
(χωρίς σηµειώσεις)

7-12
8-12

E9. Περιβαλλοντική νοµοθεσία/ Ευρώπης/∆ιεθνής/Αρχή Πρόληψης

19-10
20-10

Ε7. Ρύπανση Υδάτων/ ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων

2-11
3-11

Ε8. EU Strategies on Environmental Health WHO
- Ειδικά θέµατα στρατηγικής, περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

14-12
15-12

Ε10. Κλιµατολογικές µεταβολές Επιπτώσεις στην Υγεία

9-11
10-11

Σεµινάριο: ''Πράσινες προµήθειες, καλές πρακτικές -προκλήσεις και δυνατότητες.
Καινοτοµίες στο χώρο των αειφορικών προµηθειών''

23-11
24-11

ΗΜΕΡΙ∆Α:
«Κλιµατικές αλλαγές και φυσικές καταστροφές. Πόσο προετοιµασµένοι είµαστε;»

15/12
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
K6.
Επιπτώσεις Πλανητικών Μεταβολών στην Υγεία

K7.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον άνθρωπο

∆ευτέρα
19.00-21.00
23/1

Κ6.1 Κοσµική ακτινοβολία

6/2

Κ6.2 Επίδραση στην ανθρώπινη υγεία

13/2

Κ6.3 Επίδραση ακτινοβολίας στα τεχνολογικά συστήµατα

20/2

Κ7.1 Σε επίπεδο ιστών, κυττάρων, DNA

5/3

Κ7.2 Καρκινογένεση και περιβάλλον

12/3

K8.
Επιπτώσεις στην Υγεία από τη ∆ιατροφή
και Περιβαλλοντική Έκθεση

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Κ7.3 Ενδοµήτρια επίδραση µε αποτελέσµατα στην
ενήλικη ζωή

19/3

Κ8.1 Έλεγχος και ασφάλεια τροφίµων

26/3

Κ8.2 Ασφάλεια καλλυντικών από τη χρήση φθαλικών
ενώσεων και έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία

2/4

Κ8.3 Φωτογήρανση, Οξειδωτικό στρες.

23/4

Κ8.4 Χρήση συντηρητικών ουσιών στα καλλυντικά και
ανεπιθύµητες ενέργειες
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Ε. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Τετάρτη-Πέµπτη
19.00-21.00
25-26 /1

Ε11. Περιβαλλοντική Παθ. Ανατοµία
-Ca και χηµικές ουσίες
Ε12. Επιδηµιολογία, ∆ηµογραφία
- Επιδηµιολογία
- Εκτίµηση Κινδύνου (Risk Assessment)
- Εκτίµηση Επιπτώσεων στην Υγεία (Health Impact Assessment)
- Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών
- Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS

2 /2
8 /2
9 /2
15-16 /2
29 /2

26-27 /4

Ε13. Εισαγωγή σε µοντέλα προσοµοίωσης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
και ∆ιαχείριση κρίσεων
E14. ∆ιαχείριση διατροφικών κρίσεων
- ∆ιατροφή-Γενετικά µεταλ. Τρόφιµα
- Πιστοποίηση ποιότητας ISOστα τρόφιµα
- ∆ιατροφικοί κίνδυνοι
Ε15. Βιοηθική
Σεµινάριο: Οι πράσινες προµήθειες
ΗΜΕΡΙ∆Α: “Environmental impact on embryo and child”
Εκπαιδευτικό Ταξίδι Βρυξέλλες/Ευρωκοινοβούλιο
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22-23 /2

14-15 /3
7-8 /3
16/5
3-8/5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ- ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΥΛΗ

Υποχρεωτικά µαθήµατα κορµού
K1 Εισαγωγή στις Επιστήµες Περιβάλλον και Υγεία
Σκοπός: Αυτή η εισαγωγική ενότητα είναι η πρώτη επαφή των περισσοτέρων µεταπτυχιακών
φοιτητών µε τα γνωστικά αντικείµενα της επίδρασης του περιβάλλοντος στην υγεία. Μετά την
ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι φοιτητές πρέπει να έχουν σχηµατίσει αντίληψη για τα σοβαρά
και σηµαντικά προβλήµατα που είναι πολυδιάστατα, παγκόσµια, δυσεπίλυτα και απαιτούν σφαιρική
γνώση και αντίληψη. Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να δηµιουργήσει ενδιαφέρον στον φοιτητή
για τη δυνατότητα προσέγγισης των πολύπλοκων προβληµάτων και να τον καθοδηγήσει στον τρόπο
προσέγγισης τους.
Περιγραφή Ενότητας: Η ενότητα περιλαµβάνει σκιαγράφηση της επίδρασης του περιβάλλοντος
στην υγεία.
1.Επίδραση από Ουσίες, Χηµικά, Ακτινοβολία
2.Επίδραση από Ατµοσφαιρικούς Ρύπους
3.Επίδραση Τοξικών Ουσιών στις επόµενες γενιές
K2 Βασικές γνώσεις οργάνωσης ζωής (µοριακό, κυτταρικό, πολυκυτταρικό επίπεδο)
Σκοπός: Οι Βασικές Γνώσεις οργάνωσης Ζωής είναι απαραίτητες για τους φοιτητές που
προέρχονται από διαφορετικό πρώτο κύκλο σπουδών, προκειµένου να ασκηθούν και να αποκτήσουν
την γνώση που προαπαιτείται για την κατανόηση της επίδρασης του περιβάλλοντος στην υγεία.
Περιγραφή Ενότητας: Η ενότητα περιλαµβάνει βασικές γνώσεις για το κύτταρο και τις λειτουργίες
του:
1. Οργάνωση ζωής σε µοριακό επίπεδο
2. Οργάνωση της ζωής σε κυτταρικό επίπεδο
3. Πολυκυτταρικό επίπεδο
4. Μετάδοση σήµατος σε κυτταρικά συστήµατα
K3 Βασικές γνώσεις περιβαλλοντικής έκθεσης. Αξιολόγηση κινδύνου
Σκοπός: ∆εδοµένου ότι ο άνθρωπος είναι ένας πολύπλοκος και πολυσύνθετος οργανισµός µε
δυνατότητες Μεταβολισµού, Απέκκρισης και Αποταµίευσης τοξικών ουσιών και άλλων (όπως
ακτινοβολία) επιδράσεων, είναι σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των εξωτερικών
επιδράσεων που προκύπτουν από την έκθεση του.
Περιγραφή Ενότητας: Η ενότητα περιλαµβάνει την σκιαγράφηση όλων των εξωγενών επιδράσεων
στον άνθρωπο που προκύπτουν από την έκθεση του σε:
1. Νερό
2. Νερό, Αέρα, Έδαφος
3. Χηµικές ουσίες, διατροφικοί κίνδυνοι
4. Έδαφος
5. Ακτινοβολία
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ε1 Χηµεία Περιβάλλοντος
Σκοπός: Αυτό το κατ’ επιλογήν µάθηµα έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει τη χηµική φύση των
προβληµάτων που ο άνθρωπος δηµιούργησε στο φυσικό περιβάλλον και τα σηµαντικά προβλήµατα
µόλυνσης που έχουν σαν βάση τη Χηµεία. Αν και οι περισσότερες διεργασίες στη φύση
περιλαµβάνουν περισσότερες από µία φάσεις ή χηµικές ουσίες και η ερµηνεία τους είναι συχνά
αρκετά πολύπλοκη, σκοπός του µαθήµατος είναι να καταστήσει τις διεργασίες αυτές κατανοητές
ακόµη και από τους αναγνώστες που γνωρίζουν µόνο εισαγωγικές έννοιες της Χηµείας. Φυσικά, αν
κάποιος επιθυµεί να ασχοληθεί εις βάθος µε κάποιο από τα αντικείµενα του µαθήµατος, είναι
αυτονόητο ότι θα πρέπει να αποκτήσει καλλίτερες γνώσεις Χηµείας σχετικέ µε το αντικείµενο αυτό.
Περιγραφή Ενότητας: Η ύλη του µαθήµατος έχει επιλεγεί και διαιρεθεί, για διδακτικούς λόγους,
ως εξής:
1. Χηµεία της ατµόσφαιρας και της ατµοσφαιρικής ρύπανσης
Καιρός και κλίµα
∆οµή και σύσταση της ατµόσφαιρας.
Καταστροφή της στιβάδας του όζοντος
Μόλυνση του αέρα και φωτοχηµικό νέφος
Η όξινη βροχή
Το φαινόµενο του θερµοκηπίου
2. Τοξικές χηµικές ουσίες.
Τοξικολογικές έννοιες
Πολυχλωριωµένες ενώσεις
Παρασιτοκτόνα
Αρωµατικοί υδρογονάνθρακες.
Τοξικά µέταλλα (ιδιαίτερη αναφορά στα µέταλλα Hg, Pb, Cd και As).
Ε2 Φυσική περιβάλλοντος
Σκοπός: Το µάθηµα της Φυσικής περιβάλλοντος έχει ως σκοπό την αναγνώριση και µέτρηση των
περιβαλλοντικών προβληµάτων, την πρόληψη προβληµάτων και την απάλειψη ή βελτίωση των
υπαρχόντων. Χρησιµοποιεί οργανολογία για τις µετρήσεις της, από όλους τους τοµείς της Φυσικής
και απαιτεί πολλές φορές µεθόδους Μαθηµατικής Φυσικής ή Στατιστικής. Το πεδίο προβληµάτων
που αντιµετωπίζει η Φυσική περιβάλλοντος αφορούν κυρίως το κοινωνικό σύνολο, συχνά όµως
ενδιαφέρονται γι' αυτά και τα οικονοµικά συστήµατα.
Περιγραφή της ενότητας :
1. Εισαγωγή στην Φασµατοσκοπία
2. Νόµοι µεταφοράς – µεταφορά ρύπων
3. Μεταφορά Θερµότητας
4. Ακτινοβολίες και περιβάλλον – Υπεριώδης, Υπέρυθρη, Laser
5. Ιονίζουσες ακτινοβολίες
6. Θόρυβος – Υπέρηχοι
7. Περιβαλλοντικά θέµατα
8. Μη ιονίζουσες ακτινοβολίες – µικροκύµατα, ηλεκτροµαγνητικά κύµατα χαµηλής συχνότητας,
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα 300Hz – 300GHz.
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Ε3 ∆ιαχείριση ποιότητας Αέρα
Τα συστήµατα διαχείρισης ποιότητας του αέρα περιλαµβάνουν:
Βάσεις δεδοµένων για τις εκποµπές αέριων ρύπων, τεχνικές παρακολούθησης-καταγραφής και
µείωσης αερίων ρύπων, διαχείριση πληροφορίας, µοντέλα πρόγνωσης αέριας ρύπανσης, οδηγίες για
την ποιότητα του αέρα, στρατηγικές ελέγχου– διαχείρισης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.

Ε4 Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός και νέες τεχνολογίες δόµησης. Ανανεώσιµες µορφές ενέργειας
Το µάθηµα εισαγάγει τους φοιτητές σε στοιχεία και παράγοντες που επηρεάζουν το κλίµα και το
περιβάλλον εσωτερικών χώρων. Οι επικίνδυνες χηµικές ουσίες και ο εξοπλισµός που
χρησιµοποιούνται στα κτίρια και οι επιδράσεις τους σε µία πόλη. Βιοκλιµατικά και νέα υλικά –
µέθοδοι για τον έλεγχο των: αέρα- υγρασία-θερµοκρασία- θέρµανση.
Ε5 Οικονοµία Περιβάλλοντος/ Βιωσιµότητα, εµπόριο και περιβάλλον. Βασικές έννοιες
βιοστατιστικής
Σκοπός: Η θεµατική αυτή ενότητα προσφέρει µια γενική επισκόπηση, υπό το πρίσµα της
οικονοµικής επιστήµης, ζητηµάτων που άπτονται του περιβάλλοντος και των προβληµάτων που το
χαρακτηρίζουν. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναδειχθεί σε διεθνές επίπεδο η άρρηκτη σύνδεση και
σχέση ανάµεσα στο περιβάλλον και την οικονοµία. Σκοπός της ενότητας είναι η διερεύνηση της
οικονοµικής διάστασης των περιβαλλοντικών ζητηµάτων και προβληµάτων, παρέχοντας στους
µεταπτυχιακούς φοιτητές βασικές γνώσεις σχετικά µε τις αρχές της οικονοµικής του περιβάλλοντος.
Περιγραφή Ενότητας: Η ενότητα περιλαµβάνει:
1. Θεωρητικά υποδείγµατα που έχουν αναπτυχθεί για να περιγράψουν σύνθετα φαινόµενα, όπως οι
σχέσεις µεταξύ οικονοµίας και περιβάλλοντος
2. Σύγκριση διαφορετικών οπτικών κάτω από τις οποίες προσεγγίζονται τα
περιβαλλοντικά ζητήµατα από οικονοµολόγους και µη οικονοµολόγους
3. Βασικές αρχές οικονοµικής πολιτικής για το περιβάλλον
4. Πλαίσιο ανάλυσης και αξιολόγησης του περιβαλλοντικού οφέλους-κόστους
και διαχείρισης του κινδύνου στην διαδικασία διαµόρφωσης
περιβαλλοντικής πολιτικής
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΥΛΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
Κ4 Οδοί έκθεσης: ∆έρµατος, Αναπνευστικού και Πεπτικού συστήµατος. Γνώσεις ανατοµίας,
ιστολογίας και φυσιολογίας των οδών έκθεσης.
Σκοπός: Είναι µέσω αυτής της θεµατικής ενότητας ο φοιτητής να διδαχθεί µε περισσότερες
λεπτοµέρειες τις οδούς από όπου εισέρχονται οι εξωγενείς ρύποι στον ανθρώπινο οργανισµό. Η
ενότητα αυτή είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε να δώσει και στον µη έχοντα γνώσεις βιολογίας και
ιατρικής τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για την κατανόηση του τρόπου έκθεσης
προκειµένου να δηµιουργηθεί το υπόστρωµα για την γνώση της διαχείρισης των επιπτώσεων του
περιβάλλοντος στην υγεία.
Περιγραφή Ενότητας: Η ενότητα περιλαµβάνει τις οδούς έκθεσης
1.∆έρµατος
2.Αναπνευστικού Συστήµατος
3. Πεπτικού Συστήµατος
4. Ουροποιητικού Συστήµατος
5. Τις επιδράσεις στο
- Γεννητικό Σύστηµα (υπογονιµότητα)
- Νευρικό Σύστηµα (νευροαναπτυξιακά προβλήµατα)
- Έµβρυο (καθυστέρηση ανάπτυξης ενδοµητρίως, συγγενείς ανωµαλίες)

Κ5 Κλιµατολογικές καταστροφές και επιδράσεις στην Υγεία
Σκοπός: Σκοπός της ενότητας είναι να αντιληφθεί ο φοιτητής τον περίγυρο του ανθρώπου και να
συνειδητοποιήσει ότι ο άνθρωπος είναι αναπόσπαστο µέρος του. Το κλίµα, οι διάφορες παράµετροι
της ατµόσφαιρας, όπως το όζον, οι ρύποι, οι κλιµατολογικές αλλαγές επιδρούν στην υγεία.
Περιγραφή Ενότητας: Παράγοντες ∆ιαµόρφωσης Κλίµατος- Κλιµατολογικές Αλλαγές:
θερµοκρασία, υγρασία και οι ασθένειες που τις συνοδεύουν. ∆ιαταραχές όζοντος
και επιδράσεις στην Υγεία. Ατµοσφαιρικοί ρύποι και η επίδραση τους
στην Υγεία (αναπνευστικό, καρδιαγγειακό, αιµοποιητικό).
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ε6 Οικοτοξικολογία. Ανακύκλωση. Αστικά και βιοµηχανικά στερεά απορρίµµατα
Είδη στερεών απορριµµάτων.
Πηγές, είδη και σύνθεση αστικών στερεών απορριµµάτων.
Αποθήκευση, περισυλλογή και µεταφορά αστικών στερών απορριµµάτων. Υγειονοµική ταφή,
Βιολογική επεξεργασία, Καύση απορριµµάτων.
Ανακύκλωση υλικών από στερεά απορρίµµατα.
Βιοµηχανικά στερεά απορρίµµατα, πηγές τύποι, διάθεση, επεξεργασία.
Ειδικά στερεά απορρίµµατα : Νοσοκοµειακά, Βιολογική λάσπη
Ελληνική Νοµοθεσία.
Ε7 Ρύπανση Υδάτων/ ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων
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Η ενότητα περιλαµβάνει τις βασικές αρχές της µικροβιολογίας του νερού, την χρήση των δεικτών
ρύπανσης, τα συνήθη παθογόνα βακτήρια, ιούς και παράσιτα των υδατογενών επιδηµιών, θέµατα
των νοσοκοµειακών υδατογενών επιδηµιών και ειδικότερα στοιχεία της νόσου των λεγεωνάριων.
Ε8 EU Strategies on Environmental Health. WHO. Ειδικά θέµατα στρατηγικής,
περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σκοπός: Το µάθηµα Επιλογής 8 έχει ως σκοπό την ανάπτυξη δεξιότητας ανάλυσης και διαχείρισης
γνώσεων και πληροφορίας σχετικά µε τις αναπτυσσόµενες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που έχουν τον τελικό στόχο την διαµόρφωση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής σε Εθνικό και
Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Περιγραφή Ενότητας:
Η ύλη του µαθήµατος έχει επιλεγεί και διαιρεθεί για διδακτικούς λόγους ως εξής:
1.European Environmental Agency. Ευρωπαϊκός Περιβαλλοντικός Φορέας. Εδρεύει στην
Κοπεγχάγη και είναι ανεξάρτητη αρχή που βοηθάει στη διαµόρφωση της Ευρωπαϊκής πολιτικής.
Έχει εκδώσει το πόνηµα: Late lessons from early warnings: the precautionary principle 18962000. Η ύλη δίδεται σε hard copy και στη θέση του διαδικτύου http://www.eea.eu.int
2.1 Environmental Health in International Policy documents
2.2 Health Impact Assessment and
2.3 Establishment of Health and Environment Standards.
To µέρος της ενότητας αυτής διδάσκεται από τον καθηγητή κ. Luc Hens.
E9 Περιβαλλοντική Νοµοθεσία/ Ευρώπης/∆ιεθνής/Αρχή Πρόληψης
Η Περιβαλλοντική Νοµοθεσία στοχεύει στη διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας και εστιάζεται στο
ιδιαίτερο ενδιαφέρον της αρχής της προφύλαξης.
Η αρχή της προφύλαξης τόσο στο διεθνές όσο και στο κοινοτικό δίκαιο έχει αποτελέσει πλατφόρµα
διαµόρφωσης απόψεων µε διαφορετικές ερµηνείες. Σε όλες τις ερµηνείες και διατυπώσεις το
σταθερό σηµείο είναι η αναφορά στην επιστηµονική αβεβαιότητα και στους κινδύνους βλάβης του
περιβάλλοντος ή της υγείας του ανθρώπου.
E10 Κλιµατολογικές µεταβολές – επιπτώσεις στην Υγεία
Το µάθηµα αναφέρεται στις µεγάλες καιρικές και περιβαλλοντικές αλλαγές που επηρεάζουν την
υγεία. Επικεντρώνεται στις πιο ευαίσθητες οµάδες πληθυσµού που θίγονται από αυτές τις αλλαγές
και στο πως και πότε εµφανίζονται οι ασθένειες. Προτείνει µεθόδους για την αποφυγή των
επιπτώσεων στην υγεία από ακραία καιρικά φαινόµενα και προφυλάξεις για την αντιµετώπιση
µαζικών επιθέσεων.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΥΛΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
Κ6 Επιπτώσεις Πλανητικών Μεταβολών στην Υγεία. ∆ιαχείριση κρίσεων. Ακτινοβολία
Σκοπός: Είναι ο φοιτητής να αντιληφθεί, να µελετήσει και να οδηγηθεί στην πηγή πληροφόρησης
των Πλανητικών Μεταβολών και των επιπτώσεων στην Υγεία. Επιπλέον να µελετήσει µε
λεπτοµέρειες τις επιπτώσεις των πλανητικών µεταβολών στην Υγεία και να γνωρίσει τους
παθοφυσιολογικούς µηχανισµούς που υπεισέρχονται στην εγκατάσταση των νόσων που
προέρχονται από τις πλανητικές µεταβολές.
Περιγραφή Ενότητας: Η ενότητα περιλαµβάνει σκιαγράφηση των πλανητικών µεταβολών και
εξασκεί το φοιτητή στην ανεύρεση όλων των συναφών πηγών και τη δυνατότητα αξιολόγησης των
πληροφοριών,
δεδοµένου
ότι
υπάρχει
πληροφόρηση
και
παραπληροφόρηση επί του γνωστικού αυτού αντικειµένου.
1. Πλανητικές µεταβολές, οι επιπτώσεις τους σε σχέση µε τις κλιµατολογικές µεταβολές σε τοπικό
και παγκόσµιο επίπεδο.
2. Ακραία Φαινόµενα και οι επιπτώσεις τους στην Υγεία.
Συστήµατα πληροφόρησης /προειδοποίησης.
3. Λοιµώδεις Νόσοι: Μαλάρια, Χολέρα
Κ7 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον άνθρωπο:
Σκοπός: Η ανάπτυξη δεξιότητας του φοιτητή στην αντίληψη και γνώση πως δρα το περιβάλλον
στον άνθρωπο και τι αποτυπώµατα αφήνει στους ιστούς, τα κύτταρα, το DNA. Η γνώση αυτή είναι
απαραίτητη για την επικοινωνία όσων διαχειρίζονται περιβαλλοντικά θέµατα µε συνεργάτες
διαφόρων επαγγελµάτων στον χώρο περιβάλλον –υγεία.
Περιγραφή Ενότητας: Εισαγωγική διάλεξη που δίνει την έκταση του θέµατος και προσδιορίζει
λέξεις κλειδιά που είναι βασικές για την κατανόηση των γνωστικών αντικειµένων.
▪ Βλάβη ιστών από την επίδραση του περιβάλλοντος : Φλεγµονή µε Ίνωση και χωρίς Ίνωση.
Νεοπλασία-καρκίνος.
▪ Ιστ/ικες Βλάβες: Αλλεργίες, Άσθµατα, Πνευµονικές Ινώσεις, Καρκίνος.
▪ Κυτταρικές Βλάβες: Μεταπλασία, ∆υσπλασία, Νεοπλασία κυτταρικής Υποδοχής Ενδοκρινικών
∆ιαταρακτών
▪ Επίπεδο DNA: Βλάβες DNA, ανατρέψιµες µη ανατρέψιµες, ανιχνεύσιµες, καρκινογένεση.

Κ8 . Επιπτώσεις στην Υγεία από τη ∆ιατροφή και την Περιβαλλοντική Έκθεση
Σκοπός: Αυτή η ενότητα είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε να δώσει τις απαιτούµενες γνώσεις στο
φοιτητή ώστε να είναι επαρκής στην εκτίµηση των κινδύνων που προέρχονται από τη διατροφή και
επιπλέον να τον εκπαιδεύσει στην αναζήτηση πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη
διαµόρφωση άποψης.
Περιγραφή ενότητας: Η ενότητα περιλαµβάνει Επιπτώσεις στην Υγεία από :
Γενετικά Μεταλλαγµένα Τρόφιµα
Χηµικές Ουσίες που δρουν ως Ενδοκρινικοί ∆ιαταράκτες (πχ. ∆ιοξίνες, PcB)
Ακτινοβολία Τροφίµων
Έκδοχα-Πρόσθετα-Βελτιωτικά
Έκθεση σε Καλλυντικά.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
E11 Περιβαλλοντική Παθολογική Ανατοµία
– Ca και χηµικές ουσίες
Η Ενότητα αυτή περιλαµβάνει τις επιπτώσεις του Περιβάλλοντος στον Οργανισµό και την εξέταση
ειδικών συνθηκών έκθεσης, όπως µείγµατα ουσιών και η επίπτωση τους στην υγεία. Σκοπό έχει την
ανάπτυξη δεξιότητας των φοιτητών στην κατανόηση πολύπλοκων µορφών περιβαλλοντικής
έκθεσης και τις επιπτώσεις στην υγεία.
E12 Επιδηµιολογία, ∆ηµογραφία, Γεωγραφικά Συστήµατα πληροφοριών
Το µάθηµα επικεντρώνεται στην αρχή της προφύλαξης:
1) Καθαρή βιοµηχανική παραγωγή και προφύλαξη από την µόλυνση
2) Στόχος: Ζωτική ανάπτυξη σε θέµατα υγείας και περιβάλλοντος.
3) Γνώση χρήσης περιβαλλοντικών δεδοµένων
4) Περιβαλλοντική παιδεία και διάδοση περιβαλλοντικών πληροφοριών
5) Εκτίµηση Κινδύνου (Risk Assessment)
6) Εκτίµηση Επιπτώσεων στην Υγεία (Health Impact Assessment)
7) Εισαγωγή στα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήµατα. Συστατικά µέρη των ΣΓΠ (GIS).
Περιγραφική – χωρική διάσταση γεωγραφικών δεδοµένων.
E13 Εισαγωγή σε µοντέλα προσοµοίωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
∆ιαχείριση κρίσεων
Το µάθηµα εισάγει στην γνώση εργαλείων και διδάσκει µεθόδους µέτρησης περιβαλλοντικών
φαινοµένων όπως: Βαροµετρική πίεση- πίεση αέρα- άνεµος- θαλάσσια αύρα- αύρα. Εξηγεί πώς
αυτά τα φαινόµενα επιδρούν στην υγεία.
E14 ∆ιαχείριση διατροφικών κρίσεων (Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια, Γενετικά Μεταλλαγµένα
Τρόφιµα)
Το µάθηµα αναφέρεται στην χρήση και τις επιπτώσεις των Γενετικά Μεταλλαγµένων Τροφίµων:
Τροφές µε τοξική δυνητικότητα, αλλεργίες, µοριακή επίδραση των ΓΜΤ, δοκιµαστικά τεστ σε
ΓΜΤ. Μολυντές, επιπρόσθετα στοιχεία στις τροφές και πιστοποίηση ποιότητας ISO στα τρόφιµα
E15 Βιοηθική
Το µάθηµα περιλαµβάνει τα τρέχοντα διλλήµατα πάνω στην χρήση χηµικών ουσιών, τις
περιβαλλοντικές παρεµβάσεις και αναπαραγωγικές µεθόδους που επιδρούν στην υγεία. Οι φοιτητές
µαθαίνουν και τις 2 πλευρές. ∆ιδάσκονται πώς να αξιολογούν τους κινδύνους και να αποφεύγουν
πολιτικές µε αβέβαια αποτελέσµατα.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
Τα υποχρεωτικά µαθήµατα εξασφαλίζουν τις απαιτούµενες γνώσεις για την ανάπτυξη δεξιότητας
διαχείρισης πολύπλοκων θεµάτων Περιβάλλοντος και Υγείας.
Το πρόγραµµα σπουδών προβλέπει τα εξής υποχρεωτικά µαθήµατα:
●K1 Εισαγωγή στις επιστήµες Περιβάλλον και Υγεία.
●K2 Βασικές γνώσεις οργάνωσης ζωής (µοριακό, κυτταρικό, πολυκυτταρικό επίπεδο).
●K3 Βασικές γνώσεις περιβαλλοντικής έκθεσης σε: ακτινοβολία, χηµικές ουσίες, διατροφικούς
κινδύνους. Αέρας, Νερό και Έδαφος. Αξιολόγηση κινδύνου
●K4 Οδοί έκθεσης: ∆έρµατος, Αναπνευστικού, Πεπτικού και Ουροποιητικού συστήµατος. Έκθεση
εµβρύου. Γνώσεις ανατοµίας, ιστολογίας και φυσιολογίας των Οδών έκθεσης..
●K5 Κλιµατολογικές Καταστροφές και επιδράσεις στην υγεία. Φυσικό περιβάλλον και Άνθρωπος..
Αιωρούµενα σωµατίδια. Ατµοσφαιρικοί Ρύποι.
●K6 Επιπτώσεις Πλανητικών Μεταβολών στην Υγεία. Κοσµική Ακτινοβολία,
Επίδραση
ακτινοβολίας σε τεχνολογικά συστήµατα Επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. (Ατµοσφαιρική
Ρύπανση, Ακραία φαινόµενα, Μετάδοση Τροπικών Ασθενειών εκτός ζωνών τροπικού)
●K7 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον άνθρωπο σε επίπεδο ιστών, κυττάρων και DNA.
Καρκινογένεση και περιβάλλον. Ενδοµήτρια επίδραση µε επιπτώσεις στην ενήλική ζωή.
●K8 Επιπτώσεις στην υγεία από την ∆ιατροφή και την Περιβαλλοντική Έκθεση Έλεγχος και
ασφάλεια τροφίµων. Ασφάλεια καλλυντικών από τη χρήση φθαλικών ενώσεων και έκθεση
στην ηλιακή ακτινοβολία.
Φωτογήρανση, Οξειδωτικό στρες.
Χρήση συντηρητικών ουσιών στα καλλυντικά και ανεπιθύµητες ενέργειες
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τα µαθήµατα επιλογής είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε ο εκπαιδευόµενος να αποκτά ποικίλες γνώσεις
από διαφορετικούς επιστηµονικούς χώρους, απαραίτητες όµως για την επαγγελµατική τους
δραστηριότητα.
Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για όλα τα µαθήµατα Επιλογής. Οι εξετάσεις όµως είναι
υποχρεωτικές για 4 µαθήµατα εκ των 5, ανά εξάµηνο.
Το πρόγραµµα σπουδών προβλέπει τα εξής Μαθήµατα Επιλογής:
Α΄ Εξάµηνο:
E1 Χηµεία Περιβάλλοντος
E2 Φυσική περιβάλλοντος
E3 ∆ιαχείριση Αέρα 1. Εσωτερικών χώρων 2. Ατµοσφαιρική ρύπανση
E4 Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός και νέες τεχνολογίες δόµησης.
Ανανεώσιµες µορφές ενέργειας
● E5 Βασικές έννοιες βιοστατιστικής. Οικονοµία Περιβάλλοντος.
Βιωσιµότητα, εµπόριο και περιβάλλον.
●
●
●
●
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Β΄ Εξάµηνο
● E6 Οικοτοξικολογία. Ανακύκλωση. Αστικά και Βιοµηχανικά Απόβλητα
● E7 Ρύπανση Υδάτων/ ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων
● E8 EU Strategies on Environmental Health. WHO. Ειδικά θέµατα στρατηγικής,
περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
● E9 Περιβαλλοντική νοµοθεσία/ Ευρώπης /∆ιεθνής/Αρχή Πρόληψης
● E10 Κλιµατολογικές µεταβολές Επιπτώσεις στην Υγεία
Γ΄ Εξάµηνο
● E11 Περιβαλλοντική Παθολογική Ανατοµία
● E12 Επιδηµιολογία, ∆ηµογραφία, GIS Εκτίµηση Κινδύνου (Risk Assessment)
Εκτίµηση Επιπτώσεων στην Υγεία (Health Impact Assessment)
● E13 Εισαγωγή σε µοντέλα προσοµοίωσης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ∆ιαχείριση κρίσεων
● E14 ∆ιαχείριση διατροφικών κρίσεων
∆ιατροφή-Γενετικά µεταλ. Τρόφιµα. Πιστοποίηση ποιότητας ISO στα τρόφιµα
∆ιατροφικοί κίνδυνοι
● E15 Βιοηθική
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ
Η οργάνωση και η ολοκλήρωση της εργασίας σας είναι µια πολύπλοκη διαδικασία, που γενικά θα
έλεγε κανείς ότι αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά στάδια δράσης:
Α. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ
Β. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Γ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
∆. ΣΥΓΓΡΑΦΗ
∆1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΤΕΛΟΥΣ Η ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ
∆2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πιο συγκεκριµένα:
Σηµειώσεις
1. Το να κρατά κανείς σηµειώσεις από ένα βιβλίο ή ένα άρθρο είναι µια πράξη που προϋποθέτει
συγκεκριµένες δεξιότητες. Πρώτα απ’ όλα πρόκειται για µια αυστηρά επιλεκτική διαδικασία, κατά
την οποία θα πρέπει να εστιάσετε µόνο σε εκείνο το υλικό, το οποίο απαιτείται για να απαντηθούν
τα ερωτήµατα που έχετε θέσει ως στόχο της µελέτης σας.
2. Οι σύντοµες σηµειώσεις και οι ακριβείς παραποµπές που σχετίζονται αποκλειστικά και άµεσα µε τα
ερωτήµατα της εργασίας σας, είναι το ιδανικό. Πάρα πολύ εκτεταµένες σηµειώσεις από το γνήσιο
κείµενο οδηγούν σε µια απλή αναπαραγωγή της δουλειάς του συγγραφέα του βιβλίου ή του άρθρου
το οποίο µελετάτε. Σας υπενθυµίζουµε ότι η αντιγραφή ή µετάφραση αυτούσιων κειµένων,
φράσεων ή παραγράφων ονοµάζεται λογοκλοπή και θεωρείται από την Επιτροπή
Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Σχολής αποτελεί αιτία υποχρεωτικής διακοπής της
φοίτησης.
Παρακάτω παραθέτουµε κείµενο που εστάλη σε όλους τους Επιστηµονικούς Υπευθύνους των ΠΜΣ
της Ιατρικής Σχολής:
«Πρόσφατα έγινε αντιληπτό ότι «κάποιοι» µεταπτυχιακοί φοιτητές επεχείρησαν ως ανασκόπησηεργασία τους άρθρα διεθνούς βιβλιογραφίας µε την µέθοδο “cut & paste”. Αυτό λέγεται
ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ και είναι «θανάσιµο» αδίκηµα στους κανόνες της ακαδηµαϊκής & ερευνητικής
ηθικής. Υπάρχει ειδικό πρόγραµµα ελέγχου της λογοκλοπής για το λόγο αυτό όλες οι εργασίας
πλέον θα κατατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή. Οι εργασίες αυτές µηδενίζονται.
Καθίσταται τέλος ξεκάθαρο ότι η τριµελής επιτροπής του ΜΠΣ έλαβε την απόφαση ότι όποιος
ακολουθήσει ξανά παρόµοια τακτική «µερική ή ολική λογοκλοπή κειµένου» θα διαγράφεται
αυτόµατα από το µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών και θα γίνεται επίσηµη καταγγελία του στην
Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής.»
3. Εάν χρησιµοποιείτε χειρόγραφες σηµειώσεις στο διάβασµά σας, µια πρόταση θα ήταν πέρα από το
κοινό τετράδιο να χρησιµοποιήσετε καρτέλες, όπου θα µπορείτε να λαµβάνετε σηµειώσεις από κάθε
άρθρο ή βιβλίο. Σηµειώνετε εκεί το βιβλίο, από το οποίο έχετε λάβει την παραποµπή, µε το όνοµα
του συγγραφέα, τον τίτλο του και την ηµεροµηνία και τον τόπο έκδοσής του, ή τις αντίστοιχες
πληροφορίες εάν είναι άρθρο.
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Συγγραφή της εργασίας.
α) Στάδια συγγραφής της εργασίας
Η συγγραφή κειµένου είναι στην πραγµατικότητα µια διαδικασία συνειδητοποίησης των όσων
γράφετε και σύνδεσης του διαθέσιµου υλικού. Η πρώτη γραφή χρειάζεται πάντοτε εξαντλητική
επεξεργασία και αναθεώρηση για να λάβει την τελική της µορφή.
Τα καλύτερα κείµενα παράγονται µετά από συνεχείς διορθώσεις και αναδιάρθρωση του
περιεχοµένου τους. Ακολουθούν µερικές προτάσεις:
• Προσχέδιο της εργασίας: Ξεκινήστε από ένα βασικό σκελετό της µελέτης που θέλετε να κάνετε
σκιαγραφώντας τα στάδια ολοκλήρωσής της. Σκεφτείτε πως θα είναι ο πρόλογος, το κυρίως µέρος
και ο επίλογος.
• Γράψτε σχηµατικά σε µια σελίδα τα ερωτήµατα, τους χώρους ή τις πηγές όπου θα αναζητήσετε τις
απαντήσεις και το πώς θα διαµορφώσετε την δοµή του κύριου σώµατος της εργασίας, όσον αφορά
επιχειρήµατα, βασικές ιδέες και µεθοδολογία.
• Καταγράψτε τις λέξεις-κλειδιά, τις οποίες θα χρησιµοποιήσετε για την αναζήτηση επιστηµονικών
πηγών.
∆οµή του κειµένου
Η δοµή του κειµένου είναι συγκεκριµένη, ακολουθεί τη δοµή των επιστηµονικών ανακοινώσεων
στα έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά, δηλαδή αποτελείται από πέντε βασικά κεφάλαια: (α)
Εισαγωγή, (β) Κορµός, (γ) Αποτελέσµατα, (δ) Συζήτηση και (ε) Βιβλιογραφία.
Το περιεχόµενο της εργασίας είναι µία σύντοµη αλλά σε βάθος περίληψη της
διδαχθείσας ύλης. Η επιλογή των λέξεων κλειδιών µπορεί να βοηθήσει ώστε η εργασία σας να
αναπτυχθεί γύρω από αυτές τις βασικές έννοιες που διδαχτήκατε, την ερµηνεία τους, τη
σηµασία τους, τη λειτουργία τους και πώς συνδέονται µεταξύ τους. Αν η εργασία σας καλύπτει
τουλάχιστον αυτά τα πεδία, τότε είναι ολοκληρωµένη. Συµπληρωµατικά, εάν το επιθυµείτε
µπορείτε να αναπτύξετε περισσότερο µία ενότητα προκειµένου να εµβαθύνετε σε ένα κοµµάτι
έρευνας, το οποίο θεωρείτε σηµαντικό ή πιθανόν συνδέεται άµεσα µε την επαγγελµατική σας
δραστηριότητα.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Στο εξώφυλλο να υπάρχει το λογότυπο του ΕΚΠΑ και να αναφέρονται τα κάτωθι:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»
«Environment and Health. Capacity building for Decision Making»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ονοµατεπώνυµο

Αριθµός µητρώου φοιτητή

Ιδιότητα, π.χ. Βιολόγος, Ιατρός, Χηµικός, κ.λ.π
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
∆Ι∆ΑΣΚΩΝ/ΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΕΣ
Τόπος και Χρονολογία (πχ. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2012)
Σηµείωση: στο εξώφυλλο µπορεί, κατά την κρίση του συγγραφέα να υπάρχει κάποια εικόνα ή
διάγραµµα ή σύνθεση εικόνων σχετικών µε το αντικείµενο της εργασίας.
Η δοµή µιας εργασίας έχει ως εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Πίνακας περιεχοµένων και ευρετήριο
Περίληψη
Περίληψη στην Αγγλική
Εισαγωγή
Κορµός-Αποτελέσµατα
Συζήτηση
Βιβλιογραφία
Παραρτήµατα (Α, Β, κτλ αν υπάρχουν)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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), θεµατική παράγραφο (Β1.1) και τις αντίστοιχες σελίδες.
Επίσης για την διευκόλυνση του αναγνώστη και την ολοκλήρωση της καλής εικόνας της εργασίας
σας – από την πλευρά της χρηστικότητας - θα πρέπει να έχετε µια λίστα των συντοµογραφιών, τις
οποίες χρησιµοποιήσατε µέσα στην εργασία σας (π.χ. ΕΕ = Ευρωπαϊκή Ένωση, ΙΚΑ = Ίδρυµα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κλπ.).
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εισαγωγή βρίσκεται στην αρχική ή αρχικές παραγράφους και πρέπει να θέτει καθαρά το θέµα
της µελέτης σας. ∆ιατυπώστε µε ευκρίνεια το θέµα ή το πρόβληµα στο οποίο καλείστε να
απαντήσετε στον κορµό της εργασίας σας.
ΚΟΡΜΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στο δεύτερο κεφάλαιο που είναι ο ΚΟΡΜΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, θα πρέπει να
ανακεφαλαιώνουν το κύριο σώµα της εργασίας σας µε λιτότητα και κυρίως να δίνουν πειστικές και
τεκµηριωµένες απαντήσεις στα ερωτήµατα που έχετε θέσει στην εισαγωγή σας. Τα συµπεράσµατά
σας.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στο κεφάλαιο της συζήτησης καταγράφονται και συζητούνται επιστηµονικά τα συµπεράσµατα
που προκύπτουν από τα αποτελέσµατα, η ερµηνεία τους και οι προεκτάσεις τους.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Εντός του κειµένου της εργασίας η παραποµπή στη βιβλιογραφική πηγή θα γίνεται µε τον εξής
τρόπο: Αµέσως µετά την αναφορά της πληροφορίας θα αναγράφεται εντός παρένθεσης το όνοµα
του συγγραφέα και η χρονολογία έκδοσης του βιβλίου π.χ (Hyttel, 1997). Εάν οι συγγραφείς είναι 2
θα αναφέρονται ως εξής: (Hyttel and Jones, 1997). Εάν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι του ενός
θα προστίθεται εντός της παρένθεσης σε πλάγια γραφή η φράση et al δηλαδή (Hyttel et al, 1997).
Στο τέλος της εργασίας σας η σελίδα ή οι σελίδες που αφιερώνονται στην βιβλιογραφία θα πρέπει
να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες:
- Βιβλία: Ακολουθείστε την σειρά 1) ολόκληρο το επώνυµο του συγγραφέα, 2) όνοµα µε το αρχικό
του γράµµα, 3) χρονιά έκδοσης, 4) τίτλος βιβλίου µε πλάγια γράµµατα, 5) τόπος έκδοσης, 6)
εκδοτικός οίκος.
Εάν υπάρχουν ένας ή πολλοί συγγραφείς σε έναν συλλογικό τόµο, τότε γράφεται το όνοµα του
εκδότη µε την ένδειξη (ed.) - ή επιµέλεια (επιµ.) στα Ελληνικά – και ακολουθούν τα λοιπά στοιχεία
του τίτλου, κλπ.
Εάν το βιβλίο είναι µεταφρασµένο στα Ελληνικά, θα πρέπει να αναφερθεί και το όνοµα του
µεταφραστή.
- Άρθρα σε βιβλία: Ακολουθείται ακριβώς η ίδια σειρά µε τα βιβλία µόνο που εδώ αναγράφεται
πρώτα το άρθρο και ύστερα το βιβλίο µέσα στο οποίο έχει δηµοσιευτεί. Η διαφορά είναι ότι στο
άρθρο ο τίτλος του δεν γράφεται µε πλάγια γράµµατα, αλλά µπαίνει µέσα σε εισαγωγικά. Μόνον ο
τίτλος του βιβλίου στο οποίο έχει βρεθεί, θα έχει πλάγια γραφή.
- Άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά και επιθεωρήσεις στην βιβλιογραφία:
Παράδειγµα:
Ονοµατεπώνυµο, «Τίτλος άρθρου», Περιοδικό, Τόµος (Χρονιά), Σελίδες
- Για το διαδίκτυο απαιτείται παραποµπή µε την ακόλουθη σειρά: 1) αναγραφή της θεµατικής
ενότητας από όπου ξεκίνησε η αναζήτηση, 2) το βιβλίο ή το όποιο άλλο υλικό στο οποίο
παραπέµπετε, 3) την ηµεροµηνία κατά την οποία βρέθηκε η συγκεκριµένη πληροφορία, 4) ο
δικτυακός τόπος στον οποίο βρέθηκε, µε αναφορά σε ολόκληρη την ηλεκτρονική διεύθυνση. Τέλος
θα πρέπει να αναγράφετε την βάση τεκµηρίωσης στην οποία έγινε η αναζήτηση. Ουσιαστικά η
ιστοσελίδα ισοδυναµεί µε ένα βιβλίο και θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα σχολαστικοί στις παραποµπές
σας σε αυτή.
Παράδειγµα:
Sustainable development, Penguin dictionary, London 1998, page: 56. Εύρεση στις 09 ∆εκεµβρίου
2003, στην ιστοσελίδα: http//:www.drdni.gov.uk. Αναζήτηση στον δικτυακό τόπο:
http//:www.google. com.gr
- Αρχεία: Αρχίζετε την παραποµπή ή σηµείωσή σας µε το όνοµα του αρχείου, ακολουθεί ο τόµος
που βρέθηκε το σχετικό έγγραφο, και συνεχίζετε µε πλήρη αλλά και συνοπτική περιγραφή του
εγγράφου, όσον αφορά την µορφή, την χρονολογία και το περιεχόµενό του.
Παράδειγµα:
Αρχείο Βενιζέλου, Φάκελος 75, επιστολή Υπουργού Οικονοµίας προς την Γαλλική πρεσβεία του
Λονδίνου, 16 Μαρτίου 1928, σελ. 5.
Εφόσον πρόκειται για χάρτη, φωτογραφία, κ.ο.κ. µετά την αναγραφή του ονόµατος του αρχείου
ακολουθείστε την περιγραφή της κάθε πηγής, όπως έχει ήδη εξηγηθεί στην σχετική παράγραφο. Εάν
η παραποµπή σας γίνεται σε εφηµερίδα της εποχής τότε χρειάζεται ο τίτλος της εφηµερίδας, η
ηµεροµηνία έκδοσης, ο αριθµός φύλου και η σελίδα. Π.χ. Καθηµερινή, 13/10/56, 123, σελ. 4.
Σε ένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του κειµένου παρατίθενται αντίγραφα των δηµοσιεύσεων του
συγγραφέα/ερευνητή που τυχόν προέκυψαν από τη συγκεκριµένη εργασία. Σε άλλα παραρτήµατα
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µπορούν να ενταχθούν κατά τη βούληση του συγγραφέα άλλα στοιχεία. όπως π.χ. συντοµογραφίες,
γλωσσάριο όρων, 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).

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ
Βλ. κεφ. «Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Μ∆Ε, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο σκοπός της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας είναι να προσφέρει στον φοιτητή τη
δυνατότητα να αποδείξει ότι είναι σε θέση να αξιοποιήσει την διεπιστηµονικότητα στην πράξη,
χαρακτηριστική για το πρόγραµµα. Αυτό αφορά την επιλογή ενός θέµατος που σχετίζεται στενά µε
το πρώτο πτυχίο των µεταπτυχιακών φοιτητών και την επαγγελµατική τους εµπειρία.
Το θέµα της Μ∆Ε είναι επιλογή του φοιτητή. Σε περίπτωση δυσκολίας του φοιτητή να επιλέξει ένα
θέµα για τη Μ∆Ε, τότε αυτό µπορεί να προταθεί από καθηγητή. Ο τελευταίος είναι µέλος ∆ΕΠ, Α΄
Β΄ και Γ΄ Βαθµίδας και ορίζεται από την ΓΣΕΣ, µετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής. Ο
τίτλος υποβάλλεται εγγράφως στην Γραµµατεία της Σχολής. Η Μ∆Ε εκπονείται από τον Μ.Φ κατά
τη διάρκεια των Μαθηµάτων Ειδικού Ενδιαφέροντος σε συνεργασία µε τον Ε.Κ. Η Μεταπτυχιακή
∆ιπλωµατική Εργασία µπορεί να εκπονείται και µε την συνεργασία άλλων Φορέων εκτός Ιατρικής
Σχολής, εφ’ όσον την ευθύνη της επίβλεψης έχει διδάσκων-µέλος ∆ΕΠ της Σχολής.
Η Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία αρχίζει ήδη κατά το δεύτερο εξάµηνο και περατούται κατά
το τρίτο και τέταρτο εξάµηνο σπουδών. Σε περίπτωση αδυναµίας ολοκλήρωσης της Μεταπτυχιακής
∆ιπλωµατικής Εργασίας στο παραπάνω χρονικό διάστηµα, η Γραµµατεία του ΠΜΣ οφείλει να
ενηµερώσει τη Συντονιστική Επιτροπή έτσι ώστε εκείνη να κάνει τις απαιτούµενες ενέργειες για την
ολοκλήρωση της.
Η Μ∆Ε απαρτίζεται από 8 τµήµατα: Περίληψη, εισαγωγή, σκοπός, δεδοµένα και µεθοδολογία,
αποτελέσµατα, συζήτηση, συµπεράσµατα, αναφορές. Επίσης, µπορούν να προστεθούν
παραρτήµατα. Η Μ∆Ε µπορεί να γραφτεί στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. Οι φοιτητές, των οποίων η
µητρική γλώσσα δεν είναι τα Αγγλικά, παρακαλούνται να επιδείξουν την εργασία τους σε
αγγλόφωνο πριν την καταθέσουν. Αν κάποιο µέλος της επιτροπής έχει δυσκολία να καταλαβαίνει
νοήµατα της Μ∆Ε, λόγω ανεπαρκούς γλωσσικής διατύπωσης, µπορεί να βαθµολογήσει µε
χαµηλότερο βαθµό την Μ∆Ε. Αποτελεί υποχρέωση του φοιτητή η ορθή, νοηµατική διατύπωση της
Μ∆Ε.
Το µέγεθος χαρτιού πρέπει να είναι Α4, τα διαστήµατα µεταξύ σειρών να είναι 1.5 ή 2. Κατά
προτίµηση το κείµενο των Μ∆Ε να είναι τυπωµένο και στις δύο όψεις σελίδας ανακυκλωµένου
χαρτιού. Όλες οι Μ∆Ε πρέπει να έχουν κίτρινο εξώφυλλο. Το προτεινόµενο µέγεθος εργασίας είναι
30-50 σελίδες (εξαιρεµένου του Πίνακα Περιεχοµένων, των παραρτηµάτων, των υποσηµειώσεων
και των αναφορών).
Η Μ∆Ε πρέπει να τυπωθεί σε 3 αντίτυπα, και σε 2 αντίτυπα ηλεκτρονικής µορφής
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1) Έκαστος καθηγητής της τριµελούς επιτροπής της Μ∆Ε πρέπει να λάβει από ένα αντίγραφο της
εργασίας.
1.1 Ένα αντίτυπο υποβάλλεται στον επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια προς έγκριση και υπογραφή
και εφ όσον εγκριθεί και υπογραφτεί από αυτόν/ην, και µαζί µε µονοσέλιδη αξιολόγηση από
το επιβλέπον µέλος ∆ΕΠ, όπου σχολιάζεται η επιστηµονική της σηµασία και ποιότητα. τότε
µόνον η Μ∆Ε θεωρείται ολοκληρωµένη.
1.2 Τα υπόλοιπα δύο αντίτυπα δίδονται στον/στην πρόεδρο και στο µέλος τριµελούς επιτροπής της
Μ∆Ε.
2) Το πρώτο παραδίδεται, µαζί µε την µονοσέλιδη αξιολόγηση του επιβλέποντος/ουσας, στην
Επιστηµονική Υπεύθυνη και ∆ιευθύντρια του ΠΜΣ Αν. Καθ. κ. Νικολοπούλου- Σταµάτη και
πρέπει να περιλαµβάνει:
2.1 την Μ∆Ε και την
2.2 την παρουσίαση της σε µορφή power point
3) Μετά την έγκριση και βαθµολόγηση της Μ∆Ε κατατίθεται το δεύτερο ηλεκτρονικό αντίτυπο
της Μ∆Ε (χωρίς την παρουσίαση της) στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» του
Ε.Κ.Π.Α. Στο CD αυτό η Μ∆Ε πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε µορφή pdf
Η τελική παρουσίαση της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας είναι προφορική (δηµόσια)
ενώπιον πενταµελούς εξεταστικής επιτροπής, της οποίας τα µέλη είναι: το επιβλέπον µέλος ∆ΕΠ
και τέσσερα µέλη ειδικά µε το θέµα, από τα οποία τα δύο Α΄ ή Β΄ βαθµίδας. Η Επιτροπή είναι σε
απαρτία όταν παρίσταται τουλάχιστον 4 µέλη της.
Οι παραπάνω ορίζονται από τον Πρόεδρο της Σχολής µετά από έγγραφη εισήγηση του ∆ιευθυντού
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε περίπτωση που ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής είναι αλλοδαπός µε όχι
τέλεια γνώση Ελληνικών, τότε τόσο η Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία όσο και η παρουσίαση
της µπορούν να γίνουν στα αγγλικά.
Η εργασία γίνεται αποδεκτή κατά πλειοψηφία και βαθµολογείται µε άριστα το 10. Η αρνητική
ψήφος αιτιολογείται εγγράφως. Μετά την παρουσίαση και µε ευθύνη του επιβλέποντος και του ΜΦ
συντάσσεται πρακτικό (Παράρτηµα Β) που υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής.
Η Μ∆Ε πρέπει κατόπιν να κατατεθεί στην Βιβλιοθήκη Επιστηµών Υγείας και να παραληφθεί από
αυτήν βεβαίωση κατάθεσης. Η βεβαίωση κατάθεσης πρέπει µετά να υποβληθεί στην Γραµµατεία
του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών (στο γραφείο της επιστηµονικής υπευθύνου και
διευθύντριας του ΠΜΣ κ. Νικολοπούλου-Σταµάτη) για να προωθηθεί µαζί µε το πρακτικό
αξιολόγησης στην κεντρική Γραµµατεία Μεταπτυχιακών της Ιατρικής Σχολής προς έκδοση του
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος και την ορκωµοσία.

Η πρόταση της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας πρέπει να έχει το µοντέλο που ακολουθεί:
201..-201..

Ακαδηµαϊκό έτος

Πρόταση Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής εργασίας
Όνοµα:
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Αριθµός Μητρώου Φοιτητή:
Τίτλος
Εισαγωγή: δίνονται εισαγωγικά στοιχεία για το θέµα της Μ∆Ε, βασισµένα σε αναζήτηση
πεπερασµένου αριθµού µελετών στο θέµα της Μ∆Ε
Επιχειρηµατολογία επί του θέµατος: Περιγραφή του πυρήνα του θέµατος και της συνεισφοράς της
Μ∆Ε σε αυτό.
Σκοποί: Γενικοί και αντικειµενικοί σκοποί εκπόνησης της Μ∆Ε., λογικά συνδεδεµένοι στη
µεθοδολογία και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Ίσως βοηθάει να έχετε κατά νου: Πώς θα επιτύχετε
έναν αντικειµενικό σκοπό; Τι µεθοδολογία θα ακολουθήσετε; Τι αποτελέσµατα περιµένετε;
Υπόθεση εργασίας: Η υπόθεση εργασίας πρέπει να διατυπωθεί ως µια δήλωση,

η οποία θα

απορριφθεί ή θα γίνει δεκτή. Μία σαφής σχέση πρέπει να δηµιουργηθεί µεταξύ: (ειδικών) στόχων ⇒
υπόθεση ⇒ µέθοδος.
Προσέγγιση και οι µέθοδοι:
(i)

Περιγράψτε τη σύνδεση του περιβάλλοντος µε τις επιπτώσεις στην Υγεία του θέµατός σας.

(ii)

Μεθοδολογία και ∆εδοµένα: Περιγράψτε τις τεχνικές έρευνας που θα χρησιµοποιήσετε,

µεθόδους όπως βιβλιογραφική έρευνα (δευτερογενείς πηγές δεδοµένων και πληροφοριών) και
πρωτογενείς πηγές (εργαστηριακές αναλύσεις, ερωτηµατολόγια κτλ). Εξηγήστε µε σαφήνεια γιατί οι
επιλεγµένες µέθοδοι είναι οι πιο κατάλληλες για τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Τα υλικά περιλαµβάνουν
λογισµικά, τον εξοπλισµό, τα δείγµατα κτλ.

6. Λογικός σχεδιασµός Μ∆Ε: Η σύνδεση των αντικειµενικών στόχων, της υπόθεσης, των µεθόδων
και υλικών µε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
7. Σηµασία της έρευνας
8. Χρονοδιάγραµµα: Στο τέλος κάθε µήνα παραδίδεται ένα τµήµα των βηµάτων που πρέπει να
ακολουθηθούν ως την αποπεράτωση. Επίσης, σηµειώστε αν θα χρειαστεί να διεξάγετε έρευνα εκτός
έδρας ή στο εξωτερικό.
9. Αναµενόµενα προβλήµατα: σηµειώστε τα πιθανά προβλήµατα που θα παρουσιαστούν κατά τη
διάρκεια εκπόνησης της Μ∆Ε σας
10. Βιβλιογραφία
11. Επιβλέπων
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Τελική ηµεροµηνία κατάθεσης της πρότασης Μ∆Ε είναι η 1η Ιουνίου του τρέχοντος έτους για την
πρώτη ενότητα και η 21η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους για τη δεύτερη.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Μ∆Ε
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η οργάνωση και η ολοκλήρωση της εργασίας σας χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα και
αποτελείται γενικά από τα ακόλουθα βασικά στάδια δράσης:
Α. ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Β. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ
Γ1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΤΕΛΟΥΣ Η ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ
Γ2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πιο συγκεκριµένα:
Σηµειώσεις
1. Το να κρατά κανείς σηµειώσεις από ένα βιβλίο ή ένα άρθρο είναι µια πράξη που προϋποθέτει
συγκεκριµένες δεξιότητες. Πρώτα απ’ όλα πρόκειται για µια αυστηρά επιλεκτική διαδικασία, κατά
την οποία θα πρέπει να εστιάσετε µόνο σε εκείνο το υλικό, το οποίο απαιτείται για να απαντηθούν
τα ερωτήµατα που έχετε θέσει ως στόχο της µελέτης σας.
2. Οι σύντοµες σηµειώσεις και οι ακριβείς παραποµπές που σχετίζονται αποκλειστικά και άµεσα µε
τα ερωτήµατα της εργασίας σας, είναι το ιδανικό. Πάρα πολύ εκτεταµένες σηµειώσεις από το
γνήσιο κείµενο οδηγούν σε µια απλή αναπαραγωγή της δουλειάς του συγγραφέα του βιβλίου ή του
άρθρου το οποίο µελετάτε.
3. Εάν χρησιµοποιείτε χειρόγραφες σηµειώσεις στο διάβασµά σας, µια πρόταση θα ήταν πέρα από
το κοινό τετράδιο να χρησιµοποιήσετε καρτέλες, όπου θα µπορείτε να λαµβάνετε σηµειώσεις από
κάθε άρθρο ή βιβλίο. Σηµειώνετε εκεί το βιβλίο, από το οποίο έχετε λάβει την παραποµπή, µε το
όνοµα του συγγραφέα, τον τίτλο του και την ηµεροµηνία και τον τόπο έκδοσής του, ή τις
αντίστοιχες πληροφορίες εάν είναι άρθρο.
Συγγραφή της εργασίας.
α) Στάδια συγγραφής της εργασίας
Η συγγραφή κειµένου είναι στην πραγµατικότητα µια διαδικασία συνειδητοποίησης των όσων
γράφετε και σύνδεσης του διαθέσιµου υλικού. Η πρώτη γραφή χρειάζεται πάντοτε εξαντλητική
επεξεργασία και αναθεώρηση για να λάβει την τελική της µορφή.
Τα καλύτερα κείµενα παράγονται µετά από συνεχείς διορθώσεις και αναδιάρθρωση του
περιεχοµένου τους. Ακολουθούν µερικές προτάσεις:
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• Προσχέδιο της εργασίας: Ξεκινήστε από ένα βασικό σκελετό της µελέτης που θέλετε να κάνετε
σκιαγραφώντας τα στάδια ολοκλήρωσής της. Σκεφτείτε πως θα είναι ο πρόλογος, το κυρίως µέρος
και ο επίλογος.
• Γράψτε σχηµατικά σε µια σελίδα τα ερωτήµατα, τους χώρους ή τις πηγές όπου θα αναζητήσετε τις
απαντήσεις και το πώς θα διαµορφώσετε την δοµή του κύριου σώµατος της εργασίας, όσον αφορά
επιχειρήµατα, βασικές ιδέες και µεθοδολογία.
∆οµή του κειµένου
Η δοµή του κειµένου είναι συγκεκριµένη, 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) Συζήτηση και (ε)
Βιβλιογραφία.
ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Στο εξώφυλλο πρέπει να υπάρχει το λογότυπο του ΕΚΠΑ και να αναφέρονται τα κάτωθι:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Α΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»
«Environment and Health. Capacity building for Decision Making»

Ονοµατεπώνυµο Επιστηµονικής Υπεύθυνης & ∆ιευθύντριας του ΠΜΣ, ιδιότητα – τίτλος –
Εργαστήριο - Ίδρυµα
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στα ελληνικά και αγγλικά
Ονοµατεπώνυµο

Αριθµός µητρώου φοιτητή

Ιδιότητα, π.χ. Βιολόγος, Ιατρός, Χηµικός, κ.λ.π
Ονοµατεπώνυµο και τίτλος Επιβλέποντος Μ∆Ε (ΜΕΛΟΣ ∆ΕΠ).
Χρονολογία
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 το ονοµατεπώνυµο και οι τίτλοι
όλων των µελών της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής όπως έχει συγκροτηθεί από το
όργανο διοίκησης του ΠΜΣ, Π.χ:
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Επιβλέπουσα: Π. Νικολοπούλου-Σταµάτη, Αν. Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατοµικής,
∆ιευθύντρια και Επιστηµονική Υπεύθυνη του ΠΜΣ: «Περιβάλλον και Υγεία: ∆ιαχείριση
Περιβαλλοντικών θεµάτων µε επιπτώσεις στην Υγεία», Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, π.χ. Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµικής
Η δοµή της Μ∆Ε έχει ως εξής:
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼

Πίνακας περιεχοµένων και ευρετήριο πινάκων σχηµάτων και χαρτών. −
Πρόλογος
Περίληψη
Περίληψη στην Αγγλική
Εισαγωγή
Υλικά και µέθοδοι
Αποτελέσµατα
Συζήτηση
Βιβλιογραφία
Παραρτήµατα (Α, Β, κτλ αν υπάρχουν)

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.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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), θεµατική παράγραφο (Β1.1) και τις αντίστοιχες σελίδες.
Επίσης για την διευκόλυνση του αναγνώστη και την ολοκλήρωση της καλής εικόνας της εργασίας
σας – από την πλευρά της χρηστικότητας - θα πρέπει να έχετε µια λίστα των συντοµογραφιών, τις
οποίες χρησιµοποιήσατε µέσα στην εργασία σας (π.χ. ΕΕ = Ευρωπαϊκή Ένωση, ΙΚΑ = Ίδρυµα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κλπ.).
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εισαγωγή βρίσκεται στην αρχική ή αρχικές παραγράφους και πρέπει να θέτει καθαρά τα
ερωτήµατα που η µελέτη σας επιχειρεί να απαντήσει. ∆ιατυπώστε µε ευκρίνεια το θέµα ή το
πρόβληµα στο οποίο καλείστε να απαντήσετε στον κορµό της εργασίας. σας.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
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Στο δεύτερο κεφάλαιο που είναι τα ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ, αναφέρονται όλα τα εργαστήρια,
δείγµατα, µετρήσεις, software και hardware, δεδοµένα εισόδου και πηγές τα οποία
χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα συµπεράσµατά σας θα πρέπει να ανακεφαλαιώνουν το κύριο σώµα της εργασίας σας µε
λιτότητα και κυρίως να δίνουν πειστικές και τεκµηριωµένες απαντήσεις στα ερωτήµατα που έχετε
θέσει στην εισαγωγή σας.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στο κεφάλαιο της συζήτησης καταγράφονται και συζητούνται επιστηµονικά τα συµπεράσµατα
που προκύπτουν από τα πειραµατικά αποτελέσµατα, η ερµηνεία τους και οι προεκτάσεις τους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Η εντός του κειµένου της Μ∆Ε παραποµπή στη βιβλιογραφική πηγή θα γίνεται ως εξής:
Αµέσως µετά την αναφορά της πληροφορίας θα αναγράφεται εντός παρένθεσης το όνοµα του
συγγραφέα και η χρονολογία έκδοσης του βιβλίου ή δηµοσίευσης άρθρου, κ.τ.λ., (Hyttel, 1997).
Εάν οι συγγραφείς είναι 2 θα αναφέρονται ως εξής: (Hyttel and Jones, 1997). Εάν οι
συγγραφείς είναι περισσότεροι του ενός θα προστίθεται εντός της παρένθεσης σε πλάγια γραφή
η φράση et al δηλαδή (Hyttel et al, 1997).
Στο τέλος της εργασίας σας η σελίδα ή οι σελίδες που αφιερώνονται στην βιβλιογραφία θα πρέπει
να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες:
- Βιβλία: Ακολουθείστε την σειρά 1) ολόκληρο το επώνυµο του συγγραφέα, 2) όνοµα µε το αρχικό
του γράµµα, 3) χρονιά έκδοσης, 4) τίτλος βιβλίου µε πλάγια γράµµατα, 5) τόπος έκδοσης, 6)
εκδοτικός οίκος.
Εάν υπάρχουν ένας ή πολλοί συγγραφείς σε έναν συλλογικό τόµο, τότε γράφεται το όνοµα του
εκδότη µε την ένδειξη (ed.) - ή επιµέλεια (επιµ.) στα Ελληνικά – και ακολουθούν τα λοιπά στοιχεία
του τίτλου, κλπ.
Εάν το βιβλίο είναι µεταφρασµένο στα Ελληνικά, θα πρέπει να αναφερθεί και το όνοµα του
µεταφραστή.
- Άρθρα σε βιβλία: Ακολουθείται ακριβώς η ίδια σειρά µε τα βιβλία µόνο που εδώ αναγράφεται
πρώτα το άρθρο και ύστερα το βιβλίο µέσα στο οποίο έχει δηµοσιευτεί. Η διαφορά είναι ότι στο
άρθρο ο τίτλος του δεν γράφεται µε πλάγια γράµµατα, αλλά µπαίνει µέσα σε εισαγωγικά. Μόνον ο
τίτλος του βιβλίου στο οποίο έχει βρεθεί, θα έχει πλάγια γραφή.
- Άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά και επιθεωρήσεις στην βιβλιογραφία:
Παράδειγµα: Ονοµατεπώνυµο, «Τίτλος άρθρου», Περιοδικό, Τόµος (Χρονιά), Σελίδες
- Για το διαδίκτυο απαιτείται παραποµπή µε την ακόλουθη σειρά: 1) αναγραφή της θεµατικής
ενότητας από όπου ξεκίνησε η αναζήτηση, 2) το βιβλίο ή το όποιο άλλο υλικό στο οποίο
παραπέµπετε, 3) την ηµεροµηνία κατά την οποία βρέθηκε η συγκεκριµένη πληροφορία, 4) ο
δικτυακός τόπος στον οποίο βρέθηκε, µε αναφορά σε ολόκληρη την ηλεκτρονική διεύθυνση. Τέλος
θα πρέπει να αναγράφετε την βάση τεκµηρίωσης στην οποία έγινε η αναζήτηση. Ουσιαστικά η
ιστοσελίδα ισοδυναµεί µε ένα βιβλίο και θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα σχολαστικοί στις παραποµπές
σας σε αυτή.
Παράδειγµα: Sustainable development, Penguin dictionary, London 1998, page: 56. Εύρεση στις 09
∆εκεµβρίου 2003, στην ιστοσελίδα: http//:www.drdni.gov.uk. Αναζήτηση στον δικτυακό τόπο:
http//:www.google. com.gr
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- Αρχεία: Αρχίζετε την παραποµπή ή σηµείωσή σας µε το όνοµα του αρχείου, ακολουθεί ο τόµος
που βρέθηκε το σχετικό έγγραφο, και συνεχίζετε µε πλήρη αλλά και συνοπτική περιγραφή του
εγγράφου, όσον αφορά την µορφή, την χρονολογία και το περιεχόµενό του.
Παράδειγµα:
Αρχείο Βενιζέλου, Φάκελος 75, επιστολή Υπουργού Οικονοµίας προς την Γαλλική πρεσβεία του
Λονδίνου, 16 Μαρτίου 1928, σελ. 5.
Εφόσον πρόκειται για χάρτη, φωτογραφία, κ.ο.κ. µετά την αναγραφή του ονόµατος του αρχείου
ακολουθείστε την περιγραφή της κάθε πηγής, όπως έχει ήδη εξηγηθεί στην σχετική παράγραφο. Εάν
η παραποµπή σας γίνεται σε εφηµερίδα της εποχής τότε χρειάζεται ο τίτλος της εφηµερίδας, η
ηµεροµηνία έκδοσης, ο αριθµός φύλου και η σελίδα. Π.χ. Καθηµερινή, 13/10/56, 123, σελ. 4.
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, 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).
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ
Για την ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ του κειµένου σας καλείστε να χρησιµοποιήσετε γραµµατοσειρά Times
New Roman, µέγεθος γραµµατοσειράς 12 και διάστιχο 1,15.
Περιθώρια (Margins):
•
•
•
•
•

Άνω (Top): 2 cm
Κάτω (Bottom) 2 cm
Περιθώριο Βιβλιοδεσίας (Gutter) 0.5 cm
Αριστερά (Left) 2 cm
∆εξιά (Right) 2 cm

Κεφαλίδα (Header): 1.25 cm (τίτλος κεφαλαίου)
Υποσέλιδο (Footer): 1.25 cm (το όνοµα του συγγραφέα και ο αριθµός σελίδας)
Αρίθµηση σελίδας: ∆εξιά του υποσέλιδου
Μορφή Παραγράφου (Format Paragraph)
•
•
•

Αρχή Παραγράφου: Εσοχή- Identation (Ειδική-Special - Πρώτη γραµµή -First line 0.5cm)
Στοίχιση (Justification): Πλήρης (Alignment Justified)
∆ιάκενο µεταξύ παραγράφων (paragraph spacing): πριν 6 στιγµές, µετά 6 στιγµές

Τύπος Γραµµατοσειράς (Font style): Normal ή Regular
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Αρίθµηση Κεφαλαίων

1. ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Times New Roman 14 Bold Κεφαλαία)
1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Times New Roman 12 Bold Κεφαλαία)
1.1.1 Τίτλος υποκεφαλαίου (Times New Roman 12 Bold πεζά)
Τίτλος υποκεφαλαίου (Times New Roman 12 Italics πεζά)
Σχήµατα/∆ιαγράµµατα (όλα τα σχήµατα/διαγράµµατα θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά µοναδική
αρίθµηση και οπωσδήποτε επεξήγηση στο κάτω µέρος τους. Τα διαγράµµατα ανήκουν στην
κατηγορία σχηµάτων Times New Roman 11 πεζά)
Εικόνες/Φωτογραφίες (όλες οι εικόνες/φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά µοναδική
αρίθµηση και οπωσδήποτε επεξήγηση στο κάτω µέρος τους Times New Roman 11 πεζά)
Πίνακες (όλοι οι πίνακες πρέπει να φέρουν µοναδική αρίθµηση και επεξήγηση στο πάνω µέρος
τους Times New Roman 11 πεζά)
Προσοχή όλα τα σχήµατα, εικόνες, πίνακες πρέπει να έχουν παραποµπή µέσα στο κείµενο!
Bullets όπως παρακάτω:
•

Εσοχή Indentation - Ειδικά Special - Προεξοχή Hanging 0,75

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Η προφορική παρουσίαση µιας επιστηµονικής εργασίας έχει ως στόχο πέρα από την
υποστήριξη της επιστηµονικής γνώσης που αποκτήθηκε κατά τη διαδικασία υλοποίησης της ∆Ε και
τη µετάδοση της νεοαποκτηθείσας γνώσης στο ακροατήριο. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι ο οµιλητής
πρέπει να απευθύνεται στο κοινό. Η οµιλία πρέπει να είναι καθαρή, κατανοητή και σαφής. Η
γλώσσα της παρουσίασης µπορεί να είναι η Ελληνική ή και η Αγγλική. Η διάρκεια δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 15 λεπτά µε µέγιστο αριθµό διαφανειών τις 20. Τα κείµενα στις διαφάνειες
παρουσιάζονται τη χρονική στιγµή που λέγονται και αναλύονται και όχι νωρίτερα γιατί µπερδεύουν.

Μετά την προφορική της παρουσίαση και βαθµολόγηση, η Μ∆Ε πρέπει να καταχωρηθεί
υποχρεωτικά στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» του Ε.Κ.Π.Α., για να µπορέσει
κατόπιν, να ορκιστεί ο µεταπτυχιακός/ή φοτητής/τρια.
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΡΙΒΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
«ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.
Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες της Ιατρικής Σχολής

οφείλουν να

ακολουθήσουν τα παρακάτω βήµατα προκειµένου να καταθέσουν µε επιτυχία την εργασία τους:
Βήµα 1: Να συµπληρώσουν το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, το οποίο υπογράφουν οι ίδιοι και
α) για τα ΠΜΣ ο επιστηµονικός υπεύθυνος µε τη σφραγίδα του
β) για τις διδακτορικές διατριβές ο επιβλέπων Καθηγητής µε τη σφραγίδα του.
Το έντυπο είναι διαθέσιµο στη Βιβλιοθήκη Επιστηµών Υγείας (Μ. Ασίας και ∆ήλου 1 στην κ.
Βούλα Τσιµπερδώνη ή στην ιστοσελίδα http://health.lib.uoa.gr – Ψηφιακή βιβλιοθήκη «Γκρίζας
Βιβλιογραφίας» ) και στη Γραµµατεία της Ιατρικής.
Βήµα 2: Να καταχωρήσουν την εργασία τους (σε CD, το αρχείο να είναι υποχρεωτικά σε µορφή
pdf), εφόσον αυτή έχει εγκριθεί και βαθµολογηθεί, στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Γκρίζας
Βιβλιογραφίας» του Ε.Κ.Π.Α., στην ιστοθέση
http://efessos.lib.uoa.gr/applications/disserts.nsf/main, συµπληρώνοντας υποχρεωτικά όλα τα
πεδία του Απογραφικού ∆ελτίου, σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίνονται. Η ηλεκτρονική κατάθεση
είναι εφικτή, µόνο από υπολογιστές που είτε βρίσκονται φυσικά στους χώρους του ΕΚΠΑ (για
παράδειγµα στην Βιβλιοθήκη Επιστηµών Υγείας ) ή και αποµακρυσµένα µε χρήση της υπηρεσίας
VPN. Η ηλεκτρονική κατάθεση των εργασιών µπορεί να γίνει και στη Βιβλιοθήκη Επιστηµών
Υγείας µε τον προσωπικό τους υπολογιστή κάνοντας χρήση του ασύρµατου δικτύου.
Βήµα 3: Αφού καταχωρήσουν την εργασίας τους έχουν περιθώριο µέχρι και 3 ηµέρες να
προσέλθουν, στη Βιβλιοθήκη Επιστηµών Υγείας και να προσκοµίσουν το έντυπο της υπεύθυνης
δήλωσης µε τις πρωτότυπες υπογραφές.

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης , αφού ελέγξει τα στοιχεία της Υπεύθυνης ∆ήλωσης µε τα στοιχεία
του Απογραφικού ∆ελτίου και το αρχείο pdf που έχει καταχωρηθεί στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη από
τον φοιτητή εκδίδει µια βεβαίωση κατάθεσης, την οποία ο φοιτητής προσκοµίζει στη Γραµµατεία
του Τµήµατός του.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Προς: τη Βιβλιοθήκη Επιστηµών Υγείας
__

κάτωθι

υπογεγραµµέν________________________________________________
του ___________________________,
συγγραφέας της εργασίας µε τίτλο_________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______
που αποτελεί διπλωµατική εργασία µεταπτυχιακού προγράµµατος µε τίτλο:
___________________________________________________________________
_
και___επιβλέπ_____(τίτλοςόνοµ/µο)______________________________________
δηλώνουµε υπεύθυνα ότι η εργασία έχει εγκριθεί και βαθµολογηθεί και :
 Επιθυµούµε να εµφανίζεται το πλήρες κείµενο της εργασίας στο
διαδίκτυο.
 ∆εν επιθυµούµε να εµφανίζεται το πλήρες κείµενο της εργασίας στο
διαδίκτυο.
 Επιθυµούµε να εµφανιστεί το πλήρες κείµενο της εργασίας στο
διαδίκτυο έπειτα από 3 χρόνια
 Επιθυµούµε να εµφανίζεται το πλήρες κείµενο της εργασίας στο
διαδίκτυο µόνο µέσω του δικτύου του Ε.Κ.Π.Α.

___ συγγραφέας της εργασίας

__ επιστηµονικός υπεύθυνος

ΠΜΣ
Υπογραφή και σφραγίδα

Σχολή:__________________________
Τηλ. Επικοινωνίας: ___________________ e-mail:____________________
Ηµεροµηνία:_____________________
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕ∆ΙΟΥ
Στα πλαίσια του ΠΜΣ διοργανώνονται επίσης επισκέψεις πεδίου σε: Ευρωκοινοβούλιο, Λαύριο,
Μαραθώνα, Ψυτάλλεια, φωτοβολταϊκές κυψέλες.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Σε κάθε εξάµηνο γίνονται σεµινάρια εξειδικευµένης γνώσης σχετικά µε το περιεχόµενο των
γνωστικών αντικείµενων του ΠΜΣ
Σεµινάρια που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ΠΜΣ:
∼ WHO/Αρχή Προφύλαξης
∼ Σαρωνικός, Ψυτάλλεια
∼ Καλλυντικά, Καρκίνος
∼ Case study: Παρεµβάσεις στο οικοσύστηµα
∼ Επιδράσεις του µολύβδου στο ενδοκρινικό σύστηµα

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΜΣ
ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ / SUMMER SCHOOL, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
1) 29 Νοεµβρίου 2006: «Περιβάλλον και Υγεία: ∆ιαχείριση Περιβαλλοντικών Θεµάτων µε
Επιπτώσεις στην Υγεία». Σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Awareness Raising about
Environment and Health of Non Expert Advisors» - AREHNA SANCO και τον ∆ρ. κ. Πάνο Β.
Πετράκη του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικών Ερευνών - ΕΘΙΑΓΕ.
2) 20 Ιουνίου 2007: «Νερό πηγή ζωής» Σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα AREHNA
SANCO
3) 17-21 Σεπτεµβρίου 2007: Summer School «Η βαθύτερη κατανόηση και οι µηχανισµοί της
Ενδοκρινικής ∆ιατάραξης». Σε συνεργασία µε: ΕEA, Umweltbundesamt, VUB, Karolinska Institute,
University of Turku, University of Bordeaux.
4) 29 Νοεµβρίου 2007: «∆ίκαιο Περιβάλλοντος, Γεωπεριβάλλον & Υγεία» Ηµερίδα
Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων ΕΚΠΑ στα πλαίσια του εορτασµού των 170 χρόνων 1837-2007 του
Πανεπιστηµίου Αθηνών
5) 26 Μαΐου 2008: «Η απειλή της υγείας από το περιβάλλον: Ιατρική, Βιοηθική και Νοµική
∆ιάσταση». Σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα AREHNA SANCO
6) 15 Ιουνίου 2009: «Προβληµατισµός για την αµφίδροµη σχέση του ανθρώπου µε το περιβάλλον».
Σε συνεργασία µε την Ακαδηµία Αθηνών
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7) 1 ∆εκεµβρίου 2009: «Κλιµατικές Αλλαγές – Πυρκαγιές – Περιβάλλον και Υγεία». Σε
συνεργασία µε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
8) 17 ∆εκεµβρίου 2009: «Η προσέγγιση της σχέσης ανθρώπου περιβάλλοντος από την αρχαιότητα
έως σήµερα»
9) 25 Φεβρουαρίου 2010: «Κλιµατικές αλλαγές - επιδράσεις στην υγεία µετά την σύνοδο της
Κοπεγχάγης». Με: VUB, Victor Segalen Bordeaux2 Université, ΕΜΠ, Ινστιτούτο Ερευνών
Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
10) 9 Ιουνίου 2010: «Περιβάλλον και υγεία- διατροφή: Οι ύπουλοι εισβολείς στη διατροφική
αλυσίδα»
11) 16 ∆εκεµβρίου 2010: “Man and Environment: interdependence for the future”. Σε συνεργασία
µε τα ΠΜΣ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ «∆ιεθνής Ιατρική-∆ιαχείριση κρίσεων υγείας», «Έλεγχος του
στρες και προαγωγή της υγείας», «Κλινική παιδιατρική και Νοσηλευτική- Έρευνα»
12) 14 Απριλίου 2011: «Πυρηνική ενέργεια, περιβάλλον και υγεία». Σε συνεργασία µε: την Ένωση
Φυσικών Ελλάδας - ΕΦΕ
13) 12 Μαΐου 2011: “From Asbestos to Nanotechnology”. Σε συνεργασία µε European
Environmental Agency και MIT.
14) 15 ∆εκεµβρίου 2011 «Κλιµατικές αλλαγές και φυσικές καταστροφές. Πόσο προετοιµασµένοι
είµαστε;» Κοινή επιστηµονική εκδήλωση των ΠΜΣ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ «∆ιεθνής Ιατρική∆ιαχείριση κρίσεων υγείας», «Έλεγχος του στρες και προαγωγή της υγείας», «Κλινική παιδιατρική
και Νοσηλευτική- Έρευνα»
15) 9 Μαΐου 2012: «Οι επιπτώσεις του περιβάλλοντος στο έµβρυο και το παιδί: Πώς
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