
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 104745 
Κανονισμός Σπουδών του Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονες Εφαρ-

μογές στην Ιατρική Απεικόνιση» του Τομέα 

Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας του Τμήματος 

Βιοϊατρικών Επιστημών, της Σχολής Επιστημών 

Υγείας και Πρόνοιας του ΠΑΔΑ. 

 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» (Α΄ 38).

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, Δι-
ασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίη-
ση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 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» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 
30 έως και 37, 43, 45 και 85, όπως ισχύει σήμερα με τις 
τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.

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» (Α΄ 189), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

6. 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).

7. Την υπ’ αρ. 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 

(Α’ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

8. Την υπ’ αρ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπολο-
γισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

9. Την απόφαση υπ’ αρ. 12/27-7-2020 (θέμα 13ο) της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: 
ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο «Σύγχρονες Εφαρμογές στην 
Ιατρική Απεικόνιση» του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστη-
μών (Τομέας Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας), Σχολή 
Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 4462).

10. Την υπ’ αρ. 22/11-12-2020 (Θέμα 12Β) πράξη της 
Συνέλευσης του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, της 
Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με τον Κανονισμό Σπου-
δών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Σύγχρονες Εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση».

11. Την υπ’ αρ. 23/29-12-2020 απόφαση (θέμα 15o) της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έγκρισης 
του Κανονισμού Σπουδών του ΠΜΣ με τίτλο «Σύγχρονες 
Εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση» του Τμήματος Βιο-
ϊατρικών Επιστημών (Τομέας Ακτινολογίας Ακτινοθερα-
πείας), Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας.

12. Την υπ’ αρ. 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διο-
ρισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) καθώς 
και την υπ’ αρ. 105167/Ζ1/12-08-2020 «Παράταση της 
Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

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

14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπά-
νη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Εγκρίνει τον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ. του Το-
μέα Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας του Τμήματος Βιοϊ-
ατρικών Επιστημών, της Σχολής Επιστημών Υγείας και 
Πρόνοιας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τίτλο 
«Σύγχρονες Εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση», από 
το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021, 
ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΑΡΘΡΟ 1: 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρα-
κολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), όπως ορίζεται σχετι-
κά στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017.

1.1 Αποστολή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών

Τα προγράμματα μεταπτυχιακών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής οδηγούν στην απόκτηση Διπλωμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) που είναι ακαδημα-
ϊκοί τίτλοι υψηλού επιπέδου. Μέσω της συστηματικής 
μελέτης, της ανάπτυξης, της κριτικής σκέψης και της 
έρευνας, επιδιώκουν την παραγωγή νέας γνώσης και 
την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας.

1.2 Στόχοι των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διοργανώνει προ-
γράμματα μεταπτυχιακών σπουδών τα οποία στοχεύουν, 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017:

- στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυ-
ξη της έρευνας, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαι-
δευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και 
αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,

- στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων 
σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκρι-
μένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες 
ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του 
πρώτου κλάδου σπουδών των οικείων Τμημάτων.

ΑΡΘΡΟ 2: 
ΙΔΡΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύει, οργανώνει 
και λειτουργεί τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και απονέμει Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) σύμφωνα με τους διατάξεις του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία τους ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), 
όπως κάθε φορά ισχύουν.

2.1 Διαδικασία Ίδρυσης νέου ΠΜΣ
Το νομικό πλαίσιο ίδρυσης ΠΜΣ περιγράφεται στο 

άρθρο 32 του ν. 4485/2017.
2.2 Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε ΠΜΣ 

καταρτίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημε-
ρίδα τους Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυακό 
τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (παρ. 1 του άρθρου 
45 του ν. 4485/2017). Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και 
στις περιπτώσεις τροποποίησης του Κανονισμού.

Στον παρόντα Κανονισμό παρουσιάζονται η δομή και 
οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Σύγχρονες Εφαρμογές 
στην Ιατρική Απεικόνιση», του Τομέα Ακτινολογίας και 
Ακτινοθεραπείας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το οποίο απονέμει 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Οι διατάξεις 
του εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομικό πλαίσιο 
που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές και συγκεκριμένα 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Ειδικότερα, στον Κανονισμό του ΠΜΣ καθορίζονται 
όλα τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 45 του προαναφερόμενου νόμου. Κάθε υποψή-
φιος, που επιλέγει για να φοιτήσει στο ΠΜΣ, θα πρέπει 
να λαμβάνει εγκαίρως γνώση του παρόντος Κανονισμού 
και να αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του ΠΜΣ.

Ο παρών Κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος.

ΑΡΘΡΟ 3: 
ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΜΣ

Ο Τομέας Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας του Τμή-
ματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών 
Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Σύγχρονες 
Εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση».

3.1 Σκοπός
Η αναγκαιότητα ίδρυσης του προτεινόμενου ΠΜΣ εκ-

πορεύεται από μία σειρά επιστημονικών και εργασιακών 
λόγων. Η λογική ενός ΠΜΣ, ως 2ου σταδίου πανεπιστη-
μιακής εκπαίδευσης, είναι η εμβάθυνση, η ανάλυση και 
η διερεύνηση σε θέματα που ο προπτυχιακός κύκλος 
σπουδών δεν μπορεί να καλύψει. Επίσης, η συνεχιζόμε-
νη και αλματώδης εξέλιξη στον τομέα της τεχνολογίας 
και της πληροφορικής στο χώρο της ιατρικής απεικό-
νισης δημιουργεί νέα δεδομένα στον εργασιακό χώρο. 
Ο τελευταίος είναι, πλέον, πολυσχιδής και περιλαμβάνει 
διαφορετικές ειδικότητες και κουλτούρες που καλούνται 
να συνεργασθούν με σκοπό την βέλτιστη αξιοποίηση 
των κλινικών απεικονιστικών δεδομένων. Η νέα αυτή 
εργασιακή κουλτούρα και τρόπος σκέψης δεν μπορεί 
να υποστηριχθεί από τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών. 
Απαιτείται η επαγγελματική κατάρτιση και συστηματική 
μελέτη για την απόκτηση νέων προσόντων και για την 
προσαρμογή στις συνεχώς εξελισσόμενες συνθήκες 
τόσο σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό- ακαδημαϊκό επί-
πεδο. Οι επαγγελματίες πρέπει να έχουν τα εφόδια να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός σύγχρονου κλινικού 
περιβάλλοντος και το προτεινόμενο ΠΜΣ θέτει τις βάσεις 
και προσφέρει τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται.

3.2 Στόχοι
Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, που 

αποτελούν συγχρόνως και τους στόχους του ΠΜΣ, είναι 
τα κάτωθι:

- Η εκπαίδευση και κατάρτιση εξειδικευμένων και 
ικανών επαγγελματιών, ερευνητών και αναλυτών μετα-
πτυχιακού επιπέδου, στις δεξιότητες που απαιτούνται 
για να εφαρμόσουν τις νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις 
στην κλινική πράξη.

- Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης που θα 
συμβάλλουν στην ανάλυση και κατηγοριοποίηση των 
αναγκών υφισταμένων εργαστηρίων ιατρικής απεικό-
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νισης και στη συνέχεια στην επιλογή, τροποποίηση και 
εφαρμογή των προσφερόμενων.

- Η προώθηση της συνεργασίας της ακαδημαϊκής κοι-
νότητας με φορείς υγείας του δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα, για την προώθηση και εφαρμογή των νέων τε-
χνολογικών δεδομένων στην κλινική πράξη.

- Η διεξαγωγή έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που 
καλύπτει το ΠΜΣ και την απόκτηση γνώσεων και δεξιο-
τήτων, αναλυτικών και ερευνητικών, για την ακαδημαϊκή 
εξέλιξη των αποφοίτων και τη συνέχιση στον 3ο κύκλο 
ακαδημαϊκών σπουδών, αυτόν της διδακτορικής δια-
τριβής.

ΑΡΘΡΟ 4: 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΠΜΣ του τομέα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «Σύγχρονες Εφαρμογές στην Ιατρι-
κή Απεικόνιση». Ο τίτλος στα αγγλικά είναι «Master of 
Science in Current Applications in Medical Imaging».

ΑΡΘΡΟ 5: 
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΜΣ

Τα όργανα διοίκησης του Π.Μ.Σ, όπως προβλέπονται 
από τον ν. 4485/2017 (Α΄ 114) είναι:

1. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Αττικής (ΕΜΣ)
3. Η Συνέλευση του Τμήματος (ΣΤ)
4. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ
5. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
6. Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών
7. Εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 

(Ε.Σ.Ε.).

5.1 Η Σύγκλητος
Η Σύγκλητος του ΠΑΔΑ είναι το αρμόδιο όργανο για 

τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και 
οικονομικού χαρακτήρα των ΠΜΣ. Επίσης, η Σύγκλητος 
ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα ΠΜΣ δεν ανατί-
θενται από το θεσμικό πλαίσιο, ειδικώς σε άλλα όργανα.

5.2 Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΑΔΑ
Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται από 

τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, που 
εκτελεί χρέη Προέδρου και τους/τις Κοσμήτορες του 
οικείου Ιδρύματος, ως Μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής δεν 
αμείβονται για τη συμμετοχή τους σε αυτή. Η Επιτροπή 
Μεταπτυχιακών Σπουδών εξετάζει τις εισηγήσεις για την 
ίδρυση νέων ΠΜΣ σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 
32 του ν. 4485/2017.

5.3 Η Συνέλευση του Τμήματος (ΣΤ)
Η Συνέλευση του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών 

είναι αρμόδια για τα εξής:
1. εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μετα-

πτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης ΠΜΣ 
σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4485/2017,

2. ορίζει τα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής,

3. εγκρίνει τις εισηγήσεις και προτάσεις της Συντονι-
στικής Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία του ΠΜΣ,

4. κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-
ντων του ΠΜΣ,

5. συγκροτεί επιτροπές επιλογής/εξέτασης των υπο-
ψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών,

6. διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 
για την απονομή του Δ.Μ.Σ.,

7. ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

5.4 Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ
Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ είναι αρμόδια 

για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας 
του προγράμματος. Η Συντονιστική Επιτροπή απαρτί-
ζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του τομέα Ακτινολογίας 
και Ακτινοθεραπείας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνε-
ται ο Διευθυντής του ΠΜΣ Τα μέλη της Συντονιστικής 
Επιτροπής ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος 
Βιοϊατρικών Επιστημών για διετή θητεία με δυνατότη-
τα ανανέωσης, κατά τη λήξη της οποίας με ευθύνη του 
Διευθυντή συντάσσεται απολογισμός του ερευνητικού 
και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ καθώς και των λοιπών 
δραστηριοτήτων του.

Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί 
μία φορά. Ο Πρόεδρος της ΣΕ έχει ταυτόχρονα και το 
ρόλο του Διευθυντή του ΠΜΣ Η ΣΕ είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του 
προγράμματος και:

- Δύναται να εισηγείται στη Συνέλευση την κατανο-
μή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων του 
ΠΜΣ. και την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών.

- Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς 
επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών (παρ. 4 του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017).

- Δύναται να εξετάζει φοιτητικά θέματα, όπως αιτή-
σεις αναστολής φοίτησης, μερικής φοίτησης, παράτασης 
σπουδών, διαγραφής φοιτητών και εισηγείται σχετικά 
στη Συνέλευση του Τμήματος.

5.5 Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθ-

μίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή, του 
ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστι-
κό αντικείμενο του ΠΜΣ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρό-
εδρος της ΣΕ. Ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο Διευθυντής 
του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος 
για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουρ-
γία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει 
περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες. Έχει τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Σ.Ε.
2. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συ-

νεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του ΠΜΣ.

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

4. Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλ-
λει στη Συνέλευση για έγκριση.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ69288 Τεύχος B’ 5972/31.12.2020

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

6. Με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, μετά τη 
λήξη της θητείας της ΣΕ συντάσσεται αναλυτικός απο-
λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του 
ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με 
στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξι-
οποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση 
των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή 
χρήση των διαθέσιμων πόρων του ΠΜΣ O απολογισμός 
κατατίθεται στο οικείο Τμήμα στο οποίο ανήκει το ΠΜΣ 
(άρθρο 44 του ν. 4485/2017).

7. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ως Επιστημονικά Υπεύθυνος 
του αντίστοιχου έργου, εκδίδει και υπογράφει τις εντολές 
πληρωμής των σχετικών δαπανών και συνυπογράφει τις 
συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τον εγκεκριμέ-
νο προϋπολογισμό. Επιπλέον, ως Επιστημονικά Υπεύθυ-
νος ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση 
του φυσικού αντικειμένου του ΠΜΣ και τη σκοπιμότητα 
των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεσή του και 
παρακολουθεί το οικονομικό αντικείμενό του. Ο Ανα-
πληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ είναι Καθηγητής ή Ανα-
πληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα καθήκοντα του 
Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.

5.6 Επιτροπή Αξιολόγησης/Επιλογής Υποψηφίων 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών (παρ. 3δ του άρθρου 31 του 
ν. 4485/2017)

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής των Υποψη-
φίων (Ε.Α.Ε.Υ) απαρτίζεται από 3 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
Βιοϊατρικών Επιστημών. Έργο της Επιτροπής αποτελούν 
τα παρακάτω:

1. Αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογη-
τικών, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και τα ακα-
δημαϊκά κριτήρια που τυχόν έχουν τεθεί σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017. (Ο έλεγχος 
της πληρότητας των δικαιολογητικών διενεργείται από 
τη Γραμματεία του ΠΜΣ και του Τμήματος).

2. Διενέργεια γραπτών εξετάσεων γλωσσικής επάρκει-
ας για εισαγωγή στο ΠΜΣ (όπου απαιτείται) και

3. Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων στους υπο-
ψήφιους, που είτε έχουν καταθέσει στη Γραμματεία του 
ΠΜΣ πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είτε έχουν αξιο-
λογηθεί επιτυχώς στις γραπτές εξετάσεις της αγγλικής 
γλώσσας του ΠΜΣ.

Η τελική κατάταξη των Υποψηφίων με βάση τη λίστα 
κριτηρίων του Προγράμματος και η πρόταση επιλογής 
Υποψηφίων με βάση την κατάταξη αυτή, υποβάλλονται 
προς επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος, μπορεί να συγκροτήσει 
επιπλέον Επιτροπές όπου αυτή κρίνει απαραίτητο. Όλες 
οι προτάσεις ή αποφάσεις των Επιτροπών εγκρίνονται 
από τη Συνέλευση του Τμήματος.

5.7 Εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 
(Ε.Σ.Ε.) (παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017)

Η Ε.Σ.Ε. είναι αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή 
αξιολόγηση των ΠΜΣ Τα πέντε (5) Μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι 
Μέλη Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου 
άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του 

άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών 
Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος 
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή 
επιστήμονες της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, οι οποίοι 
έχουν τα προσόντα που προβλέπονται για τους επισκέ-
πτες διδάσκοντες στην παράγραφο 5 του άρθρου 36, 
του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, και με την προ-
ϋπόθεση ότι δεν υπηρετούν ως διδάσκοντες σε ΠΜΣ 
της Σχολής.

Το έκτο μέλος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής της Σχο-
λής.

Η θητεία των μελών είναι πενταετής, με δυνατότητα 
ανανέωσης, εκτός από τον φοιτητή, του οποίου η θητεία 
είναι ετήσια.

Η ιδιότητα του Προέδρου της ΕΣΕ, ο τρόπος επιλογής 
του μεταπτυχιακού φοιτητή, καθώς και κάθε ειδικότερο 
θέμα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη 
διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, καθορίζονται με 
απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Συνέλευση του Τμήματος, μπορεί να συγκροτήσει 
επιπλέον Επιτροπές όπου αυτή κρίνει απαραίτητο. Όλες 
οι προτάσεις ή αποφάσεις των Επιτροπών εγκρίνονται 
από τη Συνέλευση του Τμήματος.

5.8 Διοικητική Υποστήριξη του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ «Σύγχρονες Εφαρμογές στην Ιατρική Απει-

κόνιση», υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Προ-
γράμματος που είναι εγκατεστημένη στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.). Η Γραμματεία του ΠΜΣ μπορεί 
να αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Προσωπικού 
του ΠΑ.Δ.Α., μέλη ΕΔΙΠ και μέλη ΕΤΕΠ του Τμήματος ή 
κατόπιν ανοικτής προκήρυξης και έχει ως καθήκον τη 
γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ, όπως την προε-
τοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τή-
ρηση των οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, 
τη γραμματειακή υποστήριξη της ΣΕ, την καταχώριση 
βαθμολογιών κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 6: 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

6.1 Κατηγορίες Εισακτέων
Το ΠΜΣ «Σύγχρονες Εφαρμογές στην Ιατρική Απει-

κόνιση» απευθύνεται σε αποφοίτους Βιοϊατρικών Επι-
στημών  - Τομέας Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας, Τε-
χνολόγους Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας, Μηχανικούς 
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Φυσικούς, Ιατρούς, Τεχνολό-
γους Ιατρικών Εργαστηρίων και αποφοίτους άλλων ει-
δικοτήτων με συναφές ακαδημαϊκό αντικείμενο.

6.2 Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορί-

ζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30). Σε περίπτωση 
που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρότερος του 
50% δηλαδή μικρότερος του «15», αποφασίζει η ΣΕ για 
τη λειτουργία του μεταπτυχιακού. Τα μέλη των κατηγο-
ριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος 
Βιοϊατρικών Επιστημών που πληρούν τις προϋποθέσεις 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 καθώς 
και της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν 
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μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, 
και μόνο ένας κατ’ έτος στο ΠΜΣ, σύμφωνα με τους ει-
δικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του 
ν. 4485/2017.

ΑΡΘΡΟ 7: 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το 
ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονι-
σμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κάθε ακαδημαϊκό έτος, 
την περίοδο Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου, με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δημοσιεύεται και αναρ-
τάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος 
προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών 
στο ΠΜΣ Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμή-
ματος, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη 
και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται από την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (προκήρυξη) του 
ΠΜΣ, η οποία δημοσιεύεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, για 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τη διαδικασία υποβο-
λής αίτησης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
αιτήσεων.

7.1 Προκήρυξη
Στην προκήρυξη καθορίζονται:
α) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυ-

χιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής.
β) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υπο-

βληθούν.
γ) Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών και 

ο τρόπος υποβολής τους. 
δ) Η διαδικασία επιλογής, καθώς και τα κριτήρια επι-

λογής των μεταπτυχιακών φοιτητών.
ε) Η ημερομηνία της συνέντευξης των υποψηφίων 

μεταπτυχιακών φοιτητών.  
στ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται απαραίτητη, 

η οποία διευκολύνει τη διαδικασία επιλογής των υποψη-
φίων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.
2. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια με κριτές, 

(εάν υπάρχουν).
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-

στηριότητας, (εάν υπάρχουν).
6. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ελληνικού Α.Ε.Ι. 

ή αντίγραφο πτυχίου ομοταγούς ιδρύματος της αλλο-
δαπής, αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή Βεβαίωση 
Περάτωσης Σπουδών

7. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυ-
χιακών μαθημάτων, στο οποίο θα αναγράφεται και ο 
βαθμός του πτυχίου/διπλώματος.

8. Αντίγραφο διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (εάν 
έχει εκπονηθεί).

9. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν 
υπάρχει) ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς ιδρύματος της 
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.

10. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτό-
τητας.

11. Δύο συστατικές επιστολές σε κλειστό φάκελο (εφό-
σον υπάρχουν).

12. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, 
επιπέδου τουλάχιστον Β2.

Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας απο-
δεικνύεται με τους εξής τρόπους:

α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του 
ν. 3149/2003.

β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο 
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημε-
δαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.

γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή 
διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου 
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί 
μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην 
αλλοδαπή.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν 
αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). 
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέ-
πει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακρι-
βή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκ-
δόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσ-
σομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2, 
θα εξετάζονται γραπτώς στην αγγλική γλώσσα. Οι επι-
τυχόντες στην γραπτή εξέταση της αγγλικής γλώσσας 
και όσοι έχουν καταθέσει πιστοποιητικά γλωσσομάθειας 
της αγγλικής γλώσσας, θα καλούνται σε προφορική συ-
νέντευξη που είναι και το τελευταίο στάδιο της αξιολό-
γησης των υποψηφίων.

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να 
προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας 
από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 
34 του ν. 4485/2017.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρ-
θρου 34 του ν. 4485/2017, δεν μπορεί να απονεμηθεί δί-
πλωμα μεταπτυχιακών σπουδών σε φοιτητή του οποίου 
ο τίτλος σπουδών α’ κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής 
δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

7.2 Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων φοιτητών
Η Γραμματεία του ΠΜΣ παραλαμβάνει τις αιτήσεις και 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υπο-
ψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, τα οποία προβλέπονται 
από την προκήρυξη και συντάσσει πίνακα υποψηφίων 
μεταπτυχιακών φοιτητών, τον οποίο διαβιβάζει στην 
Ε.Α.Ε.Υ. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους 
υποψήφιους πρέπει να έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, 
όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη. Εκ-
πρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων περιλαμ-
βάνει δύο στάδια: Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις 
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με βάση την πληρότητα και την εγκυρότητα των απαι-
τούμενων δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, ο οποίος 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στο επό-
μενο στάδιο.

Κατά το 2ο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι 
καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της Ε.Α.Ε.Υ. Στόχος 
είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να 
ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του ΠΜΣ, 
συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον, αλλά και 
τη συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική τους 
επάρκεια.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης, η 
αρμόδια Ε.Α.Ε.Υ. συντάσσει τον πίνακα των επιτυχόντων 
και επιλαχόντων, κατά σειρά κατάταξης, σύμφωνα με 
τα κριτήρια επιλογής και τους συντελεστές βαρύτητας 
ανά κριτήριο. Ως επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι 
οι οποίοι έλαβαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατά-
ταξης μέχρι του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών. 
Η Ε.Α.Ε.Υ. μπορεί να θεωρήσει επιτυχόντες και όσους 
από τους υποψήφιους ισοβάθμησαν με τον τελευταίο 
επιτυχόντα. Ως επιλαχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι 
οι οποίοι έλαβαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάτα-
ξης, πέραν του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών, 
έχοντας δικαίωμα εγγραφής στην περίπτωση που οι 
πρωθύστεροι στην κατάταξη δεν αποδεχθούν τη θέση 
ή δεν εγγραφούν εμπρόθεσμα.

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και των επιλαχό-
ντων εγκρίνεται και επικυρώνεται από τη Συνέλευση 
Τμήματος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, 
ανακοινώνεται δε, ταυτόχρονα, στους χώρους ανακοινώ-
σεων της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. Κατά 
την δημοσίευση των αποτελεσμάτων λαμβάνεται ειδική 
μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
των υποψηφίων. Μετά την επικύρωση του ανωτέρω πί-
νακα από τη Συνέλευση Τμήματος., ανακοινώνονται οι 
περίοδοι εγγραφών, καθώς και οι τρόποι καταβολής των 
τελών φοίτησης (σε επιμέρους δόσεις).

Οι επιτυχόντες και επιλαχόντες ενημερώνονται σχετικά 
με την εγγραφή τους στο ΠΜΣ σε καθορισμένα χρονι-
κά διαστήματα, που καθορίζονται από τη Συντονιστική 
Επιτροπή. Όσοι εξ αυτών δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα 
χάνουν το δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ, εκτός και αν 
επικαλεστούν λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθέ-
νειας. Στην περίπτωση αυτή, η ΣΕ κρίνει τους λόγους 
που επικαλούνται οι υποψήφιοι και αποφασίζει σχετικά.

Στο ΠΜΣ η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Κ1 1 Βαθμός πτυχίου και βαθμολογία 

στα προπτυχιακά μαθήματα που 
είναι σχετικά με το γνωστικό 
αντικείμενο του ΠΜΣ 40

Κ2 2Επιπλέον μεταπτυχιακό 10
Κ3 Ερευνητική ή συγγραφική 15
 δραστηριότητα του 
 υποψηφίου 
Κ4 Επαγγελματική 10
 δραστηριότητα του 
 υποψηφίου 

Κ5 Επίδοση σε διπλωματική 
  εργασία, όπου αυτή προβλέπεται  

στον πρώτο κύκλο σπουδών (και αν είναι 5
 σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ)
Κ6 Προφορική Συνέντευξη 20
 ΣΥΝΟΛΟ 100
Βαθμός = (Κ1 x 0,4) + (K2 x 0,10) + (K3 x 0,15) + (K4 x 

0,10) + (K5 x 0,05) + (K6 x 0,20)
1 Αν υπάρχουν περισσότερα από δυο πτυχία συναφή 

με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού λαμβάνεται υπόψιν 
το πτυχίο με τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

2 Αν υπάρχουν περισσότερα από δυο μεταπτυχιακά δι-
πλώματα συναφή με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού 
λαμβάνεται υπόψιν το μεταπτυχιακό με τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Συντονιστική Επι-
τροπή καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών 
και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμή-
ματος. Πρέπει να σημειωθεί πως η γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας κρίνεται απαραίτητη. Ο πίνακας αξιολόγησης 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι  επιτυ-
χόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του 
Τμήματος εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών από την 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτω-
ση ισοβαθμίας, μεταξύ του υποψηφίου της τελευταίας 
κατά σειρά προκηρυχθείσας θέσης εισακτέου και του 
επόμενου, τότε στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και οι δύο αυ-
τοί υποψήφιοι. Ως περίπτωση «ισοβαθμίας» θεωρείται 
εκείνη η κατάσταση όπου η διαφορά της βαθμολογίας 
μεταξύ των υποψηφίων της τελευταίας κατά σειρά προ-
κηρυχθείσας θέσης και επόμενης θέσης είναι μικρότερη 
ή ίση του 1%. Η ισοβαθμία μπορεί να αφορά μόνο ένα 
επιπλέον υποψήφιο και όχι τον επόμενο (ή επόμενους) 
ακόμα και αν εκείνος (ή εκείνοι) διαφέρουν μέχρι 1% από 
υποψήφιο της τελευταίας κατά σειρά προκηρυχθείσας 
θέσης.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοι-
τητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση 
τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να 
εγγραφούν στο Πρόγραμμα. Η διαδικασία αναπλήρωσης 
δύναται να εφαρμοστεί όσες φορές απαιτείται ώστε να 
συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων σύμ-
φωνα με τον κανονισμό του παρόντος ΠΜΣ.

Η αναπλήρωση δεν αφορά τυχόν υποψήφιο που επι-
λέχθηκε στο πλαίσιο της “ισοβαθμίας”. Η διαδικασία της 
αναπλήρωσης μπορεί να εφαρμοστεί και σε περίπτωση 
άρνησης επιπλέον υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, η 
αναπλήρωση θέσης επιτρέπεται μέχρι μία μέρα πριν την 
έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ. Τυχόν μεταγενέστερη 
αναπλήρωση μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο μετά από 
τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος.

ΑΡΘΡΟ 8: 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί 
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας.
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Σε ειδικές περιπτώσεις η Συνέλευση του Τμήματος 
Βιοϊατρικών Επιστημών μπορεί να εγκρίνει παράταση 
διάρκειας φοίτησης στο ΠΜΣ μέχρι δυο (2) επιπλέον 
ακαδημαϊκά εξάμηνα {η παράταση δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει το ήμισυ της κανονικής διάρκειας φοίτησης του 
Π.Μ.Σ (παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018), για 
την υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει κάνει 
έγγραφη αίτηση στη Συνέλευση του Τμήματος (το λι-
γότερο δύο μήνες πριν το πέρας του 3ου εξαμήνου), 
στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι αίτησης της πα-
ράτασης. Κατά συνέπεια, ο ανώτατος επιτρεπόμενος 
χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα 5 
(πέντε) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Η Συνέλευση δύναται να εγκρίνει την αιτιολογημένη 
προσωρινή αναστολή των σπουδών ενός μεταπτυχια-
κού φοιτητή μετά από αίτησή του ή και εισήγηση της 
Συντονιστικής Επιτροπής.

Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν 
προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρ-
κεια κανονικής φοίτησης και η προσωρινή αναστολή 
φοίτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα 
εξάμηνα. Μετά την άρση της αναστολής ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής θα συνεχίζει από το σημείο των σπουδών όπου 
ξεκίνησε η αναστολή.

Κατά την αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας επιστρέ-
φονται στη γραμματεία του προγράμματος η ακαδημα-
ϊκή ταυτότητα και η κάρτα βιβλιοθήκης και αναστέλλο-
νται όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα που απορρέουν 
από αυτήν (παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018). Σε 
περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου χρονικού ορίου, ο 
μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ μετά 
από απόφαση της Σ.Τ.

Εάν ο μεταπτυχιακός φοιτητής επιθυμεί να διακόψει 
τις σπουδές του οριστικά ή προσωρινά, τότε οφείλει να 
υποβάλει αίτηση προς τη Γραμματεία του Προγράμμα-
τος, η οποία τη θέτει υπόψη του Διευθυντή της ΣΕ.

Οριστική διακοπή φοίτησης μπορεί να γίνει κατόπιν 
υποβολής σχετικού γραπτού αιτήματος του μεταπτυ-
χιακού φοιτητή προς τη Σ.Τ., πράξη η οποία είναι αμε-
τάκλητη.

Διαγραφή μεταπτυχιακού φοιτητή από το ΠΜΣ μπορεί 
να γίνει για τους παρακάτω λόγους:

1. Πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων του με-
ταπτυχιακού φοιτητή, όπως αυτές περιγράφονται στον 
Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών.

2. Μη καταβολή των προβλεπομένων διδάκτρων.
3. Πειθαρχικά παραπτώματα, όπως παράβαση ακα-

δημαϊκής δεοντολογίας, παραπτώματα αντιγραφής ή 
λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατά-
ξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό 
φοιτητή, κατά τη συγγραφή εργασιών στα πλαίσια των 
μαθημάτων ή την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Η διαγραφή γίνεται κατόπιν σχετικής εισήγησης της 
ΣΕ του ΠΜΣ προς τη Σ.Τ. και λήψης σχετικής απόφασης 
από τη Σ.Τ. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται εντός 15 
ημερών στον ενδιαφερόμενο μεταπτυχιακό φοιτητή και 
έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός μηνός από την 

ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης. Η ένσταση 
κρίνεται τελεσίδικα από τα ανωτέρω όργανα.

Σε περίπτωση οριστικής διακοπής φοίτησης ή διαγρα-
φής μεταπτυχιακού φοιτητή για οποιοδήποτε λόγο, τα 
ήδη καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Η εξ αποστάσεως φοίτησης μπορεί να επιβληθεί από 
εξωτερικές συνθήκες ή εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι 
που θα αποφασιστούν από τα αρμόδια όργανα. Σε περί-
πτωση που δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι για την επιτυχή 
ολοκλήρωση του ΠΜΣ είναι απαραίτητη η συμμετοχή με 
φυσική παρουσία σε όλες τις υποχρεώσεις που συμπε-
ριλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών.

ΑΡΘΡΟ 9: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

9.1 Γενικά
Η εγγραφή των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών 

κάθε έτους γίνεται σε προθεσμίες που ορίζονται από τη 
Σ.Τ. Οι εισακτέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να 
ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ ή από τη 
Γραμματεία του ΠΜΣ.

Οι όροι φοίτησης που περιλαμβάνονται στον Κανο-
νισμό Σπουδών του ΠΜΣ γίνονται αποδεκτοί από κάθε 
υποψήφιο με την εγγραφή του. Ο υποψήφιος, πριν εγ-
γραφεί, λαμβάνει γνώση αυτού του Κανονισμού.

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο κάθε 
ακαδημαϊκού έτους. Η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μα-
θήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπό-
νηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, και η 
συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων είναι απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώ-
ματος Σπουδών.

9.2 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προγράμματος
Στην αρχή κάθε εξαμήνου και πριν την έναρξη των 

μαθημάτων του Π.Μ.Σ ανακοινώνεται στους μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο. Στο Ακα-
δημαϊκό Ημερολόγιο του ΠΜΣ αναγράφονται οι ημε-
ρομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων, οι περίοδοι 
εξετάσεων και οι αργίες.

9.3 Ημέρες Μαθημάτων
Τα μαθήματα δύνανται να διεξάγονται όλες τις ημέρες 

της εβδομάδας για τη διευκόλυνση των μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών που έχουν παράλληλη επαγγελματική 
απασχόληση.

9.4 Αναπληρώσεις μαθημάτων
Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προ-

βλέπεται η έγκαιρη αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και 
η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
ΠΜΣ.

9.5 Όρια απουσιών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακο-

λουθούν όλες τις δραστηριότητες του ΠΜΣ. Ένας μετα-
πτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει 
κάποιο μάθημα (και επομένως έχει δικαίωμα συμμετοχής 
στις εξετάσεις) μόνον αν έχει παρακολουθήσει τουλάχι-
στον το 75% των ωρών της διδασκαλίας του μαθήματος. 
Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή και παρακολούθηση δι-
απιστώνεται με ευθύνη των διδασκόντων των μαθημάτων.
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9.6 Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο περιλαμβάνονται ο χαρακτηρισμός των μαθημάτων, οι ειδικεύσεις, 

το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών μαθημάτων, η διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και οι 
αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3374/2005 φαίνεται στον κάτωθι πίνακα (Πίνακας 
1). Η διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν διαφοροποιείται σε τίποτα από τη δια ζώσης εκπαίδευση 
διότι είναι σύγχρονη τηλεκπαίδευση.

Να σημειωθεί ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν είναι με την κλασσική έννοια του όρου e-learning που έχει 
καθιερωθεί διεθνώς (π.χ. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο), αλλά εννοείται ως αντικατάσταση της φυσικής παρουσίας στην 
αίθουσα με την βοήθεια νέας τεχνολογίας (σύγχρονη τηλεκπαίδευση).
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Πίνακας 1: Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ.
Το περιεχόμενο των προσφερόμενων μαθημάτων δίδεται στον πίνακα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι.

ΑΡΘΡΟ 10: 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τη διδασκαλία των μαθημάτων ή το επικουρικό διδα-
κτικό έργο δύναται να αναλαμβάνουν κατά τις προβλέ-
ψεις της ισχύουσας νομοθεσίας (παρ. 1 του άρθρου 36 
του ν. 4485/2017 και άρθρο 242 του ν. 4610/2019) από 
το οικείο Τμήμα και σε ποσοστό τουλάχιστον 60%, μέλη 
Δ.Ε.Π., μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. (κάτοχοι διδακτορι-
κού διπλώματος εκτός κι αν το γνωστικό τους αντικείμε-
νο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας 
για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής), ομότιμοι καθηγητές (άρθρο 
69 του ν. 4386/2016) και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π., 
μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., κάτοχοι μεταπτυχιακού 
διπλώματος, υπό την επίβλεψη - συντονισμό διδάκτο-
ρος μέλους ΔΕΠ και μετά από απόφαση της Συνέλευσης, 
διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112), ακα-
δημαϊκοί υπότροφοι του Τμήματος κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος, υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι μπορεί να 
απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι στο Τμήμα, 
υπό την επίβλεψη-συντονισμό διδάκτορος μέλους ΔΕΠ 
και μετά από απόφαση της Συνέλευσης, ή με άλλη σχέση 
εργασίας με το Τμήμα με απόφαση της Συνέλευσης για 
τη διεξαγωγή διδακτικού και ερευνητικού έργου, καθο-
ριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του 
συμβαλλόμενου και του οικείου ΑΕΙ (παρ. 7 του  άρθρου 
29 του ν. 4009/2011).

Επιπροσθέτως, εφόσον οι διδάσκοντες της προηγού-
μενης κατηγορίας δεν επαρκούν, το ΠΜΣ δύναται να απα-
σχολήσει κατά τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας 

και με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος (παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 και άρθρο 
242 του ν. 4610/2019) διδάσκοντες εκτός οικείου Τμήμα-
τος και για το ποσοστό που απομένει πλέον του ελάχι-
στου οριζόμενου (60%) στην παρ. 1 του άρθρου 36, οι 
οποίοι θα είναι μέλη ΔΕΠ, αφυπηρετήσαντες καθηγητές 
άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, ερευνητές από 
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 και 
της Ακαδημίας Αθηνών ή δύναται να γίνουν νέες προσλή-
ψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επιπλέον των οριζόμενων στις ως άνω παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 36, στο ΠΜΣ δύνανται να προσκληθούν (παρ. 5, 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017), ως επισκέπτες, κα-
ταξιωμένοι επιστήμονες, που έχουν θέση ή προσόντα 
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες 
ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευ-
μένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικεί-
μενο του ΠΜΣ καθώς και επισκέπτες μεταδιδακτορικοί 
ερευνητές, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος (παρ. 7 
του άρθρου 16 του ν. 4009/2011), για την κάλυψη των 
εκπαιδευτικών αναγκών του ΠΜΣ

ΑΡΘΡΟ 11: 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

H διδασκαλία κάθε εξαμήνου διαρκεί δεκατρείς (13) 
εβδομάδες (39 διδακτικές ώρες) και δέκα (10) εβδομάδες 
(20 διδακτικές ώρες) για τα υποχρεωτικά και επιλογής 
μαθήματα αντίστοιχα, μη συμπεριλαμβανομένων των 
εξετάσεων (Πίνακας 1). Η διδασκαλία περιλαμβάνει δια-
λέξεις, εργαστηριακές, φροντιστηριακές ασκήσεις, δια-
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δραστική συνεδρία, μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, 
εκπόνηση μελέτης, συγγραφή εργασίας, εκπαιδευτικές 
επισκέψεις και αυτοτελής μελέτη. Μετά την ολοκλήρωση 
δεκατριών (13) εβδομάδων διδασκαλίας οι φοιτητές κα-
λούνται να εξεταστούν γραπτά ή προφορικά σε θέματα 
ανάπτυξης ή/και πολλαπλής επιλογής.

Ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο δύναται να βαθ-
μολογηθεί ένα μάθημα αποκλειστικά μέσω εκπόνησης 
μίας (1) ή περισσότερων εργασιών ατομικής ή ομαδικής 
εργασίας.

Η εξεταστική περίοδος αρχίζει στο τέλος του χειμε-
ρινού και εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους 
αντίστοιχα.

Θεσπίζονται δύο (2) εξεταστικές περίοδοι, διάρκειας 
δύο εβδομάδων η καθεμιά: για τα μαθήματα του Α’ εξα-
μήνου, ο Φεβρουάριος και ο Σεπτέμβριος. Για τα μαθή-
ματα του Β’ εξαμήνου, ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβριος, με 
δυνατότητα άλλης μίας εξεταστικής περιόδου ανά περί-
πτωση. Η διάρκεια των εξετάσεων του ΠΜΣ θα είναι έως 
δύο (2) εβδομάδες και η ακριβής ημερομηνία ορίζεται 
από τον Διευθυντή του ΠΜΣ.

Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση 
μαθήματος ή μαθημάτων 3 φορές, εξετάζεται, ύστερα 
από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της 
Σχολής. Τα μέλη της τριμελής επιτροπής έχουν το ίδιο ή 
συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μά-
θημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης 
διδάσκων (παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017).

Επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος ισούται με τη 
βαθμολογική βάση του πέντε (5) με άριστα το δέκα (10). 
Την ευθύνη διενέργειας των εξετάσεων και την ανάρτη-
ση του προγράμματος της εξεταστικής περιόδου κάθε 
ακαδημαϊκού έτους, την έχει η ΣΕ του ΠΜΣ.

ΑΡΘΡΟ 12: 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρ-
θρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το 
εαρινό. Οι εξετάσεις αρχίζουν μία (1) εβδομάδα μετά 
τη λήξη των μαθημάτων και διαρκούν δύο (2) εβδομά-
δες. Τα μαθήματα χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου 
εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σε-
πτεμβρίου.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των Πρακτικών 
Ασκήσεων (workshops) είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προ-
βλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα 
αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επί-
δοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να παρα-
κολουθήσουν στο πλαίσιο του ΠΜΣ πραγματοποιείται 
στη διάρκεια και το τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές 
εξετάσεις ή/και με εκπόνηση εργασιών καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται 
από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές βαθμολογούνται σε κάθε 
μάθημα με βαθμολογική κλίμακα από μηδέν έως δέκα 

(0 - 10), ως ελάχιστος βαθμός επιτυχίας καθορίζεται ο 
βαθμός «πέντε» (5). Οι διδάσκοντες είναι υποχρεωμένοι 
αποκλειστικά εντός πέντε ημερών μετά την ολοκλήρω-
ση των εξετάσεων να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα 
και να καταθέσουν τις βαθμολογίες των μαθημάτων στη 
Γραμματεία του Τμήματος.

Σε περίπτωση αποτυχίας του μεταπτυχιακού φοιτητή 
σ’ ένα ή περισσότερα μαθήματα του ΠΜΣ (βαθμολογία 
κάτω του πέντε) παρέχεται η δυνατότητα επανεξετάσεως 
την περίοδο Σεπτεμβρίου. Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής 
αποτύχει και πάλι στην εξέταση μαθήματος ή μαθημά-
των, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανο-
νισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς τον πρώτο κύκλο του προγράμ-
ματος, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή 
επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος, τα μέλη της οποίας 
έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο 
μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης 
διδάσκων (παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017). Τέ-
λος, εάν ο φοιτητής αποτύχει και πάλι έστω και σε ένα 
από τα οφειλόμενα μαθήματα, διαγράφεται από το ΠΜΣ

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής 
εγγεγραμμένος στο ΠΜΣ οφείλει να παρακολουθήσει και 
να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων 
μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι 90 (ενε-
νήντα) ECTS.

ΑΡΘΡΟ 13: 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο Γ’ εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκ-
πόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Προτεί-
νονται τα θέματα από διδάσκοντες του μεταπτυχιακού 
δυο εβδομάδες πριν την έναρξη του Γ’ εξαμήνου και οι 
φοιτητές επιλέγουν το θέμα της διπλωματικής τους ερ-
γασίας.

Ο Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα-
σίας μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ, κάτοχος διδακτορικού 
διπλώματος, ή Διδάκτωρ Μέλος Ερευνητικού Κέντρου 
που διδάσκει στο ΠΜΣ και ορίζεται από τη Συντονιστι-
κή Επιτροπή στο Γ’ εξάμηνο. Η Συντονιστική Επιτροπή, 
ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία ανα-
γράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής ερ-
γασίας και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης 
εργασίας, συγκροτεί έως τον Ιούνιο του τρέχοντος ακα-
δημαϊκού έτους την τριμελή εξεταστική επιτροπή για 
την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας 
είναι και ο επιβλέπων. Η Συντονιστική Επιτροπή, στην 
απόφασή της, λαμβάνει υπόψη σχετική πρόταση του 
Επιβλέποντος για τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς 
εξεταστικής επιτροπής, ένα εκ των οποίων είναι δυνατό 
να είναι μέλος Δ.Ε.Π. άλλου ΑΕΙ ή Διδάκτωρ Ερευνητής 
Ερευνητικών Ιδρυμάτων ή Διδάκτωρ μέλος Δημόσιου 
Οργανισμού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται 
πρόνοια, ώστε τουλάχιστον δύο (2) μέλη της Επιτροπής 
να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.
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Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι 
πρωτότυπο.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας πρέπει να είναι η Ελληνική. Δεκτή είναι η 
Αγγλική γλώσσα εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, με σύμ-
φωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή και έγκριση της 
Συνέλευσης του Τμήματος.

Για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας, οι υποψήφιοι οφείλουν να ακολουθήσουν τις 
παρακάτω οδηγίες:

Το εξώφυλλο και η σελίδα τίτλου πρέπει να περιέχει 
τις εξής πληροφορίες:

•  Το «Λογότυπο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», 
άνω και στο κέντρο ή αριστερά του ονόματος του 
Πανεπιστημίου και του Τμήματος.

• Τις λέξεις «Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής».
• Τις λέξεις «Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας».
• Τις λέξεις «Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών».
• Τις λέξεις «Τομέας Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας».
•  Τις λέξεις Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΜΣ 

«Σύγχρονες Εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση».
• Τον πλήρη τίτλο της εργασίας.
• Τις λέξεις «Διπλωματική Εργασία».
• Το Ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου.
• Το Ονοματεπώνυμο του Επιβλέποντος Καθηγητή
•  Στο χαμηλότερο μισό της σελίδας, στο κέντρο, τη 

λέξη «Αθήνα» και το έτος υποστήριξης της διατριβής.
Η σελιδοποίηση πρέπει να γίνει με τη παρακάτω σειρά:
• Σελίδα Τίτλου
•  Τριμελής Επιτροπή με επισήμανση στο όνομα του 

Επιβλέποντος Καθηγητή
• Περίληψη (Ελληνικά και Αγγλικά, 600-800 λέξεις)
• Πρόλογος, Ευχαριστίες, Αφιερώσεις (Προαιρετικές)
•  Περιεχόμενα, με καταγραφή της αρίθμησης των αντί-

στοιχων σελίδων
•  Κατάλογος Πινάκων, με τους σχετικούς τίτλους και 

καταγραφή της αρίθμησης των αντίστοιχων σελίδων
•  Κατάλογος Σχημάτων ή Εικόνων, με τίτλους και κα-

ταγραφή της αρίθμησης των αντίστοιχων σελίδων
• Κατάλογος Συντομογραφιών/Κατάλογος Συμβόλων
•  Κυρίως κείμενο της εργασίας (όπου περιλαμβάνονται 

η Εισαγωγή, η Μεθοδολογία, τα Αποτελέσματα και η 
Συζήτηση/Συμπεράσματα), Βιβλιογραφία,

Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την 
υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής (παρ. 4 
του άρθρου 34 του ν. 4485/2017). Η διπλωματική ερ-
γασία βαθμολογείται σε κάθε μάθημα με βαθμολογι-
κή κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0 - 10), ως ελάχιστος 
βαθμός επιτυχίας καθορίζεται ο βαθμός «πέντε» (5). 
Όλες οι διπλωματικές εργασίες παρουσιάζονται κατά τη 
διάρκεια του τελευταίου μήνα των τριών ακαδημαϊκών 
εξαμήνων. Οι ακριβείς ημερομηνίες παρουσίασης θα 
ορίζονται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ το λιγότερο δύο 
μήνες πριν την παρουσίαση. Με το πέρας των τριών 
εξαμήνων ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να έχει 
ολοκληρώσει και υποστηρίξει τη διπλωματική εργασία 
του (εξαιρούνται οι περιπτώσεις «παράτασης» ή «ανα-
στολής» σπουδών).

Σε περίπτωση αποτυχίας στην εκπόνηση της διπλωμα-
τικής εργασίας (μέσος όρος βαθμολογίας της διπλωματι-
κής εργασίας μικρότερος του πέντε) ή μη ολοκλήρωσής 
της εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, 
ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να διακόψει τις 
σπουδές του.

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον 
εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται 
υποχρεωτικά στους διαδικτυακούς τόπους του Τμήμα-
τος Βιοϊατρικών Επιστημών και του Τομέα Ακτινολο-
γίας και Ακτινοθεραπείας (παρ. 5 του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017).

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. προκύπτει από το άθροισμα των 
γινομένων (πιστωτικές μονάδες x βαθμός μαθήματος) 
συν (πιστωτικές μονάδες x βαθμός διπλωματικής εργα-
σίας) δια του συνολικού αριθμού των πιστωτικών μονά-
δων μαθημάτων και διπλωματικής εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 14: 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώμα-
τα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές 
του Α’ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής 
δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρε-
ούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/
και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα 
συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ. 3 του άρθρου 34 
του ν. 4485/2017).

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέ-
χουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών 
ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επι-
σκέψεις εργαστηρίων στο αντικείμενο του Μ.Π.Σ., συνέ-
δρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό 
του ΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις 
του ΠΜΣ κ.λπ.

3. Η Συνέλευση του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, 
μετά την εισήγηση της ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη 
διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημά-
των και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,

- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 
ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, εκτός αν 
συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί και εξαιρετικοί λό-
γοι (παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018, Α΄ 38),

- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) κατά τη 
συγγραφή των εργασιών τους,

- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης 
εντός των μέγιστων ορίων, όπως αυτά ορίζονται αναλυτι-
κά στην πρόσκληση ενδιαφέροντος - αυτοδίκαια κατόπιν 
αιτήσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών.

4. Η Συνέλευση του Τμήματος διαπιστώνει την επιτυχή 
ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμη-
θεί το ΔΜΣ (παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017). 
Η καθομολόγηση και απονομή των Διπλωμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών γίνεται δημόσια, σε ειδική τελετή 
ενώπιων των Πρυτανικών Αρχών και του Προέδρου του 
Τμήματος ή του Αναπληρωτή του.
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5. Κατά το μέχρι την απονομή του ΔΜΣ χρονικό διά-
στημα χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ πιστοποι-
ητικό ολοκλήρωσης των σπουδών στο οποίο αναφέρε-
ται η ημερομηνία αποφοίτησης.

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

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

ΑΡΘΡΟ 15: 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΜΣ

Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ. 1 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017). Η αξιολόγηση γίνεται με βάση ερωτημα-
τολόγιο που συμπληρώνουν οι μεταπτυχιακοί φοιτη-
τές. Το σχετικό έντυπο, που μπορεί να εντάσσεται και 
σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που επίσης θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ανωνυμία του φοιτητή, καλύπτει το μά-
θημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, 
το βαθμό συσχέτισής του με την πράξη και τις αρχές και 
τη φιλοσοφία του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Η αξιολόγηση του διδάσκοντα από τους μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές γίνεται με κριτήρια τις γνώσεις και την 
ικανότητα μετάδοσής τους στους φοιτητές, την προε-
τοιμασία του, τη χρησιμοποίηση της πλέον σύγχρονης 
διεθνώς καθιερωμένης - για υψηλού επιπέδου μεταπτυ-
χιακές σπουδές - βιβλιογραφίας, την προθυμία του να 
απαντά σε ερωτήσεις, την έγκαιρη βαθμολόγηση και 
επιστροφή εργασιών και γραπτών εξετάσεων και την 
τήρηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος.

Η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές γίνεται με ευθύνη της Γραμματείας του 
ΠΜΣ Η ανάλυση της αξιολόγησης με τις παρατηρήσεις 
των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και οι συγκριτικοί 
πίνακες ετοιμάζονται με ευθύνη της Γραμματείας του 
Προγράμματος. Οι πίνακες που ετοιμάζονται παραδίδο-
νται στον Διευθυντή του ΠΜΣ. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ 
ενημερώνει τον κάθε διδάσκοντα για το αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης που αφορά τον ίδιο, μετά την υποβολή της 
καταστάσεως βαθμολογίας για το μάθημα.

ΑΡΘΡΟ 16: 
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ -
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

16.1 Πόροι (παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017)
Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ μπορεί να προέρχεται 

από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμε-

νων του φορέων (άρθρο 43 του ν. 4485/2017),
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, (παρ. 1 του άρθρου 37 του 
ν. 4485/2017),

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-

τείται στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., 
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία (παρ. 1 του άρθρου 37 του 

ν. 4485/2017).
Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα λει-

τουργικά έξοδα ενός ΠΜΣ δεν καλύπτονται εξ ολοκλή-
ρου από τις ως ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης, μέρος 
των λειτουργικών του εξόδων μπορεί να καλύπτεται από 
τέλη φοίτησης (παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017).

16.2 Δαπάνες (παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017)
Η διαχείριση των εσόδων του ΠΜΣ γίνεται από τον 

Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται ως εξής: (α) Εβδομήντα τοις εκα-
τό (70%) λειτουργικά έξοδα του προγράμματος τα οποία 
κατανέμονται σε δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής και 
τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού, λο-
γισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης υποτροφιών σε με-
ταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες 
αποζημίωσης του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοι-
κητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά σε εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους. β) Τρι-
άντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών εξόδων 
του Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην κάλυψη των ανα-
γκών των ΠΜΣ που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης 
(παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017). Η παραπάνω 
κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση δωρεάς, κληροδο-
τήματος ή χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και 
για κρατικές επιχορηγήσεις (παρ. 5 του άρθρου 37 του 
ν. 4485/2017). Το Τμήμα οφείλει ετησίως να δημοσιεύει, 
με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, απολογισμό εσόδων - 
εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά 
κατηγορία, και ιδίως του ύψους των τελών φοίτησης, των 
αμοιβών των διδασκόντων του ΠΜΣ και του αριθμού των 
διδασκόντων που τις εισέπραξαν, (παρ. 6 του άρθρου 37 
του ν. 4485/2017).

16.3 Τέλη φοίτησης - Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης 
(άρθρο 35 του ν. 4485/2017)

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ, υποχρεούνται 
στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των προβλεπό-
μενων τελών φοίτησης για το σύνολο του ΠΜΣ καθορίζε-
ται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Παρέχεται 
η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους. Οι περίοδοι 
καταβολής των διδάκτρων ορίζονται με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος.

Καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις (πρώτη δόση: 
αμέσως μετά την οριστικοποίηση των επιλεγέντων 
μεταπτυχιακών φοιτητών και εντός ενός μήνα από την 
εγγραφή στη Γραμματεία του Τμήματος Βιοϊατρικών 
Επιστημών (# 1000,00 # €), δεύτερη δόση: εντός των 
δύο πρώτων εβδομάδων από την έναρξη του β’ εξα-
μήνου (# 1000,00 # €) και τρίτη δόση: εντός των δύο 
πρώτων εβδομάδων από την έναρξη του γ’ εξαμήνου (# 
1000,00 # €). Τα σχετικά ποσά κατατίθενται σε τράπεζα, 
σε λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας του ΠΑ.Δ.Α..
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Σε περίπτωση αναμονής για λήψη υποτροφίας και 
απαλλαγής τελών φοίτησης, ο/η υποψήφιος/α μπορεί 
να μην καταβάλει δίδακτρα μέχρι την κοινοποίηση της 
απόφασης κατανομής των υποτροφιών.

Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν 
έχει καταβάλλει το ποσό της δόσης εντός των ως άνω 
καθορισμένων χρονικών διαστημάτων, θα του αποστέλ-
λεται επίσημη γραπτή ενημέρωση από τη Γραμματεία 
του Τμήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει 
δηλώσει στην αίτησή του, όπου και θα ενημερώνεται 
για την οφειλή του. Αν μετά την παρέλευση ενός μήνα 
από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύ-
ματος δεν έχει καταβάλλει το αντίτιμο, τότε ο αρμόδιος 
υπάλληλος της γραμματείας του Τμήματος ενημερώνει 
το Δ/ντή του ΠΜΣ ο οποίος εισηγείται στη Συνέλευση 
του Τμήματος τη διακοπή φοίτησης του μεταπτυχιακού 
φοιτητή.

Σε περίπτωση διαγραφής από το πρόγραμμα, ανε-
ξαρτήτως λόγου, τα ήδη καταβληθέντα δίδακτρα δεν 
επιστρέφονται.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης (παρ. 2 του άρ-
θρου 35 του ν. 4485/2017), οι φοιτητές ΠΜΣ των οποίων 
το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το 
μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενει-
ακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμε-
σου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με 
τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή πα-
ρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ Σε κάθε 
περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει 
να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται 
στο ΠΜΣ Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω πο-
σοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από 
αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Για την εφαρ-
μογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη 
από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περ. δ’ 
της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017 τα εισοδή-
ματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο 
κατά το χρόνο της επιλογής στο ΠΜΣ έχει ολοκληρωθεί 
η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η αίτηση απαλλαγής 
τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο 
στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επιλογής των φοιτητών στο ΠΜΣ Η οικονομική κατάστα-
ση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο 
μη επιλογής σε ΠΜΣ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από 
άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

16.4 Υποτροφίες και βραβεία
Το ΠΜΣ δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτρο φιών 

βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτή-
τριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της 
Συνέλευσης, στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υπο-
τροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης 
υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των 
υποτρόφων (παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017).

Οι υποτροφίες χορηγούνται βάσει αντικειμενικών κρι-
τηρίων και πρέπει να εγγράφονται στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό του ΠΜΣ Κριτήριο χορήγησής τους είναι 

ο τελικός μέσος όρος της βαθμολογίας των φοιτητών/
τριών, μετά και την ολοκλήρωση της διπλωματικής ερ-
γασίας. Το ΠΜΣ δύναται επίσης σε έκτακτες περιπτώσεις 
να χορηγεί βραβεία σε φοιτητές και φοιτήτριες με εξαι-
ρετικές επιδόσεις, σύμφωνα με κριτήρια και διαδικασία 
που προβλέπεται με απόφαση της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 17: 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

• Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από τη ΣΤ, 
μετά από πρόταση της ΣΕ, ένα μέλος ΔΕΠ ως σύμβουλος 
σπουδών (tutor).

• Ο σύμβουλος σπουδών παρακολουθεί την πορεία 
του φοιτητή, παρέχει ειδικές πληροφορίες για το ΠΜΣ 
και τη συσχέτιση των σπουδών με την επιστημονική 
προέλευση και προοπτική του, συζητά με τον φοιτητή 
τα μελλοντικά του σχέδια για την ακαδημαϊκή και επαγ-
γελματική του εξέλιξη, τον συμβουλεύει για τη βελτίωση 
της εργασίας του σε σχέση με τις απαιτήσεις του Τμήμα-
τος, για τη χρήση των πόρων και υποδομών του Πανεπι-
στημίου και, γενικότερα, για ακαδημαϊκά, οργανωτικά ή 
διοικητικά θέματα και δύναται να εισηγείται θέματα που 
αφορούν τον φοιτητή στη ΣΕ.

• Ο σύμβουλος σπουδών δεν αναλαμβάνει υποχρεω-
τικά και την επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας του 
φοιτητή.

ΑΡΘΡΟ 18: 
ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ

Ο φοιτητής υποχρεούται να αναφέρει με τον ενδεδειγ-
μένο τρόπο αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις 
άλλων. Η αντιγραφή εργασίας κάποιου άλλου, καθώς 
και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου - δημοσιευμένης 
ή μη - χωρίς τη δέουσα αναφορά αποτελεί λογοκλοπή 
και θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Η αντι-
γραφή οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και 
από μελέτες του ιδίου του υποψηφίου, χωρίς σχετική 
αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της ΣΤ 
για διαγραφή του, αφού προηγουμένως του δοθεί η δυ-
νατότητα να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς, τις από-
ψεις του επί του θέματος.

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊ-
κής δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του 
προβλήματος στη ΣΤ. Ως παραβάσεις θεωρούνται και 
τα παραπτώματα της αντιγραφής στις γραπτές εξετά-
σεις ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση 
των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από τον 
φοιτητή κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των 
μαθημάτων ή την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας

ΑΡΘΡΟ 19: 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονες 
Εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση» λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2024-2025, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσω-
τερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017 (με δυνατότητα ανανέωσης της λειτουργίας 
του κατά τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας).
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ΑΡΘΡΟ 20: 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

• Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα 
και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του 
πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παρο-
χής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

• Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν άλλη ια-
τροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαι-
ούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή 
περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη 
των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Πα-
ροχής Υπηρεσιών Υγείας.

• Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να διεκδικήσουν 
εξωτερική χρηματοδότηση των σπουδών τους από διά-
φορα Ιδρύματα ή φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα και Ερευνητικά Ινστιτούτα.

• Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να καλύπτονται 
οικονομικά από χρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευ-
νας στα οποία συμμετέχουν. Οι σχετικές λεπτομέρειες 
ορίζονται με απόφαση της ΣΕ, ύστερα από εισήγησή 
του Διευθυντή σπουδών.

• Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να συμμετά-
σχουν στα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών (π.χ. 
ERASMUS) του Πανεπιστημίου ή σε άλλα ερευνητικά 
προγράμματα αλλοδαπών ΑΕΙ, στο πλαίσιο διακρατι-
κών συμφωνιών του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών 
με ομοταγή ιδρύματα και να εγγράφονται σε αυτά ως 
φιλοξενούμενοι φοιτητές.

ΑΡΘΡΟ 21: 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - 
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Για τα θέματα του ΠΜΣ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, η οποία, μαζί 
με τη Γραμματεία του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είναι αρμόδια για 
τη διοικητική υποστήριξη, οργάνωση και λειτουργία του 
ΠΜΣ, καθώς και για τη διεκπεραίωση θεμάτων εγγραφής, 
εξετάσεων, βαθμολογίας, πιστοποιητικών και απονομής 
ΔΜΣ στους φοιτητές.

Το ΠΜΣ θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τομέα 
Ακτινολογίας- Ακτινοθεραπείας, του Τμήματος Βιοϊατρι-
κών Επιστημών, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και 
Πρόνοιας, στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής στο Άλσος Αιγάλεω. Το Τμήμα διαθέτει ικανό 

αριθμό αιθουσών και εργαστηριακών χώρων για την 
απρόσκοπτη διεξαγωγή των θεωρητικών και εργαστηρι-
ακών μαθημάτων του ΠΜΣ Τα κτίρια της Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής στο Άλσος Αιγάλεω έχουν διαμόρφωση 
για πλήρη πρόσβαση ΑΜΕΑ.

Θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης του ΠΜΣ 
εξ αποστάσεως, από τους φοιτητές της περιφέρειας και 
του εξωτερικού σε ποσοστό έως 35% που επιτρέπει ο 
νόμος (παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017), ώστε 
να ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις τους, εκτός αν 
επιβληθεί η εξ αποστάσεως φοίτηση από έκτακτες εξω-
τερικές συνθήκες ή συντρέχουν ειδικοί λόγοι που θα 
αποφασιστούν από τα αρμόδια όργανα.

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ διατίθενται οι αίθουσες δι-
δασκαλίας, οι αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα 
εργαστήρια και η Βιβλιοθήκη του ΠΑΔΑ.

Ο επιπλέον αναγκαίος ειδικός εξοπλισμός θα εξασφα-
λίζεται κατά περίπτωση από τους πόρους του συγκεκρι-
μένου προγράμματος.

ΑΡΘΡΟ 22: 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΜΣ

Το ΠΜΣ «Σύγχρονες Εφαρμογές στην Ιατρική Απεικό-
νιση» έχει την ιστοσελίδα του στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα: radiology msc@uniwa.gr/. Η επίσημη ιστοσε-
λίδα του ΠΜΣ ενημερώνεται διαρκώς και παρέχει όλες 
τις πληροφορίες του ΠΜΣ. Αποτελεί τον επίσημο χώρο 
ενημέρωσης των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτη-
τριών. Στην ιστοσελίδα αναρτάται και το Ακαδημαϊκό 
Ημερολόγιο του ΠΜΣ.

ΑΡΘΡΟ 23: 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η τακτική αναθεώρηση του ΠΜΣ πραγματοποιείται 
κάθε τριετία. Στην περίπτωση αυτή, η ΣΤ ορίζει Επιτροπή 
Αναθεώρησης Προγράμματος Σπουδών, η οποία ειση-
γείται προς τελική έγκριση στη ΣΤ.

ΑΡΘΡΟ 24: 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν 
καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα 
Κανονισμό, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις των αρ-
μοδίων οργάνων και όπου απαιτείται με τροποποίηση 
του Κανονισμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  Αιγάλεω, 30 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   
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*02059723112200028*

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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