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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 3ου Κύκλου: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2022-2023 

Ο Τομέας Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας, του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, της 

Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχοντας 

υπόψη: 

 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α΄):  «Ίδρυση Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ. Α΄) : «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία 

της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

4. Το άρθρο 58 του Ν. 4610/07-05-2019 (ΦΕΚ 70 τ. Α΄)  "Ένταξη της Εθνικής Σχολής 

Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής". 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141/21-07-2022, τ. Α΄) : "Νέοι Ορίζοντες στα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα : Ενίσχυση της Ποιότητας, της Λειτουργικότητας και της 

Σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την Κοινωνία και Λοιπές Διατάξεις". 

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (Φ.Ε.Κ. 189/2-08- 2005/τ.Α ́): 

«Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και 

Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 135557/Ζ1/1-11-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων με θέμα : «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022 "Νέοι Ορίζοντες 

στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και 

της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις” για την οργάνωση και 

λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και λοιπά θέματα». 

8. Τη με αριθ. 108990/Ζ1/8-9-2022 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση των θεμάτων 

σχετικά με τη διαδικασία δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τέλη φοίτησης». 



9. Τη με αριθμ. 12/27-7-2020 (θέμα 13o) απόφαση της Συγκλήτου έγκρισης ίδρυσης του 

Π.Μ.Σ. με τίτλο «Σύγχρονες Εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση» του Τμήματος 

Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 4462/τ’ Β/9-10-20202). 

10. Τη με αριθμό 23/ 29-12-2020 (θέμα 15ο) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής, έγκρισης του Κανονισμού Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονες Εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση» του Τμήματος 

Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

11. Την έγκριση της Συνέλευσης του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (20/10/2022). 

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας  στο 

ΠΜΣ «Σύγχρονες Εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση "MSc in Current 

Applications in Medical Imaging"». 

 Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές. 

 

Γενικά 

• Το Π.Μ.Σ. «Σύγχρονες Εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση» απευθύνεται σε 

αποφοίτους: 

 Βιοϊατρικών Επιστημών - Τομέας Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας, Τεχνολόγους 

Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας, Μηχανικούς Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Φυσικούς, Ιατρούς, 

Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων και αποφοίτους άλλων ειδικοτήτων με συναφές 

ακαδημαϊκό αντικείμενο. Προβλέπεται να γίνονται δεκτοί αλλοδαποί φοιτητές εφόσον 

γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα (κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου) βάσει της 

υπουργικής απόφασης Φ152/Β61504/30-5-2001 (659 Β΄). 

 

• Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει 

το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Το ΠΜΣ θα 

πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα και οδηγεί στη λήψη Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) χρονικής διάρκειας κατ΄ ελάχιστον τριών (3) 

ακαδημαϊκών εξαμήνων. 

 

• Τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα σπουδών, αντιστοιχούν σε διδασκαλία μαθημάτων, 

ενώ το τρίτο εξάμηνο, αντιστοιχεί στην εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος σπουδών ορίζεται στα (5) 

εξάμηνα. 

 



• Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα και 

να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του μέχρι το τέλος του 3ου 

εξαμήνου (Σύνολο: 90 πιστωτικές μονάδες ECTS). 

 

• Τα μαθήματα διεξάγονται κυρίως στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής. Η διεξαγωγή των μαθημάτων στο νέο κύκλο του ΠΜΣ θα γίνει 

βάσει των υγειονομικών οδηγιών και των υπουργικών αποφάσεων για τον τρόπο 

λειτουργίας των ΑΕΙ λόγω της πανδημίας του Covid-19. Τα μαθήματα δύνανται 

να διεξάγονται όλες τις ημέρες της εβδομάδας για τη διευκόλυνση των 

μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που έχουν παράλληλη επαγγελματική 

απασχόληση.  

• Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 3.000,00 € ανά φοιτητή και 

καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις ως εξής: 1η δόση: 1.000,00 € με την εγγραφή 

στην αρχή του 1ου εξαμήνου, 2η δόση: 1.000,00 € στην αρχή του 2ου εξαμήνου 

και 3η δόση: 1.000,00 € στην αρχή του 3ου εξαμήνου. 

 

• Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσεται το 30% των εισαγομένων φοιτητών, οι 

οποίοι δύναται κατόπιν αιτήματός τους να υπαχθούν βάσει οικονομικών 

κριτηρίων σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4957/2022, όπως 

καθορίζονται με την υπ’ αριθ. 108990/Ζ1/8-9-2022 Υπουργική Απόφαση. (ΦΕΚ 

Αρ. 4899/τ. Β /16-09-2022). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται 

επικοινωνώντας με τη γραμματεία α) ηλεκτρονικά, στο e-mail: 

radiology_msc@uniwa.gr. , και β) τηλεφωνικά, στον αριθμό 2105387516. Η 

διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΠΜΣ  είναι η https://bisc-radiography-msc.uniwa.gr/. 

 

Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, από την 

10η/11/2022 ημέρα Πέμπτη και καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 

23η/01/2023 ημέρα Δευτέρα, με μορφή Αίτησης Υποψηφιότητας που 

παρέχεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Τομέας Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας | 

Ανακοινώσεις (uniwa.gr)  και στο https://www.uniwa.gr/category/postgraduate-

calls/, την οποία θα υποβάλουν συμπληρωμένη ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση  

radiology_msc@uniwa.gr  . 
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Επισημαίνεται ότι, η αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, καθώς και τα 

υπόλοιπα έγγραφα – δικαιολογητικά, θα πρέπει να σαρωθούν και να επισυναφθούν 

μόνο ως αρχεία μορφής pdf. Άλλου τύπου αρχεία (φωτογραφίας κλπ.) δεν γίνονται 

αποδεκτά. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 

1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

3. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια με κριτές, (εάν υπάρχουν) 

4. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, (εάν υπάρχουν) 

5. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίγραφο πτυχίου ομοταγούς 

ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή Βεβαίωση Περάτωσης 

Σπουδών  

6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο θα 

αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου/διπλώματος 

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

8. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει) ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς 

ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α. 

9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 

10. Δύο συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν) 

11. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 (εφόσον 

υπάρχει).  

 

Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται 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 ημεδαπής 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.  

Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου 

τουλάχιστον Β2, θα εξετάζονται γραπτώς στην αγγλική γλώσσα. Οι επιτυχόντες στην γραπτή 

εξέταση της αγγλικής γλώσσας και όσοι έχουν καταθέσει πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της 

αγγλικής γλώσσας, θα καλούνται σε προφορική συνέντευξη που είναι και το τελευταίο στάδιο 

της αξιολόγησης των υποψηφίων. 



 

Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων φοιτητών 

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, τα οποία 

προβλέπονται από την προκήρυξη και συντάσσει πίνακα υποψηφίων μεταπτυχιακών 

φοιτητών, τον οποίο διαβιβάζει στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής 

Υποψηφίων  (Ε.Α.Ε.Υ.). Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψήφιους 

πρέπει να έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική 

προκήρυξη. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων περιλαμβάνει δύο στάδια: Στο πρώτο 

αξιολογούνται οι αιτήσεις με βάση την πληρότητα και την εγκυρότητα των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, ο οποίος αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση πρόκρισης στο επόμενο 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 Π.Μ.Σ., 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 κατάταξης 

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 κατάταξης, 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 επιλαχόντων εγκρίνεται και επικυρώνεται 

από τη Σ.Τ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, ανακοινώνεται δε, 

ταυτόχρονα, στους χώρους ανακοινώσεων 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 ανωτέρου πίνακα από τη Σ.Τ., 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 

Π.Μ.Σ. σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, που καθορίζονται από τη Σ.Ε. Όσοι εξ 

αυτών δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα χάνουν το δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., 



εκτός και αν επικαλεστούν λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην 

περίπτωση αυτή, η Σ.Ε. κρίνει τους λόγους που επικαλούνται οι υποψήφιοι και 

αποφασίζει σχετικά.  

 

Στο Π.Μ.Σ. η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών γίνεται με βάση τα παρακάτω 

κριτήρια: 

 

KΩΔΙΚΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
KΡΙΤΗΡΙΟ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

(%) 

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 δραστηριότητα του 

υποψηφίου 

15 

Κ4 Επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου 10 

Κ5 Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή 

προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών (και αν 

είναι σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ) 

5 

Κ6 Προφορική Συνέντευξη 20 

   

ΣΥΝΟΛΟ 

 

100 

 

Βαθμός= (Κ1x 0,4) +(K2 x0,10) + (K3 x0,15) + (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 ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δυο πτυχίων. 

2 Αν υπάρχουν περισσότερα από δυο μεταπτυχιακά διπλώματα συναφή με το αντικείμενο του 

μεταπτυχιακού λαμβάνεται υπόψιν ο μέσος  όρος  της βαθμολογίας των δυο μεταπτυχιακών. 

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης 

των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος. Πρέπει να 

σημειωθεί πως η γνώση της Αγγλικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη. Ο πίνακας 

αξιολόγησης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι επιτυχόντες θα  πρέπει να 

εγγραφούν στη Γραμματεία του Τμήματος εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών από την 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, μεταξύ του υποψηφίου 

της τελευταίας κατά σειρά προκηρυχθείσας θέσης εισακτέου και του επόμενου, τότε στο 

Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και οι δύο αυτοί υποψήφιοι. Ως περίπτωση «ισοβαθμίας» θεωρείται 

εκείνη  η κατάσταση όπου η διαφορά της βαθμολογίας μεταξύ των υποψηφίων της τελευταίας 

κατά σειρά προκηρυχθείσας 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 φοιτητών, 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 σύμφωνα με τον κανονισμό του 

παρόντος Π.Μ.Σ.. 

Η αναπλήρωση δεν αφορά τυχόν υποψήφιο που επιλέχθηκε 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 Π.Μ.Σ.. Τυχόν μεταγενέστερη αναπλήρωση μπορεί να γίνει 

αποδεκτή μόνο μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος. 

 

 Η Διευθύντρια του ΠΜΣ 

 

Γεωργία Οικονόμου, Αναπλ. Καθηγήτρια 

 

 

 


