
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 9994 
  Κανονισμός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο «Νέες μέθοδοι στη Φυ-

σικοθεραπεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπεί-

ας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 5, 7 και 8 του 
άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ.Α΄): 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Δι-
ατάξεις».

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 Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, 
τ.Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαί-
δευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» 
και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/
6-03-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.): «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορι-
σμός Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής / Καθορισμός των Επιμέρους Αρ-
μοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Φ.Ε.Κ. 189/2-08-2005, τ.Α΄): «Διασφάλιση της Ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις με αριθμ. 131758/Ζ1/2-8-2018 και 131757/Ζ1/
2-8-2018 (ΦΕΚ 3387/Β΄/10-8-2018) υπουργικές απο-
φάσεις που ρυθμίζουν θέματα απαλλαγής από τα τέλη 
φοίτησης φοιτητών ΠΜΣ, σύμφωνα με το αρθρ. 35 παρ. 
2 του ν. 4485/2017.

7. Το με αριθμό πρωτ. 110466/Ζ1/2-7-2018 έγγραφο 
του ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Νέες μέθοδοι 
στη Φυσικοθεραπεία». (ΦΕΚ 3484/Β΄/21-8-2018).

8. Την απόφαση με αρ. 16/16-7-2018 (θέμα 4ο) της 
Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, που αφορά τον Κανονισμό 
Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία. Κατεύθυν-
ση 1: Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία, Κατεύθυνση 2: 
Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία».

9. Τη με αριθμό 18/6-9-2018 (θέμα 41ο) απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής.

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

Την έγκριση του Κανονισμού Σπουδών του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικο-
θεραπείας, της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο: «Νέες μέ-
θοδοι στη Φυσικοθεραπεία.»

- Κατεύθυνση 1: Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία
- Κατεύθυνση 2: Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία»

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Νέες μέθοδοι 
στη Φυσικοθεραπεία. - Κατεύθυνση 1: Αναπνευστική 
Φυσικοθεραπεία, Κατεύθυνση 2: Μυοσκελετική Φυ-
σικοθεραπεία» και αγγλικό τίτλο "New methods in 
Physiotherapy. Sectionl: Chest Physiotherapy, Section 
2: Musculoskeletal Physiotherapy", σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114), όπως ισχύει.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός - 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηρι-
ωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, 
τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, τεχνικών και ερευνητικών 
αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Φυσικοθε-
ραπείας, με έμφαση στην πρόληψη, βελτίωση και απο-
κατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και 
επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκα-
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λούν διαταραχές στο αναπνευστικό και στο μυοσκελετι-
κό σύστημα. Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του 
μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στην πρό-
ληψη, βελτίωση, αποκατάσταση, θεραπευτική άσκηση 
και λειτουργική αποκατάσταση, ενώ διακρίνονται σε δύο 
επιμέρους γενικές θεματικές περιοχές εμφάνισης διατα-
ραχών: στο αναπνευστικό και μυοσκελετικό σύστημα.

Σκοπός του προγράμματος είναι: Η προαγωγή της 
γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς με 
το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονικές περιοχές της 
φυσικοθεραπείας και η δημιουργία υψηλού επιπέδου 
φυσικοθεραπευτών. Μετά την ολοκλήρωση του προ-
γράμματος αναμένεται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές:

• Να έχουν αποκτήσει υψηλή επιστημονική κατάρτιση 
και εξειδικευμένες δεξιότητες δηλ. γνώσεις, δυνατότητες 
και κοινωνικές/μεθοδολογικές ικανότητες σε συνθήκες 
εργασίας ή μελέτης.

• Να γνωρίζουν τις θέσεις, στάσεις και πεποιθήσεις του 
σύγχρονου φυσικοθεραπευτή προκειμένου να υπηρετή-
σουν το κοινωνικό γίγνεσθαι και να δραστηριοποιηθούν 
σε επιστημονικούς, ερευνητικούς και επαγγελματικούς 
φορείς.

• Να κατανοούν και να διαχειρίζονται τις ανάγκες των 
ασθενών με Αναπνευστικά και Μυοσκελετικό προβλή-
ματα με συνέπεια την ποιοτική φροντίδα υγείας.

• Να κάνουν κλινικό συλλογισμό και ερευνητικό σχεδι-
ασμό στο γνωστικό αντικείμενο της Αναπνευστικής και 
Μυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας.

Άρθρο 3 
Δομή και όργανα του Π.Μ.Σ.

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. σύμφω-
να με το ν. 4485/2017 (άρθρο 31) είναι:

1. Η Συνέλευση του Τμήματος
2. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.,
3. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ..
1. Η Συνέλευση του οικείου Τμήματος έχει τις εξής 

αρμοδιότητες:
• Εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών της παραγράφου 5 του άρθρου 32 για 
την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ.,

• Ορίζει τα μέλη των Σ.Ε.,
• Κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-

ντων του Π.Μ.Σ.,
• Συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υπο-

ψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών,
• Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 

προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ.,
• Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από 

τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτί-

ζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι 
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από 
τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία 
του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. 
Η Σ. Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συ-
ντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος.

3. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος της Σ.Ε. και ορί-
ζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συ-

νέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Προεδρεύει της 
Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας 
του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και 
ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο 
και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο Διευθυ-
ντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύ-
ματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική 
λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί 
να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες 
και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό 
του έργο ως Διευθυντής. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχει 
τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

• Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Σ.Ε.
• Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνε-

δριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του ΔΠΜΣ.

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

• Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος.

• Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλε-
σης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντο-
λών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

• Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της Σ.Ε., 
συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών 
δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των 
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδο-
μών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων 
πόρων του ΠΜΣ.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ είναι Καθηγητής 
ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα καθήκο-
ντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.

Το Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται από Γραμματεία του Προ-
γράμματος η οποία έχει ως καθήκον τη γραμματειακή 
υποστήριξη του Π.Μ.Σ., όπως την προετοιμασία της δια-
δικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονο-
μικών στοιχείων του Προγράμματος, τη γραμματειακή 
υποστήριξη της Σ.Ε., την καταχώριση βαθμολογιών κλπ.

Η αξιολόγηση του ΠΜΣ θα πραγματοποιείται σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στο άρθρο 44 του ν.4485/2017.

Άρθρο 4 
Διδακτικό προσωπικό

• Οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά εξή-
ντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π. και 
Ε.ΔΙ.Π του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ή διδάσκοντες 
σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α' 112) ή το άρθρο 19 
του ν. 1404/1983 (Α' 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 
του ν. 4009/2011. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. πρέπει να είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το γνωστικό τους 
αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδι-
αιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

• Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η Συνέλευση 
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας αξιολογεί τις ανάγκες 
του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και, εφόσον τα υφι-
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στάμενα μέλη Δ.Ε.Π., και Ε.ΔΙ.Π. και οι διδάσκοντες σύμ-
φωνα με το π.δ. 407/1980 (Α' 112) ή το άρθρο 19 του 
ν. 1404/1983 (Α' 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του 
ν. 4009/2011, δεν επαρκούν, με αιτιολογημένη απόφαση 
της αποφασίζει την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη 
Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή την πρόσκληση 
μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά 
κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α' 258) σύμ-
φωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

• Προϋπόθεση για την αμοιβή μέλους Δ.Ε.Π. για τη 
συμμετοχή του σε Π.Μ.Σ., με τη μορφή μαθήματος, σε-
μιναρίου ή εργαστηρίου, αποτελεί η διδασκαλία χωρίς 
αμοιβή, επιπλέον των νομίμων υποχρεώσεών του, ενός 
μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αντίστοιχα, σε 
τουλάχιστον ένα Π.Μ.Σ. του Τμήματος του ή άλλου Τμή-
ματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., εφόσον στο Τμήμα του 
δεν λειτουργεί Π.Μ.Σ.. Η αμειβόμενη και η χωρίς αμοιβή 
διδασκαλία είναι ίσης διάρκειας και παρέχονται μέσα 
στο ίδιο ή άλλο ακαδημαϊκό εξάμηνο, σε κάθε, όμως, 
περίπτωση μέσα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Οι παρα-
πάνω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για όσα μέλη Δ.Ε.Π. 
έχουν νόμιμες υποχρεώσεις δέκα (10) τουλάχιστον ωρών 
εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης.

• Η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. για την με οποιονδήποτε 
τρόπο συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα Π.Μ.Σ. δεν 
υπερβαίνει ανά μήνα το τριάντα τοις εκατό (30%) των μη-
νιαίων τακτικών αποδοχών τους, όπως αυτές έχουν κα-
θοριστεί στην παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017. 
Η συμμετοχή σε Π.Μ.Σ. σε καμία περίπτωση δεν συνιστά 
επιχειρηματική δραστηριότητα ή άσκηση ελευθέριου 
επαγγέλματος κατά την έννοια της περίπτωσης θ' της 
παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και του άρθρου 
99 του ν. 4310/2014 (Α' 258).

• Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία 
λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του 
Π.Μ.Σ., καλούνται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως 
επισκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν θέση ή 
προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, 
καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με 
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών 
αναγκών του Π.Μ.Σ.. Η πρόσκληση επισκέπτη από την 
αλλοδαπή πραγματοποιείται μόνον εφόσον του ανατί-
θεται διδασκαλία, με τη διαδικασία και όσα ειδικότερα 
ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
κατά τα ισχύοντα για την ανάθεση διδασκαλίας στα 
μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. Ο ανωτέρω περιορισμός 
δεν ισχύει εφόσον ο καλούμενος διδάσκει εθελοντικά, 
χωρίς αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή 
πλην των οδοιπορικών του, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην υποπαράγραφο Δ9 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015.

Άρθρο 5 
Προκήρυξη θέσεων και προϋποθέσεις 
συμμετοχής υποψηφίων φοιτητών

Για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών, η Γραμμα-
τεία του Π.Μ.Σ. ανακοινώνει στον Τύπο και στο διαδίκτυο 
προκήρυξη, όπου καθορίζονται:

• Οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυ-
χιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής.

• Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υπο-
βληθούν.

• Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών και η 
ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν.

• Η διαδικασία επιλογής, καθώς και τα κριτήρια επιλο-
γής των μεταπτυχιακών φοιτητών.

• Η ημερομηνία της συνέντευξης των υποψηφίων με-
ταπτυχιακών φοιτητών.

• Κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται απαραίτητη η 
οποία διευκολύνει τη διαδικασία της καλύτερης επιλογής 
των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου 
κύκλου σπουδών Φυσικοθεραπείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι 
γίνονται δεκτοί μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση 
των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων με βάση κρι-
τήρια που έχει προτείνει η Συντονιστική Επιτροπή και 
έχει καθορίσει με απόφαση της η Γενική Συνέλευση. Τα 
δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι υποψήφιοι 
είναι τα εξής:

• Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
• Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. 

της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγων ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει απο-
κτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώ-
ρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

• Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία 
προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και 
ο βαθμός του πτυχίου.

• Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυ-
τικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπει-
ρία, η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου.

• Βεβαίωση Καλής Γνώσης Ξένης Γλώσσας.
• Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, 

αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν.
• Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να ενι-

σχύσει την επιλογή του υποψηφίου.
• Δύο συστατικές επιστολές.
• Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
• Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγρά-

φεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Οι φωτογρα-
φίες προσκομίζονται μόνο σε περίπτωση επιλογής του 
υποψηφίου.

Αποδεικτικά Γνώσης Ξένης Γλώσσας αποδεκτά για την 
επιλογή του Υποψηφίου στο Π.Μ.Σ. είναι:

• Πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον First Certificate 
Cambridge ή Michigan για τα Αγγλικά ή αντίστοιχα για 
τις άλλες γλώσσες και αντίστοιχου επιπέδου με αυτά από 
Πιστοποιημένους Εξεταστικούς Οργανισμούς Γλωσσο-
μάθειας (ESOL, TOIEC, TOEFL, κ.α.).

• Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που εκδίδονται από 
το Υπουργείο Παιδείας.

• Πτυχίο (Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό) από Πανεπι-
στήμιο του Εξωτερικού και ειδικότερα της Ε. Ε.

• Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου σχετικό με Ξένες Γλώσ-
σες (π.χ., Αγγλικής Φιλολογίας, Ιταλικής Φιλολογίας κ.ά.).
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Άρθρο 6 
Κριτήρια επιλογής υποψηφίων φοιτητών

Για την επιλογή υποψηφίων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. συ-
νεκτιμώνται:

• Βαθμός πτυχίου.
• Η επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία συναφής 

μα το αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας.
• Οι ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές ερ-

γασίες και
• Το αποτέλεσμα της συνέντευξης του υποψηφίου από 

την επιτροπή αξιολόγησης.
Η συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημο-

νικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει:
• Στη διαπίστωση της γενικής κατάρτισης του υποψη-

φίου και της εικόνας που σκιαγραφούν οι συστατικές 
επιστολές.

• Στην αξιολόγηση άλλων χαρακτηριστικών του υπο-
ψηφίου, και

• Στην εκτίμηση (ανάλογα με τις προηγηθείσες σπου-
δές) των μαθησιακών αναγκών του υποψηφίου και των 
απαιτήσεων στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 7 
Διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής 
υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών

Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών γίνεται από επιτροπή αξιολόγησης που 
απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος η οποία συ-
γκροτείται με πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής και 
απόφαση της Γ.Σ. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται 
από την Γ. Σ. του Τμήματος. Η επιλογή των εισακτέων 
διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγρά-
φονται παρακάτω:

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με τη Γραμ-
ματεία του Τμήματος παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υπο-
ψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές τα οποία προβλέπονται 
από την προκήρυξη.

Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαι-
ολογητικών κάθε υποψήφιου, συντάσσει πίνακα υποψη-
φίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον διαβιβάζει στην 
επιτροπή αξιολόγησης.

Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υπο-
ψήφιους πρέπει να είναι πλήρη και να έχουν υποβλη-
θεί εμπρόθεσμα όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική 
προκήρυξη.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο στάδια:
Στο πρώτο στάδιο αξιολογούνται οι αιτήσεις με βάση 

τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο φάκελο υποψηφιό-
τητας (προηγούμενες σπουδές, επιστημονική και επαγ-
γελματική δραστηριότητα) και ειδικότερα:

• Βαθμός πτυχίου.
• Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και 

εκπαίδευσης.
• Εκπαιδευτική εμπειρία.
• Δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες.
Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι 

καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής αξιολό-

γησης. 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.
Η βαθμολόγηση σε κάθε κριτήριο επιλογής και στη 

συνέντευξη πραγματοποιείται στην κλίμακα 0-10. Ειδι-
κότερα η βαθμολόγηση στα κριτήρια επαγγελματική 
εμπειρία σε θέματα διαχείρισης της εκπαίδευσης και 
εκπαιδευτική εμπειρία γίνεται σύμφωνα με τους παρα-
κάτω πίνακες:

Έτη Επαγγελματικής 
Εμπειρίας Βαθμός

0-2 1

2-4 2

4-6 3

6-10 6

10-15 7

15-20 9

20-... 10

Έτη Εκπαιδευτικής 
Εμπειρίας Βαθμός

0-2 1

2-4 2

4-6 3

6-10 6

10-15 7

15-20 9

20-... 10
Για την βαθμολόγηση των υποψηφίων σε δημοσιεύ-

σεις και επιστημονικές εργασίες θα χρησιμοποιείται ο 
παρακάτω πίνακας:

Δημοσιεύσεις και Επιστημο-
νικές εργασίες Βαθμός

Καμία 0

Πρακτικά συνεδρίων ή δη-
μοσιεύσεις σε Συλλογικούς 
Τόμους

4-6 ανάλογα με τον 
αριθμό των εργασιών

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά 
Επιστημονικά Περιοδικά

6-7 ανάλογα με τον 
αριθμό των εργασιών

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή 
έγκριτα Επιστημονικά Περι-
οδικά

8-9 ανάλογα με τον 
αριθμό των εργασιών

Πρακτικά Συνεδρίων και Δη-
μοσιεύσεις σε επιστημονικά 
(Ελληνικά και Διεθνή) Επιστη-
μονικά Περιοδικά

9-10 ανάλογα με τον 
αριθμό των εργασιών

Η βαρύτητα των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων 
είναι:
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• Βαθμός Πτυχίου: 25%
• Επαγγελματική Εμπειρία: 10%
• Εκπαιδευτική Εμπειρία: 10%
• Επιστημονική Δραστηριοποίηση: 15%
• Συνέντευξη: 40%
Τα κριτήρια, ο τρόπος βαθμολόγησης των υποψηφίων 

στα κριτήρια και οι βαρύτητες στα κριτήρια μπορούν να 
αλλάξουν μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτρο-
πής του Π.Μ.Σ. και έγκριση από την Γ.Σ. του τμήματος.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης η 
αρμόδια επιτροπή συντάσσει τον πίνακα 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 επι-
τροπή αξιολόγησης 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 εγγράφονται 
εμπρόθεσμα.

Επιτυχόντες θεωρούνται οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι. 
Σε κάθε περίπτωση για την εύρυθμη εκπαιδευτική λει-
τουργία δύναται να λειτουργήσουν δύο κατά ανώτατο 
όριο ομάδες διδασκαλίας.

Ο πίνακας των επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων ανα-
κοινώνεται ταυτόχρονα στους χώρους ανακοινώσεων 
του Τμήματος καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. 
Επίσης ο πίνακας των επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων 
γνωστοποιείται ηλεκτρονικά σε κάθε έναν υποψήφιο.

Ένσταση κατά του πίνακα επιτυχόντων μπορεί να 
ασκηθεί εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 
ανακοίνωσής του. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι 
αιτιολογημένη, υποβάλλεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 
και κρίνεται τελεσίδικα από τη Συντονιστική επιτροπή 
του Π.Μ.Σ.

Με την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης και εξέ-
τασης τυχόν ενστάσεων από τους υποψήφιους σχετικά 
με τη σειρά κατάταξής τους, η Συντονιστική Επιτροπή 
συντάσσει τον τελικό πίνακα επιλογής επιτυχόντων ή/και 
επιλαχόντων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και 
τον υποβάλλει στη Γ.Σ. του Τμήματος. Μετά την επικύ-
ρωση του ανωτέρου πίνακα από τη Γ.Σ. ανακοινώνονται 
οι περίοδοι εγγραφών καθώς και οι τρόποι καταβολής 
των τελών φοίτησης (σε επιμέρους δόσεις).

Οι επιτυχόντες ή/και επιλαχόντες ενημερώνονται να 
εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε καθορισμένα χρονικά διαστή-
ματα που καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή. 
Όσοι εξ αυτών δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα χάνουν 
το δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός και αν επικα-
λεσθούν λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. 
Στην περίπτωση αυτή, η Συντονιστική Επιτροπή κρίνει 
τους λόγους που επικαλούνται οι υποψήφιοι και απο-
φασίζει σχετικά.

Άρθρο 8 
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
ΠΜΣ ορίζεται σε 30 (τριάντα) κατ' έτος. Πλέον του αριθ-
μού των επιτυχόντων κατά τη διαδικασία επιλογής φοι-
τητών, γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ., ως υπεράριθμοι:

• Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδα-
φίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν.4485/2017, 
μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπερά-
ριθμοι, και μόνο ένας κατ' έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα 
με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρ-
θρο 45 του ν.4485/2017, μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνε-
ται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο 
είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και 
του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

• Ένας πτυχιούχος υπότροφος του ΙΚΥ, εφόσον η υπο-
τροφία του είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο της 
Φυσικοθεραπείας.

Οι υπότροφοι εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο 
εξάμηνο σπουδών.

Άρθρο 9 
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - 
Γλώσσα Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Η διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι τρία (3) εξάμηνα, 
στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται 
για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματι-
κής εργασίας. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής 
φοίτησης. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλή-
ρωσης των σπουδών καθορίζεται στα πέντε (5) εξάμηνα. 
Παρέχεται η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των 
σπουδών, που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα 
εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότη-
τας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη 
διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Η γλώσσα διδασκαλίας θα πραγματοποιείται στην ελ-
ληνική. Μπορεί να πραγματοποιηθεί και στην αγγλική 
γλώσσα μετά από την πρόσκληση καθηγητών της αλλο-
δαπής για τη συμμετοχή τους σε ενότητες διδασκαλίας 
των προβλεπόμενων μαθημάτων του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Ειδίκευσης.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Ειδίκευσης απαιτούνται ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονά-
δες (ECTS) οι οποίες κατανέμονται ανά τριάντα (30) στα 
τρία εξάμηνα σπουδών.

Άρθρο 10 
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα 
και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές 
του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος 
παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Τα Ιδρύ-
ματα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στους φοιτητές 
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προ-
σβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη 
διδασκαλία (παρ.3, αρ.34, ν.4485/2017).
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Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι, σε 
κάθε διδακτικό εξάμηνο, να προσφέρουν επικουρικό 
εκπαιδευτικό έργο στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Η 
ανάθεση του επικουρικού εκπαιδευτικού έργου στους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται από την Γενική Συνέ-
λευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας μετά από εισή-
γηση του Προέδρου του Τμήματος Φυσικοθεραπείας η 
οποία διαμορφώνεται σε συνεργασία με τη Συντονιστική 
Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και με γνώμονα τις διδακτικές και 
εργαστηριακές ανάγκες του Τμήματος Φυσικοθεραπεί-
ας. Ως επικουρικό εκπαιδευτικό έργο ορίζεται:

• Η επικουρική διδασκαλία ασκήσεων σε προπτυχιακά 
μαθήματα με τη σύμφωνη γνώμη των διδασκόντων των 
μαθημάτων αυτών.

• Η υποστήριξη του εργαστηριακού ή κλινικού τμήμα-
τος κάποιου προπτυχιακού μαθήματος με τη σύμφωνη 
γνώμη του διδάσκοντα του μαθήματος.

• Η συμμετοχή στην επιτήρηση των τελικών εξετάσε-
ων και των ενδιάμεσων διαγωνισμάτων (προόδων) των 
προπτυχιακών μαθημάτων, και

• Η υποστήριξη της εργαστηριακής υποδομής του 
Τμήματος.

• Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν μπορούν να αναλά-
βουν αυτοδύναμο διδακτικό έργο.

Η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί στη 
Συνέλευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας τη διαγραφή 
μεταπτυχιακών φοιτητών εάν: 

• Υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών (>20%).
• Έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημά-

των και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,
• Υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 

ΔΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό.
• Έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά 

την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 
αρμόδια πειθαρχικά Όργανα.

• Αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 
φοιτητών.

• Υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν.2121/1993) κατά τη συγ-
γραφή των προβλεπομένων εργασιών τους.

• Δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση 

μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θε-
ωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμ-
μα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επι-
τροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, οι 
οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με 
το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος 
της εξέτασης διδάσκων (παρ.6, άρ. 34, ν.4485/2017).

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα 
με το ν. 3328/2005 (Α' 80).

Άρθρο 11 
Τέλη φοίτησης και Κοινωνική Μέριμνα

• 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 Συντονιστικής Επιτροπής, 
ύστερα από εισήγησή της.

Το ύψος των τελών φοίτησης προσδιορίζεται κάθε 
ακαδημαϊκό έτος από τη Συντονιστική Επιτροπή με την 
έγκριση του Ιδρύματος, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς. Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τα δί-
δακτρα ανέρχονται στο ποσό των 3.000 ευρώ. Τα τέλη 
φοίτησης του Π.Μ.Σ. - που περιλαμβάνουν την παρα-
κράτηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (30% επί 
των συνολικών εσόδων του Π.Μ.Σ.) καταβάλλονται σε 
τρεις (3) δόσεις

• Με την καταβολή της πρώτης (1ης) δόσης των Τελών 
Φοίτησης (1.000 €) και την εγγραφή τους, οι φοιτητές 
θεωρούνται ενταγμένοι στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς με όλα τα δικαιώματα και τις υπο-
χρεώσεις που τους απορρέουν. Η πρώτη δόση μπορεί 
να καταβάλλεται τμηματικά κατά την εγγραφή και πριν 
την έναρξη των μαθημάτων.

• Η δεύτερη (2η) δόση των Τελών Φοίτησης (1.000 €) 
καταβάλλεται στο τέλος του πρώτου (1ου) εξαμήνου 
από της εγγραφής και

• Η Τρίτη (3η) δόση (1.000 €) στο τέλος του δεύτερου 
(2ου) εξαμήνου από της εγγραφής.

Τέλη Φοίτησης δεν επιστρέφονται. Η λογιστική διαχεί-
ριση γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Άρθρο 12 
Χορήγηση υποτροφιών

Το ποσοστό των υποτροφιών καθώς και τα κριτήρια θα 
καθορίζονται από τη Συντονιστική επιτροπή του Π.Μ.Σ. 
ανάλογα με τον συνολικό αριθμό εισακτέων και το θε-
σμικό πλαίσιο λειτουργίας των Π.Μ.Σ. Οι υποτροφίες με 
απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής κατανέμονται 
σε δύο κατηγορίες:

• Η πρώτη κατηγορία χορηγείται για λόγους αριστείας 
ανάλογα με τη σειρά κατάταξης επιτυχίας και λαμβά-
νει ισχυρή μοριοδότηση ενώ τίθενται και εισοδηματικά 
κριτήρια.

• Η δεύτερη κατηγορία χορηγείται για κοινωνικο-οικο-
νομικούς λόγους και μοριοδοτεί ισχυρότερα την οικο-
νομική αδυναμία και την χορηγεί ύστερα από αποδοχή 
του υποψηφίου για προσφορά δέκα ωρών εβδομαδιαί-
ας ερευνητικής εργασίας. Η τελευταία περίπτωση εμπί-
πτει πλέον στο ποσοστό 30% του συνολικού αριθμού 
εγγεγραμμένων που δικαιούνται δωρεάν φοίτηση. Το 
ποσοστό των υποτροφιών καθώς και τα εισοδηματικά 
κριτήρια θα καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή 
του Π.Μ.Σ. ή εάν άλλως προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία, ανάλογα με:
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- Τον συνολικό αριθμό εισακτέων.
- Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Π.Μ.Σ. και
- Το μέσο ύψος του φορολογητέου εισοδήματος των 

τριών τελευταίων ετών.

Άρθρο 13 
Πόροι - χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ.

Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. μπορεί να προέρχεται 
από:

• Τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζό-
μενων για την οργάνωση του φορέων σύμφωνα με το 
άρθρο 43.

• Τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων.

• 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. 

• Πόρους από ερευνητικά προγράμματα.
• Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών.
• Μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι..
• Κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
Επειδή τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. δεν καλύπτο-

νται εξ ολοκλήρου από τις ως ανωτέρω πηγές χρηματο-
δότησης, τα λειτουργικά του έξοδα θα καλύπτονται από 
τα τέλη φοίτησης τα οποία ανέρχονται σε 1000 ευρώ ανά 
εξάμηνο (σύνολο 3.000 €). 

Η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον 
Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται ως εξής:

• Εβδομήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα του 
προγράμματος τα οποία κατανέμονται σε δαπάνες δι-
δασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, με-
τακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, χο-
ρήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και 
λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες αποζημίωσης του τακτικού 
διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αφορά σε εργασία που 
υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

• Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών 
εξόδων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δημοσιεύει ετη-
σίως, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, απολογισμό 
εσόδων - εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δα-
πανών ανά κατηγορία, και ιδίως του ύψους των τελών 
φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. 
και του αριθμού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.

Άρθρο 14 
Πρόγραμμα Σπουδών

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση δέκα (10) μεταπτυχιακών μαθημάτων και 
να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Τα 
μαθήματα αφορούν σε έξι (6) κοινά για τις δύο ειδικεύ-
σεις, τέσσερα (4) μαθήματα ειδίκευσης και εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα 
του Π.Μ.Σ. είναι θεωρητικά και περιλαμβάνουν ασκήσεις 
πράξης, γίνεται διά ζώσης, οργανώνονται σε εξάμηνα, 
πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση. Στο τέλος 
κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μα-
θήματος και κάθε διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς 

φοιτητές (παρ.1., άρ.44, ν.4485/2017). Τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης των φοιτητών όσον αφορά το σύνολο 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και των δραστηρι-
οτήτων του αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης του κάθε διδάσκοντα 
κοινοποιούνται. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορ-
φώνεται ως εξής:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1 Μεθοδολογία Έρευνας 6

2 Βιοστατιστική 6

3 Εμβιομηχανική και Κινητική 
Μάθηση 6

4 Σεμινάριο Φυσικοθεραπείας 6

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

5 Αναπνευστικές Ασκήσεις 6

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΚΩΔ-ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1 Κλινικά Θέματα Φυσικοθερα-
πείας 6

2 Κλινική Θεραπευτική Άσκηση 6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

3 Ειδικά θέματα Αναπνευστικής 
Φυσικοθεραπείας 6

4 Πνευμονική Αποκατάσταση 6

5 Πειραματική Αναπνευστική 
Φυσικοθεραπεία 6

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία - Master Thesis 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 90 ECTS

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2: ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Α ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΚΩΔ- ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1. Μεθοδολογία Έρευνας 6

2. Βιοστατιστική 6
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3. Εμβιομηχανική και Κινητική 
Μάθηση 6

4. Σεμινάριο Φυσικοθεραπείας 6

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

5. Φυσιοθεραπευτική Διαχείρι-
ση του πόνου 6

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΚΩΔ-ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1 Κλινικά Θέματα Φυσικοθερα-
πείας 6

2 Κλινική Θεραπευτική Άσκηση 6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

3. Ειδικά θέματα Μυοσκελετικής 
Φυσικοθεραπείας 6

4 Χειροθεραπευτική Φυσικοθε-
ραπεία 6

5 Πειραματική Μυοσκελετική 
Φυσικοθεραπεία 6

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 
- Master Thesis

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS)

90 ECTS

Άρθρο 15 
Αξιολόγηση απόδοσης

Η αξιολόγηση της ακαδημαϊκής απόδοσης των μ με-
ταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση την δεκαβάθμια 
κλίμακα και με ακρίβεια 1/10. Οι φοιτητές κατηγοριο-
ποιούνται με βάση τις επιδόσεις τους σε ομάδες επι-
τυχόντων (Επ, Ρ) και αποτυχόντων (Απ, F). Ο ελάχιστος 
αποδεκτός βαθμός μ μαθήματος για όλες τις κατηγορίες 
μαθημάτων είναι το 6.0. Οι επιτυχείς επιδόσεις των φοι-
τητών ομαδοποιούνται σε 5 κατηγορίες:

• 9.0-10.0 Α - Α: Άριστα
• 8.3-8.9 Β - Β: Πολύ καλά
• 7.5-8.2 Γ - C: Καλά
• 7.0-7.4 Δ- D: Μέτρια
• 6.52-6.9 Ε - Ε: Επαρκώς
Η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής:
• Βαθμός προόδου (20%),
• Βαθμός από εργασίες (30%)
• Βαθμός τελικής εξέτασης (50%).
Επιτρέπεται μία (1) μόνο περίπτωση αποτυχίας σε μά-

θημα και μία (1) μόνο συμπληρωματική επανεξέταση σε 
αυτό και μόνο μετά από εισήγηση του διδάσκοντα προς 

τη Σ. Ε. Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής 
αποχωρεί οριστικά από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 
Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα είναι 
αποκλειστική αρμοδιότητα του διδάσκοντα καθηγητή.

Άρθρο 16 
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας

Στο τρίτο εξάμηνο του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η εκπόνη-
ση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η Σ.Ε. ύστερα 
από αίτηση του υποψηφίου στην οποία αναγράφεται ο 
προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας και επι-
συνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει 
τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξετα-
στική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από 
τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων (παρ. 4, άρ. 34, 
ν. 4485/2017). Για να εγκριθεί η εργασία, ο φοιτητής οφείλει 
να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.

Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής ανήκουν στην ίδια 
ή συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτή την οποία 
εκπονεί ο υποψήφιος την μεταπτυχιακή του εργασία 
και μπορούν ορισμένα από αυτά να προέρχονται από 
άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ. Το αντικείμενο της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι 
πρωτότυπο και ο χαρακτήρας του (ερευνητικός-ανα-
σκόπηση) θα αποφασίζεται στη επίπεδο Σ.Ε. Η γλώσσα 
συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
είναι η ελληνική. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργα-
σίες εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, 
αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Φυ-
σικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (άρ. 
34, παρ. 5 ν.4485/2017).

Άρθρο 17
Υλικοτεχνική υποδομή

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του 
Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής με την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή 
(αίθουσες διδασκαλίας, εξοπλισμός εργαστηρίων, βι-
βλιοθήκες).

Άρθρο 18
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2023-2024 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 
8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν.4485/2017.

Άρθρο 19
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ  
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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