
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατάργηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Φωτογραφία, Βίντεο και Μέσα 
Τεκμηρίωσης» του Τμήματος Φωτογραφίας και 
Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμο-
σμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής (Β’ 6170/31-12-2018).

2 Κανονισμός Σπουδών Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρ-
μογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογο-
νιμότητα - Αντρικός και Γυναικείος Παράγοντας» 
των Τμημάτων Βιοϊατρικών Επιστημών και Μαιευ-
τικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 16669 (1)
   Κατάργηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Φωτογραφία, Βίντεο και Μέσα 

Τεκμηρίωσης» του Τμήματος Φωτογραφίας και 

Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμο-

σμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημί-

ου Δυτικής Αττικής (Β’ 6170/31-12-2018).

  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, 
Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση 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 ισχύουν.

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. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για 
Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης Διδα-
κτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋ-
πολογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

8. Την υπ’ αρ. 14688/13-8-2018 απόφαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής του ΠΑΔΑ με την οποία ιδρύθηκε το 
ΠΜΣ «Φωτογραφία, Βίντεο και Μέσα Τεκμηρίωσης» του 
Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 
(επανίδρυση ΠΜΣ B’ 6170).

9. Την υπ’ αρ. 1/18-1-2021 (θέμα 2ο) απόφαση της 
Συνέλευσης Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακου-
στικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και 
Πολιτισμού του ΠΑΔΑ, σχετικά με την εισήγηση κατάρ-
γησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 
της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του 
ΠΑΔΑ, με τίτλο «Φωτογραφία, Βίντεο και Μέσα Τεκμη-
ρίωσης».

10. Την υπ’ αρ. 2/25-2-2021 (θέμα 13ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την 
οποία εγκρίνεται η κατάργηση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φωτογραφίας και 
Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμοσμένων 
Τεχνών και Πολιτισμού του ΠΑΔΑ, με τίτλο «Φωτογραφία, 
Βίντεο και Μέσα Τεκμηρίωσης».

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

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

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

την κατάργηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακου-
στικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και 
Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τίτλο 
«Φωτογραφία, Βίντεο και Μέσα Τεκμηρίωσης», το οποίο 
είχε επανιδρυθεί με την υπ’ αρ. 14688/13-8-2018 (Β’ 6170) 
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΑΔΑ και δεν 
είχε λειτουργήσει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 1 Μαρτίου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

I

Aριθμ. 16655 (2)
    Κανονισμός Σπουδών Διατμηματικού Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρ-

μογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογο-

νιμότητα - Αντρικός και Γυναικείος Παράγοντας» 

των Τμημάτων Βιοϊατρικών Επιστημών και Μαι-

ευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοι-

ας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

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

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 
Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση 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.

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. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για 
Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης Διδα-
κτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋ-
πολογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

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

9. Την υπ’ αρ. 14/22-09-2020 (θέμα 15ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά 
με την έγκριση ίδρυσης του Διατμηματικού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμογές της 
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα - Αντρικός 
και Γυναικείος Παράγοντας» (Β’ 5542).

10. Την υπ’ αρ. 1/13-1-2021 απόφαση (θέμα 4ο) της 
Συνέλευσης του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της 
Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, με θέμα την κατάρτιση του Κα-
νονισμού Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμογές της Βιο-
ϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα - Αντρικός και 
Γυναικείος Παράγοντας» και εισήγηση στη Σύγκλητο.

11. Την υπ’ αρ. 1/19-01-2021 απόφαση (θέμα 3ο) της 
Συνέλευσης του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, με θέμα την κατάρτιση του Κανονισμού Σπου-
δών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνο-
λογίας στην Υπογονιμότητα - Αντρικός και Γυναικείος 
Παράγοντας».

12. Την υπ’ αρ. 2/25-02-2021 απόφαση (θέμα 12ο) της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Σπουδών του Διατμη-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην 
Υπογονιμότητα - Αντρικός και Γυναικείος Παράγοντας».

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

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

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

εγκρίνει τον Κανονισμό Σπουδών του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων 
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Βιοϊατρικών Επιστημών και Μαιευτικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, με τίτλο: «Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνο-
λογίας στην Υπογονιμότητα - Αντρικός και Γυναικείος 
Παράγοντας» “Applications of Biomedical Technology in 
Infertility - Male and Female Factor”, από το ακαδημαϊκό 
έτος 2021 - 2022, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα Βιοϊατρικών Επιστημών και Μαιευτικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής προχωρούν στην ίδρυση, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 δομή και λειτουργία, 
από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, κοινού Διατμηματι-
κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 
με ελληνικό τίτλο «Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολο-
γίας στην Υπογονιμότητα - Αντρικός και Γυναικείος Πα-
ράγοντας» και αγγλικό τίτλο “Applications of Biomedical 
Technology in Infertility - Male and Female Factor”. Τη 
διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει 
το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής. Τον συντονισμό της λειτουργίας του 
Δ.Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή 
(Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 
4485/2017, με τα οριζόμενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συ-
νεργασίας και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί η εφαρμογή της 
σύγχρονης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμό-
τητα. Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι (α) η παροχή εξειδικευ-
μένων γνώσεων, σε Πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής και 
αντιστοίχων της αλλοδαπής που υπηρετούν ή πρόκειται 
να υπηρετήσουν σε Κέντρα Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής και (β) η προσέγγιση του αντρικού και γυναι-
κείου παράγοντα στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή 
μέσω καινοτόμων θεωριών και τεχνολογιών (βιοϊατρικών 
προσεγγίσεων). Όλα τα μαθήματα είναι εναρμονισμένα 
στο πλαίσιο των πλέον σύγχρονων τεχνικών και μεθό-
δων διδασκαλίας, σχετικών με την εργαστηριακή και 
θεωρητική προσέγγιση της υπογονιμότητας. Έμφαση 
δίνεται στην εργαστηριακή άσκηση των μεταπτυχιακών 
φοιτητών, η οποία περιλαμβάνει τη διερεύνηση των πα-
ραγόντων που οδηγούν στην υπογονιμότητα. Η εργα-
στηριακή εκπαίδευση καθώς και η πρακτική άσκηση 
των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι αυτόνομη και επο-
πτευόμενη. Ειδικότερα, η διεπιστημονική εκπαίδευση, η 
οποία παρέχεται από το προτεινόμενο Δ.Π.Μ.Σ., καλύπτει 
ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων στοχεύοντας 
στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδιασμού 
του εργαστηριακού ελέγχου της γονιμότητας ή/και της 
υπογονιμότητας στον άνθρωπο. Για την εκμάθηση σύγ-
χρονων εργαστηριακών τεχνικών και την ολοκλήρωση 
του εργαστηριακού μέρους του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποι-
ηθεί ο εξοπλισμός τριών (3) Ερευνητικών Εργαστηρίων 

του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και ενός (1) του 
Τμήματος Μαιευτικής. Τα Εργαστήρια εγκαθίστανται 
σε χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της 
Πανεπιστημιούπολης «Άλσους Αιγάλεω»των ανωτέρω 
Τμημάτων. Τα ερευνητικά εργαστήρια που συμμετέχουν 
στην ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών είναι (α) 
Ανατομίας - Παθολογικής Ανατομίας και Φυσιολογίας 
Διατροφής, (β) Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην 
Εργαστηριακή Αιματολογία, (γ) Παρακολούθησης και 
Συμβουλευτικής κατά την Περιγεννητική Περίοδο και 
(δ) Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας.

Άρθρο 3
Απονεμόμενοι Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Δ.Π.Μ.Σ., το Τμήμα 
Βιοϊατρικών Επιστημών, που έχει τη διοικητική υποστή-
ριξη της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το 
Τμήμα Μαιευτικής, απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνο-
λογίας στην Υπογονιμότητα - Ανδρικός και Γυναικείος 
παράγοντας» “Applications of Biomedical Technology 
in Infertility - Male and Female Factor”. Ο τίτλος είναι 
ενιαίος, απονέμεται από κοινού και αναγράφει και τα 
δύο συνεργαζόμενα Τμήματα.

Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - 
Πιστωτικές Μονάδες

Το Δ.Π.Μ.Σ. ξεκινά το εαρινό ή/και χειμερινό εξάμηνο 
εκάστου ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με το Ακαδημαϊ-
κό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η 
τυπική χρονική διάρκεια του πλήρους προγράμματος για 
την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα 
πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για 
την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
ή την πρακτική άσκηση ή την παρακολούθηση εξειδι-
κευμένων σεμιναρίων και αντιστοιχεί συνολικά σε 90 
πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ο ανώτατος επιτρεπόμενος 
χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα πέντε 
(5) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Δομή και Όργανα του Δ.Π.Μ.Σ.

Α. Ειδική Διατμηματική Επιτροπή:
Για την κατάρτιση του Δ.Π.Μ.Σ., βάσει της παρ. 4 του 

άρθρου 31 του ν. 4485/2017, συγκροτείται Ειδική Δια-
τμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία είναι επταμελής 
(7) και συγκροτείται από μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμε-
νων Τμημάτων που εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε 
Τμήματος για διετή θητεία και δύο (2) εκπρόσωπους 
των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος, που 
εκλέγονται για ετήσια θητεία. Η αναλογία των μελών ΔΕΠ 
ανά συνεργαζόμενο Τμήμα είναι η εξής:

- Τρία (3) μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστη-
μών που έχει τη διοικητική στήριξη του προγράμματος 
και

- Δυο (2) μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα Μαιευτικής.
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Ο Πρόεδρος και Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και ο 
Αναπληρωτής του, εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 4 και 8 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017 από 
την Ε.Δ.Ε., έχει διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης 
και προέρχεται από το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 
που έχει τη διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ.. Σε πε-
ρίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης του απαιτούμενου 
αριθμού των μελών ΔΕΠ της Ε.Δ.Ε. από ένα συνεργαζό-
μενο Τμήμα, δύναται να πληρωθεί η θέση από μέλος ΔΕΠ 
άλλου Τμήματος. Τα μέλη της Ε.Δ.Ε. ορίζονται από τις 
Συνελεύσεις των συνεργαζόμενων τμημάτων και συμμε-
τέχουν στις συνεδριάσεις χωρίς χρηματική αποζημίωση. 
Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. επέχει θέση Συνέλευσης Τμήματος, 
όπως προβλέπεται από την παρ. 4, του άρθρου 31 του 
ν. 4485/2017. Τα μέλη της Ε.Δ.Ε. είναι μέλη ΔΕΠ βαθμί-
δας Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Επίκουρου 
Καθηγητή. Η Ε.Δ.Ε. ασκεί τα καθήκοντα της Γενικής Συ-
νέλευσης Τμήματος και ενδεικτικά:

- Εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης ή 
τροποποίησης του Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 32.

- Ορίζει τα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής.
- Εισηγείται Οικονομικά και Ακαδημαϊκά Θέματα στα 

Αρμόδια Όργανα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
- Κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-

ντων του Δ.Π.Μ.Σ.
- Συγκροτεί επιτροπές επιλογής/εξέτασης των υποψη-

φίων μεταπτυχιακών φοιτητών/- τριών.
- Ορίζει τον Σύμβουλο Καθηγητή του Μεταπτυχιακού 

Φοιτητή.
- Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 

για την απονομή του Δ.Μ.Σ.
- Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από 

τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου.
B. Η Συντονιστική Επιτροπή:
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. απαρτί-

ζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. οι οποίοι έχουν αναλάβει 
μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από την Ε.Δ.Ε. για δι-
ετή θητεία. Δυο (2) μέλη ΔΕΠ της Σ.Ε. προέρχονται από 
το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών και δύο (2) μέλη ΔΕΠ 
από το Τμήμα Μαιευτικής. Το πέμπτο μέλος είναι ο Δι-
ευθυντής του Προγράμματος.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε, όπως και ο Διευθυντής του 
Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και ο Αναπληρωτής του, προέρχονται 
από το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών που έχει τη δι-
οικητική στήριξη του Προγράμματος, είναι μέλος ΔΕΠ 
πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Κα-
θηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικει-
μένου με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ και ασκεί 
τα καθήκοντα που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό 
Σπουδών.

Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον 
συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και:

- Εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. την κατανομή του διδακτικού 
έργου μεταξύ των διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ.

- Ορίζει τον Επιβλέποντα και τα Μέλη της τριμελούς 
επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός 
της οποίας επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε.

- Εξετάζει φοιτητικά θέματα, όπως αιτήσεις αναστολής 
φοίτησης, παράτασης σπουδών, αναγνώρισης μαθημά-
των από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, την 
ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, την 
αντικατάσταση μαθημάτων του παρόντος Προγράμμα-
τος με μαθήματα άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμά-
των, και εισηγείται σχετικά στην Ε.Δ.Ε.

- Συντάσσει ή/και τροποποιεί τον Κανονισμό Σπουδών 
του Δ.Π.Μ.Σ. και τον υποβάλλει στην Ε.Δ.Ε.

- Καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων 
του Δ.Π.Μ.Σ. και τον καταθέτει προς έγκριση στην Ε.Δ.Ε.

Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους ή μελών της Σ.Ε., 
η θητεία των νέων μελών της ορίζεται από την Ε.Δ.Ε.

Γ. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.
Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ., όπως και ο Αναπληρωτής 

του, ο οποίος εκπληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή 
σε περίπτωση απουσίας του, είναι μέλη Δ.Ε.Π. πρώτης 
βαθμίδας ή βαθμίδας Αναπληρωτή, του ιδίου ή συνα-
φούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμε-
νο του Δ.Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. είναι μέλος 
και Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. και της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με 
τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια 
όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την 
αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Δι-
ευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) 
συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή 
για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής.

Ο Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
- Συγκαλεί σε συνεδρίαση την Ε.Δ.Ε. και τη Σ.Ε.
- Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνε-

δριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του Δ.Π.Μ.Σ.

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

- Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλ-
λει στην Ε.Δ.Ε. για έγκριση.

- 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 Ε.Δ.Ε. και 
Σ.Ε., συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού 
και εκπαιδευτικού έργου του Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και των 
λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση 
των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπι-
νου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων 
υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των δια-
θέσιμων πόρων του Δ.Π.Μ.Σ.

Δ. Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.
Το Δ.Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται από Γραμματεία του Προ-

γράμματος που είναι εγκατεστημένη στο Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Αττικής και είναι σε συνεργασία με τον/την 
Προϊστάμενο/η Γραμματείας του Τμήματος Βιοϊατρικών 
Επιστημών. Η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως καθήκον 
τη γραμματειακή υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ., όπως την 
προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την 
τήρηση των οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, 
τη γραμματειακή υποστήριξη της Ε.Δ.Ε. και της Σ.Ε., την 
καταχώριση βαθμολογιών κ.λπ.
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Άρθρο 6
Διδάσκοντες

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα 
συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Βιοϊατρικών 
Επιστημών και Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, στα πλαίσια των 
προϋποθέσεων του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 σε ό,τι 
αφορά την προέλευση των διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ., 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 7
Κατηγορίες Πτυχιούχων - Αριθμός Εισακτέων - 
Διαδικασίες Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, από-
φοιτοι της Ιατρικής Σχολής, των Σχολών Επιστημών 
Υγείας, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Θετικών, 
Βιολογικών Επιστημών, των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής, ή 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδα-
πής σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Ο ανώτατος 
αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται 
εξήντα (60), κατ’ έτος, μη συμπεριλαμβανομένων των 
ισοβαθμούντων σε περίπτωση που υπάρχουν. Επιπλέον 
του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι 
υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ 
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017. 
Στον αριθμό των εισακτέων λαμβάνονται υπόψη και οι 
φοιτητές με δωρεάν φοίτηση 30% αυτών, δηλ. δέκα οχτώ 
(18) φοιτητές δεν θα καταβάλλουν τέλη φοίτησης, σύμ-
φωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017. Με απόφαση 
της Ε.Δ.Ε. δημοσιεύεται στον τύπο και αναρτάται στις 
ιστοσελίδες των Συνεργαζόμενων Τμημάτων και άλλων 
Τμημάτων ΑΕΙ προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχια-
κών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ., στην οποία καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής υποψήφιων μεταπτυχιακών 
φοιτητών στη διαδικασία επιλογής και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και ο τρόπος που πρέπει να υποβληθούν.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υπο-
βάλουν οι υποψήφιοι είναι:

1. Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ.
2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων A.E.I. της ημεδαπής 

ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλ-
λοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην 
αλλοδαπή, απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από 
την αρμόδια αρχή.

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

4. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται ανα-
λυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική ή/και διδακτική 
εμπειρία, η επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα 
του υποψηφίου.

5. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (στην περί-
πτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, αποδεικνύεται μετά 
από εξετάσεις που θα διοργανώνονται με απόφαση της 
Ε.Δ.Ε.)

6. Δύο (2) συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν).
7. Κάθε άλλο στοιχείο, έργο ή δραστηριότητα (επιστη-

μονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών 
κ.λπ.) που,σύμφωνα μετην γνώμη του υποψηφίου, μπο-
ρεί να ενισχύσει την επιλογή του.

8. Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτό-
τητας ή του διαβατήριου.

9. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγρά-
φεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Οι φωτογρα-
φίες προσκομίζονται μόνο σε περίπτωση επιλογής του 
υποψηφίου.

10. Κείμενο προθέσεων φοίτησης, μιας σελίδας το 
πολύ, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους 
επιθυμεί ο υποψήφιος την εισαγωγή του στο Δ.Π.Μ.Σ. 
και τους γενικότερους στόχους του (επιστημονικούς, 
επαγγελματικούς, κ.λπ.).

11. Υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986) στην οποία θα 
αναφέρονται τα ακόλουθα: «Όλα τα στοιχεία που περι-
λαμβάνονται στην αίτησή μου, καθώς και στο φάκελο 
υποψηφιότητας μου είναι αληθή».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιπρόσθετα οι φοιτητές 
που διενεργούν την πρακτική τους άσκηση με τις εξής 
προϋποθέσεις:

- Να έχουν εκπληρώσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις λή-
ψης πτυχίου και η περάτωση της πρακτικής τους άσκη-
σης να είναι η αποκλειστική και μοναδική εκκρεμότητα.

- Η πρακτική άσκηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 
έναρξη του πρώτου εξαμήνου των μαθημάτων του 
Δ.Π.Μ.Σ. Οι υποψήφιοι που εντάσσονται σε αυτή την 
κατηγορία προσκομίζουν μαζί με τα ανωτέρω δικαιο-
λογητικά και σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του 
Τμήματος που ανήκουν.

- Δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβάλ-
λουν και οι τελειόφοιτοι υπό την προϋπόθεση ότι με την 
έναρξη του πρώτου εξαμήνου των μαθημάτων θα έχουν 
προσκομίσει πιστοποιητικό αποφοίτησης ή αντίγραφο 
πτυχίου.

H Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. παρέχει πληροφορίες σχε-
τικές με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση 
υποψηφιότητας για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. 
στην ελληνική γλώσσα οφείλουν να γνωρίζουν επαρ-
κώς την ελληνική (κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ152/Β6/1504/30-5-2001  
υπουργική απόφαση (Β’ 659), όπως ισχύει.

Η συνέντευξη των υποψηφίων διενεργείται από επι-
τροπή που ορίζεται από την ΣΕ (σε περίπτωση αδυνα-
μίας κάποιου μέλους της επιτροπής να παραστεί στη 
συνέντευξη η ΣΕ, δύναται να αντικατασταθεί από μέλος 
της ΣΕ) του Δ.Π.Μ.Σ. Κατά την προφορική συνέντευξη η 
επιτροπή αξιολογεί την προσωπικότητα και το ενδιαφέ-
ρον του υποψηφίου για το συγκεκριμένο Δ.Π.Μ.Σ., την 
επιστημονική του συγκρότηση, το τυχόν προγενέστερο 
ερευνητικό και επαγγελματικό του έργο και την κριτική 
του ικανότητα.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγη-
σης και επιλογής των υποψηφίων, με ευθύνη της ΣΕ του 
Δ.Π.Μ.Σ. καταρτίζεται ο οριστικός πίνακας των επιτυ-
χόντων, η έγκριση του οποίου γίνεται από τη Ε.Δ.Ε. και 
ακολουθεί η εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών.
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Κατά την εγγραφή τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κα-
ταθέτουν, επιπλέον των δικαιολογητικών που υπέβαλαν 
με την αίτησή τους και τα εξής:

- δήλωση ατομικών στοιχείων
- πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή επι-

κυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας 
ή του διαβατηρίου τους.

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, είναι δυνατή η εγ-
γραφή μεταπτυχιακού φοιτητή εντός δέκα (10) ημερών 
από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, με απόφαση της 
ΣΕ του Δ.Π.Μ.Σ., ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του 
ενδιαφερομένου.

Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υπο-
ψηφίους πρέπει να είναι πλήρη και να έχουν υποβληθεί 
εμπρόθεσμα, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική προ-
κήρυξη. Η επιλογή των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται 
από επιτροπή αξιολόγησης, η οποία απαρτίζεται από 
μέλη Δ.Ε.Π. του συμμετεχόντων Τμημάτων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής και συγκροτείται με απόφαση 
της Ε.Δ.Ε., μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτρο-
πής. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε. 
Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με συνεκτίμηση των 
εξής κριτηρίων:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Κ1 Γενικός βαθμός πτυχίου 30%

Κ2
Τυχόν συγγραφική ή/και 
ερευνητική δραστηριότητα 
του υποψηφίου

15%

Κ3

Επαγγελματική εμπειρία 
του υποψηφίου ή 
τεκμηριωμένη ενασχόλησή 
του με τα αντικείμενα του 
προγράμματος

15%

Κ4 Συνέντευξη 40%
Βαθμός Κατάταξης = Κ1 Χ 0,3 + Κ2 Χ 0,15 + Κ3 Χ 0,15 

+ Κ4 Χ 0,4
Τα κριτήρια, ο τρόπος βαθμολόγησης των υποψηφίων 

στα κριτήρια και οι βαρύτητες στα κριτήρια μπορούν να 
μεταβληθούν μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., 
έγκριση από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. και απόφαση της 
Συγκλήτου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Η συνέντευξη των υποψηφίων διενεργεί-
ται από την επιτροπή αξιολόγησης, αφορά σε θέματα ευ-
ρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει: 
(α)στη διαπίστωση της γενικής κατάρτισης του υποψη-
φίου, (β) στην αξιολόγηση άλλων χαρακτηριστικών του 
υποψηφίου και (γ) στην εκτίμηση (με τις προηγούμενες 
σπουδές) των μαθησιακών αναγκών του υποψηφίου και 
των απαιτήσεων στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ. Με την ολο-
κλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης, η αρμόδια επι-
τροπή συντάσσει τον πίνακα επιτυχόντων και επιλαχό-
ντων. Ως επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι 
έλαβαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης μέχρι 
του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών. Η επιτροπή 
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 κατά-
ταξης πέραν του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών, 
έχοντας δικαίωμα εγγραφής στην περίπτωση που οι 
προηγούμενοι βαθμολογικά στην κατάταξη δεν εγγρα-
φούν εμπρόθεσμα. Οι πίνακες των επιτυχόντων και των 
επιλαχόντων ανακοινώνεται στους χώρους ανακοινώσε-
ων των συνεργαζόμενων Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. 
Οι υποψήφιοι δύνανται να καταθέσουν αιτιολογημένη 
ένσταση στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. και σε προθεσμία 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανα-
κοίνωσης των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις κρίνονται 
τελεσίδικα από τη Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. 
Για οποιοδήποτε άλλο διαδικαστικό θέμα που αφορά 
στην επιλογή υποψηφίων και δεν προβλέπεται από τον 
παρόντα Κανονισμό, αποφασίζει η Ε.Δ.Ε.

Με την ολοκλήρωση της εξέτασης τυχόν ενστάσεων 
από τους υποψήφιους σχετικά με τη σειρά κατάταξής 
τους, η Συντονιστική Επιτροπή συντάσσει τον τελικό 
πίνακα επιλογής επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων υπο-
ψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον υποβάλλει στη 
Ε.Δ.Ε. Οι επιτυχόντες ή/και επιλαχόντες ενημερώνονται 
να εγγραφούν στο Δ.Π.Μ.Σ. σε χρονικό διάστημα που 
καθορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Όσοι εξ αυ-
τών δεν εγγραφούν εμπρόθεσμα, χάνουν το δικαίωμα 
εγγραφής στο Δ.Π.Μ.Σ., εκτός αν επικαλεστούν λόγους 
ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση 
αυτή, η Σ.Ε. κρίνει τους λόγους που επικαλούνται οι υπο-
ψήφιοι και αποφασίζει σχετικά. Η διαδικασία εγγραφής 
των μεταπτυχιακών φοιτητών αποφασίζεται από τη 
Ε.Δ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Επισημαίνεται ότι, 
σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34, του ν. 4485/2017: 
«Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπου-
δών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν 
έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80). Συ-
νεπώς, οι φοιτητές/τριες από Ιδρύματα της αλλοδαπής 
πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης 
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

Άρθρο 8
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κάθε φοιτητής στο τυπικό πρόγραμμα πλήρους φοίτη-
σης παρακολουθεί μαθήματα για τα δύο πρώτα εξάμηνα 
σπουδών, τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτι-
κές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Οι όροι που διέπουν 
τυχόν αποκλίσεις ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. Το πρόγραμμα σπουδών 
προσφέρει δώδεκα (12) μαθήματα. Τα μαθήματα του Α’ 
και Β’ εξαμήνου είναι μαθήματα υποχρεωτικά (ΜΥ) και 
υποχρεωτικά επιλογής (ΜΥΕ) και προσφέρουν μετά από 
την επιτυχή ολοκλήρωση εξήντα (60) πιστωτικές μονά-
δες. Στο Γ’ εξάμηνο σπουδών προσφέρονται τρείς (3) 
επιλογές (ΜΕ) όπου ο μεταπτυχιακός φοιτητής καλείται 
να ολοκληρώσει με επιτυχία μία από τις τρεις επιλογές.
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Α΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μάθημα ECTS

ΜΥ 1.1 Γενετική της Υπογονιμότητας 8

ΜΥ 1.2 Δομή και Λειτουργία του Αναπαραγωγικού Συστήματος 7

ΜΥ 1.3 Μεθοδολογία της Έρευνας - Βιοστατιστική 8

ΜΥE 1.4.1 Νομικά - Ηθικά Ζητήματα στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή 
ή

7

ΜΥE 1.4.2 Συμβουλευτική στην Yπογονιμότητα 7

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β’ Εξάμηνο

Κωδικός Μάθημα ECTS

ΜΥ 2.1 In vitro Ανάπτυξη Εμβρύων – Κυτταροκαλλιέργειες 7

ΜΥ 2.2 Εργαστηριακή Διερεύνηση Σπέρματος 8

ΜΥ 2.3 Κλινική και Εργαστηριακή Διερεύνηση της Γυναίκας 8

ΜΥ 2.4 Σεξουαλική Δυσλειτουργία 7

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ’ εξάμηνο

Κωδικός Μάθημα ECTS

ΜΥE 3.1.1 Τρόπος ζωής και Υπογονιμότητα 30

ΥE 3.1.2 Πρακτική Άσκηση 30

ΥE 3.1.3 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

ΣΥΝΟΛΟ 90

Άρθρο 9
Φοιτητικά Θέματα
Αναστολή - Διαγραφή - Παράταση Φοίτησης -Υποχρεώσεις

Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια δύναται να καταθέσει τεκμηριωμένη αίτηση αναστολής φοίτησης εντός του 
χρόνου της κανονικής διάρκειας σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. (τρία πρώτα εξάμηνα), η οποία δε μπορεί να υπερβαίνει 
τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια αναστολής σπουδών, ο φοιτητής/η φοιτήτρια δεν συμμετέχει στις 
εκπαιδευτικές διαδικασίες του Προγράμματος (παρακολούθηση μαθημάτων, παράδοση διπλωματικών εργασιών, 
προσφορά έργου, συμμετοχή στις εξετάσεις). Η διάρκεια αναστολής σπουδών δεν προσμετράται στον συνολικό 
χρόνο φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η διαδικασία αναστολής φοίτησης αναλύεται στα παρακάτω βήματα:
- Τεκμηριωμένη αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης φοιτητή/τριας εντός του χρόνου κανονικής φοίτησης (τρία 

πρώτα εξάμηνα σπουδών) και στην αρχή του εκάστοτε ακαδ. εξαμήνου για το οποίο ζητείται αναστολή, η οποία 
κατατίθεται με τα σχετικά δικαιολογητικά (εάν υπάρχουν) στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.. Οι αιτήσεις αναστολής 
εγκρίνονται ή απορρίπτονται με απόφαση της Ε.Δ.Ε., μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

- Σχετική αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Δ.Ε., όπου θα αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της αναστολής της φοίτη-
σης αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα του/της φοιτητή/τριας. Η φοιτητική 
ιδιότητα αποκτάται ξανά αυτομάτως μετά τη λήξη της αναστολής. Όσοι/ες μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες έχουν 
λάβει από τον Φορέα Εργασίας τους εκπαιδευτική άδεια για τη φοίτησή τους σε Π.Μ.Σ. δεν δικαιούνται κατά το ίδιο 
χρονικό διάστημα αναστολή φοίτησης.
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Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν την κανονική διάρκεια φοίτησης των τριών εξαμήνων 
χωρίς να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη μεταπτυχιακή τους εργασία, δύνανται να καταθέσουν τεκμηριωμένη 
αίτηση παράτασης της φοίτησής τους στο Δ.Π.Μ.Σ. για έως δύο επιπλέον εξάμηνα.

Διαγραφή φοιτητή/τριας
Η Ε.Δ.Ε., μετά την εισήγηση της Σ.Ε., δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων εάν:
- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα.
- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ., όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, εκτός 

αν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί και εξαιρετικοί λόγοι (παρ. 3 άρθρο 42, του ν. 4521/2018, Α’ 38) - υποπέ-
σουν 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 αναλυτικά 
στην πρόσκληση ενδιαφέροντος - αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι:
1. Παρακολουθούν κανονικά και ανελλιπώς τα μαθήματα του ισχύοντος προγράμματος σπουδών, όπως αναφέ-

ρεται παραπάνω.
2. Υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.
3. Προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
4. Καταβάλλουν τις προβλεπόμενες δόσεις των τελών φοίτησης. Συγκεκριμένα, τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται 

σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, στην αρχή κάθε ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη 
γραμματεία του προγράμματος. Φοιτητής ο οποίος δεν έχει εξοφλήσει πλήρως τις οικονομικές του υποχρεώσεις 
μέχρι την έναρξη της εξεταστικής περιόδου κάθε εξαμήνου αποκλείεται από τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη 
εξεταστική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση φοιτητής, ο οποίος δεν έχει ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώ-
σεις, δεν δικαιούται να του χορηγηθεί βεβαίωση για επιτυχή ολοκλήρωση σπουδών.

5. Σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
6. Υποβάλλουν στη γραμματεία, πριν από την αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής τους εργασίας, 

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπεριέχονται στοιχεία λογοκλοπής. Η μη τήρηση των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και 
τεκμηριωμένη δικαιολογία, αποτελεί αιτία απορριπτικού βαθμού ή διαγραφής από το Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10
Σύμβουλος Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Εντός του πρώτου εξαμήνου φοίτησης, ύστερα από πρόταση της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζει ως 
Σύμβουλο του Μεταπτυχιακού Φοιτητή ένα μέλος Δ.Ε.Π. μεταξύ αυτών στους οποίους έχει ανατεθεί μεταπτυχιακό 
έργο στο συγκεκριμένο Δ.Π.Μ.Σ.ΗΣ.Ε. και ο Σύμβουλος του Μεταπτυχιακού Φοιτητή έχει την ευθύνη της παρακο-
λούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών. Την ανωτέρω διαδικασία συντονίζει ένα μέλος της Ε.Δ.Ε. το 
οποίο έχει οριστεί ως Παιδαγωγικός Υπεύθυνος του Δ.Π.Μ.Σ. από την Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 11
Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής επικύρωση των εξαμήνων σύμφωνα με το άρθρο 8, και η λήψη 
των απαραίτητων πιστωτικών μονάδων σύμφωνα με τους Τρόπους Ελέγχου Γνώσεων. Ο τελικός βαθμός του Πτυχίου/
Διπλώματος ισούται με το πηλίκο του αθροίσματος των γινομένων βαθμών μαθημάτων επί Πιστωτικών Μονάδων 
[Βαθμός μαθήματος x Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) μαθήματος] προς το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS):

( )

 

όπου Β1 είναι ο βαθμός του πρώτου μαθήματος και (ECTS)1 οι πιστωτικές μονάδες που του αντιστοιχούν, Β2 
είναι ο βαθμός του δευτέρου μαθήματος και (ECTS)2 οι πιστωτικές του μονάδες κ.ο.κ. με Βv να είναι ο βαθμός του 
ν-οστού μαθήματος και (ECTS)v οι πιστωτικές μονάδες που του αντιστοιχούν και v το πλήθος των μαθημάτων που 
απαιτούνται για την ολοκλήρωση των Σπουδών και τη λήψη Διπλώματος.

Άρθρο 12
Πηγές χρηματοδότησης

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από πόρους που προέρχονται από τέλη φοίτησης σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4485/2017, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέ-
ων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, πόρους από ερευνητικά προγράμματα, πόρους από προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες 
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του Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017 
υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος 
των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του 
Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 3.500€. Παρέχεται η 
δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους ή άτοκων δό-
σεων με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Οι φοιτητές/τριες 
ενημερώνονται από τη Γραμματεία σχετικά με τη δυνα-
τότητα της τμηματικής καταβολής των διδάκτρων, με 
τη δημοσιοποίηση της προκήρυξης. Η καταβολή των 
διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), ο οποίος είναι αρμόδιος για τη δια-
χείρισή τους. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφεί-
λουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι 
φοιτητές/τριες Δ.Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατο-
μικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το 
εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομή-
ντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου 
ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρό-
σφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη 
συμμετοχή σε ένα μόνο Δ.Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, 
οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να 
ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του 
συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται 
στο Δ.Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω 
ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας 
από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Για 
την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται 
υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της 
περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του 
ν. 4485/2017 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολο-
γικού έτους, για το οποίο κατά τον χρόνο της επιλογής 
στο Δ.Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υπο-
βάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστε-
ρα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των 
φοιτητών/τριών στο Δ.Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση 
υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο 
μη επιλογής σε Δ.Π.Μ.Σ.. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία 
από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή. Σε περίπτω-
ση μη τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων είναι 
δυνατή η προσωρινή αναστολή φοίτησης ή η διαγρα-
φή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το Πρόγραμμα, 
μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Ε.Δ.Ε. Σε 
περίπτωση διαγραφής μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας, 
το μέρος των διδάκτρων που έχει ήδη καταβληθεί, δεν 
επιστρέφεται.

Άρθρο 13
Υποτροφίες και βραβεία

Το Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί υποτροφίες και βραβεία 
σε εγγεγραμμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι 
δεν εντάσσονται στην κατηγορία των απαλλασσόμενων 
από τέλη φοίτησης. Οι υποτροφίες εγγράφονται στον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δ.Π.Μ.Σ. και χορηγού-
νται βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, σε ποσοστό έως το 
10% των μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι υποτροφίες έχουν 

τη μορφή απαλλαγής από τα δίδακτρα του Γ’ εξαμήνου 
με βάση τις επιδόσεις τους στο Α’ έτος και υπό την προϋ-
πόθεση προσφοράς έργου σε ακαδημαϊκές υπηρεσίες 
του Τμήματος. Οι όροι και η διαδικασία χορήγησης των 
υποτροφιών καθορίζονται με απόφαση της Ε.Δ.Ε., και 
ανακοινώνονται έγκαιρα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
δύνανται να διεκδικήσουν εξωτερική χρηματοδότηση 
των σπουδών τους από διάφορα Ιδρύματα ή φορείς του 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και ερευνητικά Ινστιτούτα.

Άρθρο 14
Διαδικασίες Αξιολόγησης

Στο τέλος κάθε εξαμήνου γίνεται αξιολόγηση του μα-
θήματος και των Διδασκόντων από τους Μεταπτυχια-
κούς φοιτητές. Ο τρόπος, ο χρόνος και ο τόπος αξιολόγη-
σης, καθορίζονται από την ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής. H αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω 
πιστοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής https://app.modip.
uniwa.gr. Η Σ.Ε. είναι υπεύθυνη για την εσωτερική αξιο-
λόγηση του Δ.Π.Μ.Σ. Επιπλέον, πραγματοποιείται εξω-
τερική αξιολόγηση από την εξαμελή Επιστημονική 
Συμβουλευτική Επιτροπή Ε.Σ.Ε. (παρ. 5 άρθρο 44 του 
ν. 4485/2017). Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας και 
λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. είναι τριμελής επιτροπή στην 
οποία Προεδρεύει ο Διευθυντής. Στο τέλος του κύκλου 
διάρκειας του Δ.Π.Μ.Σ. συντάσσεται έκθεση εσωτερικής 
αξιολόγησής από την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότη-
τας και εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε. Τα αποτελέσματα της 
επεξεργασίας των ερωτηματολογίων από τους φοιτητές 
κοινοποιούνται στη Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Η Σ.Ε. εισηγείται και 
η Ε.Δ.Ε. αποφασίζει για τα μέτρα ή τις δράσεις που θα 
υλοποιηθούν προκειμένου να αντιμετωπισθούν ενδεχό-
μενα προβλήματα που αναδεικνύονται από τα αποτελέ-
σματα της επεξεργασίας των ερωτηματολογίων. Η Σ.Ε. θα 
ενημερώνει και θα κοινοποιεί τα αποτελέσματα της αξιο-
λόγησης σε όλους τους ενδιαφερόμενους (διδάσκοντες 
του Δ.Π.Μ.Σ., φοιτητές, Πρόεδρο του Τμήματος και την 
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου).

Άρθρο 15
Οδηγός Σπουδών

Ο Οδηγός Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. ενημερώνεται σε 
ετήσια βάση με ευθύνη της Σ.Ε. και περιλαμβάνει το 
πρόγραμμα μαθημάτων, τα ονόματα των διδασκόντων, 
τον εσωτερικό κανονισμό και κάθε άλλη πληροφορία 
σχετική με το Δ.Π.Μ.Σ. Ο Οδηγός Σπουδών αναρτάται 
σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 16
Γλώσσα Διδασκαλίας

Η κύρια γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η Ελλη-
νική. Ως γλώσσα διδασκαλίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και η Αγγλική για μέρος μαθημάτων ή διαλέξεων και για 
τη διευκόλυνση των προσκεκλημένων και Επισκεπτών 
Επιστημόνων Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αλλοδαπής 
(παρ. 2στ’ άρθρο 32 ν. 4485/2017). Ύστερα από απόφαση 
της Ε.Δ.Ε. η γλώσσα διδασκαλίας μπορεί να είναι και η 
Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής δι-
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πλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική. Η Ε.Δ.Ε., κατόπιν 
γραπτής αιτιολογημένης αίτησης του φοιτητή και σύμ-
φωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή, μπορεί να απο-
φασίσει τη συγγραφή της διπλωματικής στην Αγγλική.

Άρθρο 17
Θέματα φοιτητικής μέριμνας

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4485/
2017, «Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαι-
ώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους 
φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαι-
ώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. 
Τα Ιδρύματα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στους φοι-
τητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και 
τη διδασκαλία». Το Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπει ευρύτερα την 
ισότιμη πρόσβαση στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοι-
τητών/τριών με διαφορετικές ικανότητες. Στο ανωτέρω 
συμβάλλουν οι υποστηρικτικές τεχνολογίες πληροφορι-
κής και υπηρεσιών πρόσβασης. Ειδικότερα, οι φοιτητές/
τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
έχουν πρόσβαση στη διαπροσωπική επικοινωνία με τους 
διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ., στις κτιριακές εγκαταστάσεις 
ευρύτερα, στο εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρο-
νικό), στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στις αίθουσες 
διδασκαλίας καθώς και στις σχετικές με το Δ.Π.Μ.Σ. 
πληροφορίες, υπηρεσίες διαδικτύου και εφαρμογές της 
πληροφορικής.

Άρθρο 18
Θέματα Δεοντολογίας - Διπλωματικές Εργασίες

Οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές εργασίες εκπονούνται 
αποκλειστικά από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τις 
μεταπτυχιακές φοιτήτριες που τις έχουν αναλάβει. Σε 
περίπτωση αποδεδειγμένης λογοκλοπής, ο φοιτητής ή 
η φοιτήτρια διαγράφεται. Σε περίπτωση, που έχει ήδη 
λάβει τον σχετικό τίτλο σπουδών (Δ.Μ.Σ.), αυτός ανα-
καλείται με σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. 
Τα κείμενα των διπλωματικών εργασιών πρέπει να είναι 

πρωτότυπα. Οι προσφυγές σε έργα άλλων συγγραφέ-
ων πρέπει να τυγχάνουν ανάλογης παραπομπής και να 
ακολουθούνται οι καθιερωμένοι κανόνες αξιοποίησης 
εξωτερικών πηγών στη συγγραφή επιστημονικών εργα-
σιών. Σημειώνεται ότι η οποιαδήποτε αντιγραφή έργου 
άλλου/ης συγγραφέα ή δημιουργού θεωρείται σοβα-
ρό ακαδημαϊκό παράπτωμα, αντίκειται στο δίκαιο περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ. ν. 2121/1993) και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες ρυθμίσεις περί εννόμου προστα-
σίας (άρθρα 63Α-66Δ). Η Ε.Δ.Ε. ορίζει με απόφασή της 
Υπεύθυνο Διπλωματικών εργασιών του Δ.Π.Μ.Σ. Με εισή-
γηση της Σ.Ε. η Ε.Δ.Ε. εγκρίνει Κανονισμό Διπλωματικών 
Εργασιών. Ο σκοπός του Οδηγού Διπλωματικών είναι διτ-
τός. Αρχικά δίνει πληροφορίες για τις τυπικές διαδικασίες 
που ακολουθούνται για την εκπόνηση και παρουσίαση 
της διπλωματικής εργασίας (α) στους Μεταπτυχιακούς 
Φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. και (β) στους εισηγητές και επι-
βλέποντες και τέλος, παρουσιάζεται στον οδηγό ο τρό-
πος αξιολόγησης όλων των σταδίων της διπλωματικής 
εργασίας μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Άρθρο 19
Ειδικές Διατάξεις

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 
Δ.Π.Μ.Σ. τροποποιείται μετά από εισήγηση της Σ.Ε. στην 
Ε.Δ.Ε. Για ό,τι δεν προβλέπεται ρητά από την ισχύουσα 
νομοθεσία και τον Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ., οι αποφάσεις 
λαμβάνονται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Οποιοδήποτε 
θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από τη 
σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα Κανονισμό, θα αντιμε-
τωπιστεί με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και όπου 
απαιτείται με τροποποίηση του Κανονισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 1 Μαρτίου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   
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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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