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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Έρευνα στη Θερμορευστομηχανική» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.

2

Τροποποίηση της 7481/17-7-2018 απόφασης της
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 3484/21-08-2018), με θέμα:
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της ΣΕΥΠ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 21231
(1)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Έρευνα στη Θερμορευστομηχανική» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
της Σχολής Μηχανικών 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 (ΦΕΚ 38/2-03- 2018/
τ.Α’): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες
Διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 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 (ΦΕΚ 114/04-08-2017/
τ.Α’): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» και
ιδίως τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85.
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4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/2-08- 2005/τ.Α’): «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-05-2016,
τ.Α’): «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/07-05-2019/
τ.Α’) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία,
Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
7. Τη με αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α’/114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».
8. Τη με αριθμ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12- 2017/τ.Β’): «Τρόπος Κατάρτισης
του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της
Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
9. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βιωσιμότητας και ύπαρξης βασικής υποδομής και αναγκαίου
εξοπλισμού» για την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Έρευνα στη Θερμορευστομηχανική» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
της Σχολής Μηχανικών.
10. Την απόφαση 13/04-10-2019 (θέμα 12o) της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών σχετικά με
την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Έρευνα στη Θερμορευστομηχανική» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών.
11. Την εισήγηση με αρ. 6/13-12-2019 (θέμα 1ο) της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής.
12. Τη με αριθμό απόφαση 1/20-2-2020 (θέμα 42ο) της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
13. Τη με αριθμ. 125788/Ζ1/06-08-2019 (ΦΕΚ 564/
13-08-2019/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση της Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
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14. Τη με αριθμ. πρωτ. 43283/9-9-2019 απόφαση: «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός Μελών Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
15. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
την ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Έρευνα στη Θερμορευστομηχανική» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
της Σχολής Μηχανικών, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οργανώνει
και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με ελληνικό
τίτλο «Έρευνα στη Θερμορευστομηχανική» και αγγλικό
τίτλο “MSc by Research in Thermofluids”, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’/114), όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το ΠΜΣ παρέχει στους/στις Μεταπτυχιακούς/κές Φοιτητές/τήτριες (ΜΦ) την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώση
και ειδίκευση στον τομέα της θερμορευστομηχανικής
μέσω εφαρμοσμένης έρευνας και διδασκαλίας μαθημάτων. Η ενεργή συμμετοχή των ΜΦ στην εκπόνηση της
έρευνας συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην
απόκτηση κατάλληλων προσόντων για την επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξή τους, τόσο σε εθνικό όσο
και σε διεθνές επίπεδο. Η έρευνα που διεξάγεται στα
πλαίσια του παρόντος ΠΜΣ μπορεί να είναι πειραματική,
θεωρητική, υπολογιστική ή συνδυασμός αυτών. Παράλληλα, οι ΜΦ αναπτύσσουν ερευνητική σκέψη, ικανότητα
διεξαγωγής και παρουσίασης ολοκληρωμένης μελέτης
και εκτίθενται στο σύγχρονο περιβάλλον της έρευνας
που μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για την εξέλιξη σε
διδακτορική διατριβή.
Με την ολοκλήρωση του ΠΜΣ οι ΜΦ θα είναι σε θέση:
• να εμβαθύνουν σε εξειδικευμένα πεδία της θερμορευστομηχανικής, ώστε να αντιλαμβάνονται, να
περιγράφουν και να κατηγοριοποιούν τις θεωρητικές
γνώσεις, τις μεθόδους και τα εργαλεία εφαρμογής των
προτεινόμενων λύσεων και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις των ερευνητικών ερωτημάτων στο πεδίο ειδίκευσης,
• να αναλύουν προβλήματα, να συνθέτουν λύσεις και
να αξιολογούν συγκριτικά εναλλακτικές προσεγγίσεις
στο πεδίο έρευνας,
• να περιγράφουν και να παρουσιάζουν ολοκληρωμένα και με ακρίβεια την εργασία τους και τα αποτελέσματά
της, να συνεργάζονται αρμονικά στα πλαίσια μιας ερευνητικής ομάδας, να παρουσιάζουν με ακρίβεια τα αποτελέσματα της έρευνας με γραπτό ή προφορικό λόγο,
• να έχουν αναπτύξει και να επιδεικνύουν έμπρακτα
την ευαισθητοποίησή τους ως προς την ηθική και τους
κανόνες της έρευνας, ως προς τις ατομικές, κοινωνικές,
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οικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις και συνέπειες των αποτελεσμάτων της,
• να αναπτύσσουν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα
ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον τρίτο κύκλο
των διδακτορικών σπουδών, στο πεδίο της θερμορευστομηχανικής.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έρευνα στη Θερμορευστομηχανική»
μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών. Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ο ακριβής τύπος, μορφή
και εμφάνιση του τίτλου καθορίζονται με απόφαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι
ή διπλωματούχοι Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών
και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών Τμημάτων κατεύθυνσης Τεχνολογικής και Θετικών Επιστημών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της
ημεδαπής ή ομοταγών και αναγνωρισμένων από τον
ΔΟΑΤΑΠ Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών Γλώσσα διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες
Η χρονική διάρκεια πλήρους φοίτησης στο ΠΜΣ που
οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα,
στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ). Το ΠΜΣ
δεν προσφέρεται σε καθεστώς μερικής φοίτησης.
Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των
σπουδών ορίζεται στα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα,
μετά από αιτιολογημένη αίτηση του/της ΜΦ και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος (ΣΤ) Μηχανολόγων
Μηχανικών.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα
μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση προσκεκλημένων καθηγητών ή ομιλητών από το
εξωτερικό, τα μαθήματα ενδέχεται να διεξάγονται στην
αγγλική γλώσσα.
Η γλώσσα συγγραφής της ΜΔΕ είναι η ελληνική. Επιτρέπεται η συγγραφή της ΜΔΕ στην αγγλική γλώσσα,
εφόσον το αιτηθεί ο/η ΜΦ και το εγκρίνει ο/η επιβλέπων/
επιβλέπουσα. Σε κάθε περίπτωση, ο τίτλος, το εξώφυλλο
και η εκτεταμένη περίληψη της ΜΔΕ θα πρέπει να περιλαμβάνονται και στις δύο γλώσσες.
Για την απονομή ΔΜΣ απαιτείται η επιτυχής εξέταση
στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα, σε
συνδυασμό με τη συμμετοχή του/της ΜΦ στο σύνολο
των αντιστοίχων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, για την απονομή του διπλώματος ο/η ΜΦ πρέπει σωρευτικά, (α) να συγκεντρώσει
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ενενήντα (90) ECTS με τους τρόπους που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών, και (β) να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της έρευνάς του/της σε μία (1) τουλάχιστον επιστημονική εργασία, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού
Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το πρώτο εξάμηνο, οι ΜΦ αναπτύσσουν ερευνητικές δεξιότητες μέσα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας και την
παρακολούθηση τριών μαθημάτων. Παράλληλα, οι ΜΦ σχεδιάζουν και αναπτύσσουν τα κατάλληλα εργαλεία/διαδικασίες για να αντιμετωπίσουν το ερευνητικό θέμα που έχουν αναλάβει. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, οι ΜΦ
θα πρέπει να συντάξουν μια έκθεση και να παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εκπόνησης της έρευνας για
την επόμενη φάση κατά το δεύτερο εξάμηνο της φοίτησής τους.
Το δεύτερο εξάμηνο, οι ΜΦ παρακολουθούν δύο μαθήματα και προχωρούν στην υλοποίηση του ερευνητικού
θέματος που έχουν αναλάβει. Στο τέλος του εξαμήνου θα πρέπει να συντάξουν και να υποβάλλουν μία έκθεση
προόδου της έρευνας που έχουν αναλάβει και που πρόκειται να ολοκληρώσουν κατά την επόμενη φάση στο τρίτο
εξάμηνο της φοίτησής τους.
Στο τρίτο εξάμηνο, οι ΜΦ εκπονούν και υποβάλλουν τη Μεταπτυχιακή Διατριβή τους, η οποία παρουσιάζεται και
εξετάζεται από τριμελή επιτροπή καθηγητών. Παράλληλα, επεξεργάζονται τα αποτελέσματα της διατριβής τους και
υποβάλλουν μια τουλάχιστον εργασία για δημοσίευση σε εθνικό ή διεθνές επιστημονικό συνέδριο ή επιστημονικό
περιοδικό.
Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:
Α’ εξάμηνο (30 ECTS)

Β’ εξάμηνο (30 ECTS)

Γ’ εξάμηνο (30 ECTS)

Μεθοδολογία
επιστημονικής έρευνας (4 ECTS)

Διπλωματική εργασία
Μοντελοποιήσεις και προσομοιώσεις
(εκπόνηση έρευνας,
φαινομένων μεταφοράς (10 ECTS)
συγγραφή, παρουσίαση) (30 ECTS)

Υπολογιστικές μέθοδοι στη
θερμορευστομηχανική (6 ECTS)

Μάθημα εμβάθυνσης(*) (10 ECTS)

Μάθημα εμβάθυνσης(*) (10 ECTS)

Εκπόνηση έρευνας και προετοιμασία
διπλωματικής εργασίας (10 ECTS)

Υποχρέωση δημοσίευσης αποτελεσμάτων σε
περιοδικό ή πρακτικά συνεδρίου

Εκπόνηση έρευνας και προετοιμασία
διπλωματικής εργασίας (10 ECTS)
(*) Ενδεικτικός κατάλογος μαθημάτων εμβάθυνσης:
1. Διαφορικές εξισώσεις φαινομένων μεταφοράς
2. Πειραματικές μέθοδοι στα φαινόμενα μεταφοράς
3. Εφαρμογές μετάδοσης θερμότητας
4. Περιβαλλοντική ρευστοδυναμική
5. Ροές σε στροβιλομηχανές
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων, κατ’ έτος, ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) μεταπτυχιακούς φοιτητές συνολικά. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί
και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ,
ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθ. 34 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 60% είναι:
- Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος,
- Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος, κατόχοι διδακτορικού διπλώματος,
- Ομότιμοι καθηγητές (άρθ. 69, ν. 4386/2016) και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος,
- Διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980,
- Διδάσκοντες σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4610/2019 παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017,
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Α’/38) και με την παρ. 3 του άρθρου 242 του
ν. 4610/2019.
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- Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, κατόχοι διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της
ΣΤ και πράξη του Διευθυντή του ΠΜΣ, για τη διεξαγωγή
διδακτικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με
τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού
υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ (παρ. 7, άρθ.
29, ν. 4009/2011).
Επιπροσθέτως, διδακτικό έργο σε ποσοστό κατά μέγιστον 40% και με αιτιολογημένη απόφαση της ΣΤ μπορεί
να ανατεθεί σε:
- Μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- Ερευνητές από Ερευνητικά Κέντρα του άρθ. 13Α του
ν. 4310/2014 και από την Ακαδημία Αθηνών,
- Επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την
ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις
ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ,
- Επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή
αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού
διπλώματος (παρ. 7, άρθ. 16, ν. 4009/2011),
- ή να προχωρήσει σε νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 και 6, άρθ. 36, ν. 4485/
2017).
Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και
ασκήσεων του ΠΜΣ, καθώς και της επίβλεψης της έρευνας και της εκπόνησης της ΜΔΕ, γίνονται ύστερα από
εισήγηση της ΣΕ και έγκριση της ΣΤ.
Άρθρο 9
Υποδομές
Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ διατίθενται οι
αίθουσες διδασκαλίας και οι χώροι των θεσμοθετημένων
Εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και παρέχεται πρόσβαση στις έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. Οι χώροι και ο εξοπλισμός των
Εργαστηρίων αυτών τίθενται στη διάθεση των ΜΦ με
επίβλεψη από το αρμόδιο για τον κάθε χώρο εκπαιδευτικό προσωπικό και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του.
Η γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ θα γίνεται από
τη Γραμματεία του Τμήματος.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2029-2030, 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 11
Κόστος λειτουργίας
Το ΠΜΣ προσφέρεται χωρίς τέλη φοίτησης. Η φύση
του γνωστικού αντικειμένου και ο τεχνολογικός χαρακτήρας του απαιτούν σημαντική υλικοτεχνική υποδομή,
το μεγαλύτερο μέρος της οποίας διατίθεται ήδη από το
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Τμήμα και τα εργαστήριά του. Η λειτουργία του ΠΜΣ
δύναται να υποστηριχθεί από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης όπως: α) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου
τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α’ της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’/143), ή του ιδιωτικού τομέα, β) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
γ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
άλλων διεθνών οργανισμών, δ) μέρος των εσόδων του
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του
Α.Ε.Ι. και ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 27 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 21243
(2)
Τροποποίηση της 7481/17-7-2018 απόφασης της
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 3484/21-08-2018), με θέμα:
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της ΣΕΥΠ.
H 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 (ΦΕΚ 38/2-03-2018,
τ.Α’) : «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες
Διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 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 (ΦΕΚ 114/04-08-2017,
τ.Α’): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» και
ιδίως τα άρθρα 13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/2-08-2005/τ.Α’): «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-05-2016,
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τ.Α’) : «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τη με αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α’/114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».
7. Τη με αριθμ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ.Β’): «Τρόπος Κατάρτισης
του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της
Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
8. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βιωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία.
Κατεύθυνση 1: Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία, Κατεύθυνση 2: Mυοσκελετική Φυσικοθεραπεία».
9. Τη σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» του
Τμήματος Φυσικοθεραπείας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία. Κατεύθυνση 1: Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία,
Κατεύθυνση 2: Mυοσκελετική Φυσικοθεραπεία».
10. Τις Πράξεις 3/20-4-201 (Θέμα 1ο), 4/11-5-2018
(Θέμα 3ο) και 9/30-05-2018 (Θέμα 4ο) της Συνέλευσης
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία. Κατεύθυνση 1: Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία,
Κατεύθυνση 2: Mυοσκελετική Φυσικοθεραπεία».
11. Το με αριθμό πρωτ. 110466/Ζ1/2-7-18 έγγραφο
του ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Νέες μέθοδοι
στη Φυσικοθεραπεία».
12. Τη με αριθμ. 7481/17-7-2018 (ΦΕΚ 3484/
21-08-2018) απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας του
Π.Μ.Σ. με τίτλο «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία».
13. Την απόφαση με αρ. 31/17-12-2019 (θέμα 4ο) της
Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όπου προτείνονται τροποποιήσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία».
14. Την εισήγηση με αρ. 1/6-2-2020 της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.
15. Την Πράξη 1η /20-2-2020 (θέμα 44ο Α) της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά
με τροποποιήσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία».
16. Τη με αριθμ. 125788/Ζ1/06-08-2019 (ΦΕΚ 564/
13-08-2019, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση της Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
17. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Eγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης με αριθμ.
7481/17-7-2018 της Διοικούσας Επιτροπής (ΦΕΚ
3484/21-08-2018), με θέμα: Έγκριση Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νέες μέθοδοι στη
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Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της
Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την απόφαση με αρ. 31/17-12-2019 (θέμα 4ο) της Συνέλευσης του
Τμήματος Φυσικοθεραπείας, ως προς τα άρθρα 1, 2, 3
και 6, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Νέες μέθοδοι
στη Φυσικοθεραπεία» και αγγλικό τίτλο “New methods
in Physiotherapy”, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων,
τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, τεχνικών και ερευνητικών
αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Φυσικοθεραπείας, με έμφαση στην πρόληψη, βελτίωση και ολιστική αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών
και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο αναπνευστικό, στο μυοσκελετικό και στο νευρικό σύστημα. Οι θεματικές ενότητες
του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος
αναφέρονται στην πρόληψη, αξιολόγηση, και ολιστική
αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση.
Σκοποί 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.
Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων με ανάπτυξη γνώσεων για την απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων κλινικού συλλογισμού
και ερευνητικού σχεδιασμού στο γνωστικό αντικείμενο
της Αναπνευστικής, Μυοσκελετικής και Νευρολογικής
Φυσικοθεραπείας, ώστε αυτοί να μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε επιστημονικούς, ερευνητικούς και επαγγελματικούς φορείς.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) με τίτλο: «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» και
αγγλικό τίτλο “New methods in Physiotherapy”.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι θεωρητικά και περιλαμβάνουν ασκήσεις πράξης.
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται
ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΜΠ1
ΜΠ2
ΜΠ3
ΜΠ4

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Μεθοδολογία της Έρευνας
Βιοστατιστική
Κλινική Θεραπευτική Άσκηση
Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία
ΣΥΝΟΛΟ

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)
7
7
8
8
30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ - ΜΑΘΗΜΑ

ΜΠ5
ΜΠ6
ΜΠ7
ΜΠ8

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία
Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία
Νευρολογική Φυσικοθεραπεία
Σεμινάριο Φυσικοθεραπείας
ΣΥΝΟΛΟ

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)
30
8
8
8
6
30
Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

Mεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - Master Thesis

30

Κατά τα λοιπά, η απόφαση με αριθμ. 7481/17-7-2018 της Διοικούσας Επιτροπής (ΦΕΚ 3484/21-08-2018), με θέμα
έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εξακολουθεί να ισχύει.
Η απόφαση αυτή ισχύει από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 27 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02007861103200008*

