
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 31/237/8038 
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της 

Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του 

Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Θεραπευτική 

Άσκηση» («Therapeutic Exercise») και έγκριση 

Κανονισμού Λειτουργίας του.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄70) «Συνέργειες 

Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 
4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως των άρθρων 32, 43 και 85 παράγραφος 2α.

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/ 
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών – Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 
114)» και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 26407/Ζ1/15.2.2018 
«Ίδρυση-Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (114 Α΄)», ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 Κοι-
νοποίηση Διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»- 
Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών 
εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

4. Την 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
4334/12.12.2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

5. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2.3.2018) 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις» και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφοι 7 και 8.

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/ 
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/τ.Α΄).

8. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/ 
6-9-2011, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016, τ.Α΄), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσι-
κοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
12/6.11.2019).

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 161/19.12.2019).

12. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
20/11.12.2019).

13. Το αριθ. 85557/Ζ1/24.5.2018 έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017 (Α΄114).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 
τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΠΜΣ) του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής 
Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου 
Πατρών στην «Θεραπευτική Άσκηση» («Therapeutic 
Exercise»), ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πα-
τρών (ΠΠ) από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 οργανώ-
νει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΠΜΣ) στην «Θεραπευτική Άσκηση» σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) έχει ως 
γνωστικό αντικείμενο την «Θεραπευτική Άσκηση». Η Θε-
ραπευτική Άσκηση αποτελεί τεκμηριωμένη θεραπευτική 
παρέμβαση στην Φυσικοθεραπεία και γενικότερα στις 
Επιστήμες Υγείας με εφαρμογές σε ολόκληρο το φάσμα 
παθολογικών καταστάσεων και ειδικών πληθυσμιακών 
ομάδων.

Σκοπός του προγράμματος είναι:
1. Η απόκτηση ισχυρού επιστημονικού υπόβαθρου 

ώστε οι επιστήμονες υγείας να διευρύνουν την εμπειρία 
τους και να εμβαθύνουν την επιστημονική τους γνώση 
στην αποκατάσταση των ασθενών με βάση επιστημονι-
κά τεκμηριωμένα προγράμματα και παρεμβάσεις θερα-
πευτικής άσκησης.

2. Η έρευνα για την παραγωγή και αξιοποίηση προ-
ηγμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, και για 
την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και 
κλινικών εφαρμογών στον επιστημονικό χώρο της Απο-
κατάστασης.

3. Η διεπιστημονική εκπαίδευση επιστημόνων υγείας 
στο σχεδιασμό και υλοποίηση της έρευνας στις προηγ-
μένες τεχνικές αποκατάστασης και στην προαγωγή της 
διεπιστημονικότητας στον τομέα της Αποκατάστασης 
με σκοπό την καλύτερη, έγκυρη και ασφαλή υπηρέτηση 
της υγείας του ατόμου.

4. Η κατάρτιση των επιστημόνων υγείας με εξειδι-
κευμένες δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με την κλινι-
κή φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και την εφαρμογή 
εξειδικευμένων προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης. 
Απώτερος σκοπός, η επιτυχή σταδιοδρομία τόσο στον 
ακαδημαϊκό όσο και στον ιδιωτικό και δημόσιο κλινικό 
τομέα.

Η οργάνωση και η ανάπτυξη ΠΜΣ στην επιστήμη της 
Φυσικοθεραπείας και ιδιαίτερα στο επιστημονικό πεδίο 
της Θεραπευτικής Άσκησης βρίσκεται σε άμεση σχέση 
με τις άλλες Επιστήμες Αποκατάστασης της Υγείας και 
την κοινωνία, είναι δε ζωτικής σημασίας για την κοινω-
νική και την οικονομική ανάπτυξη καθώς και για την 
βελτίωση των Υπηρεσιών Υγείας της χώρας μας.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στην «Θεραπευτική Άσκηση» [Master of Science 
(MSc) in «Therapeutic Exercise»].

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσι-
κοθεραπείας (Πανεπιστημίου, ΤΕΙ), Τμημάτων Επιστημών 
Υγείας πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιού-
χοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 
ενενήντα (90). Τα μαθήματα του ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η 
διδασκαλία θα γίνεται στην ελληνική και/ή στην αγγλική 
γλώσσα. Για τη λήψη ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα 
τα υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και 
Β’ εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική 
εργασία κατά το Γ΄ εξάμηνο. Το πρόγραμμα των μαθη-
μάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

Κωδικός Π.Μ. Α’ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

MTE-101 6 Μεθοδολογία Έρευνας στις 
Επιστήμες Υγείας

MTE -102 8 Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική της 
Θεραπευτικής Άσκησης

MTE -103 8 Σχεδιασμός Θεραπευτικής Άσκησης

MTE -104 8 Θεραπευτική Άσκηση - 
Χειροθεραπεία Σπονδυλικής Στήλης

Σύνολο 30

Β’ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

MTE -201 6 Σχεδιασμός Μεταπτυχιακής Έρευνας

MTE -202 8 Προηγμένη Αθλητική 
Φυσικοθεραπεία

MTE-203 8 Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στη 
Νευροαποκατάσταση

MTE-204 8 Ειδικά Θέματα Άσκησης και 
Αποκατάστασης

Σύνολο 30

Γ’ Εξάμηνο

MTE-301 30 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορί-
ζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30). Τα μέλη των 
κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμή-
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ματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, 
που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου 
της παραγράφου 1 του άρθρου 34 καθώς και της πα-
ραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν 
μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, 
και μόνο ένας κατ’ έτος στο ΠΜΣ, σύμφωνα με τους ει-
δικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα προβλεπό-
μενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπιστημίου Πατρών 
και ειδικότερα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι 
επαρκής για την κάλυψη των αναγκών του ΠΜΣ. Οι 
θεωρητικές διαλέξεις πραγματοποιούνται σε αίθουσες 
του Πανεπιστημίου Πατρών και οι εργαστηριακές-ερευ-
νητικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους (ερευνητικά εργαστήρια, 
εργαστήρια πρακτικών εφαρμογών, βιβλιοθήκη κ.α.) 
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας. Επιπλέον, στο Πανεπι-
στήμιο Πατρών λειτουργούν οργανωμένες Βιβλιοθήκες 
και Κέντρα Πληροφόρησης, συνδεδεμένα (με Η/Υ) με 
τράπεζες πληροφοριών και με μεγάλες βιβλιοθήκες της 
Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2026-2027 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά δια-
τάξεις.

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

O Αναλυτικός Προϋπολογισμός περιέχει την καταγρα-
φή των εσόδων (Πίν. 1) και εξόδων (Πίν. 2) ανά κατηγορία:

Πίνακας 1. 
Προϋπολογισμός εσόδων ΠΜΣ.

Έσοδα /Τμήμα Λειτουργίας Ποσά (€)

α/α Κατηγορία εσόδων

1

Προϋπολογισμός του ΑΕΙ και των 
συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του 
φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43 του 
ν. 4485/17

0

2

Δωρεές, παροχές κληροδοτήματα και κάθε 
είδους χορηγίες φορέων του δημοσίου 
τομέα, όπως οριοθετείται στην περιπτ. Α’ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα

0

3 Πόρους από ερευνητικά προγράμματα 2.000

4 Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών 0

5 Έσοδα των ειδικών λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι.

6 Κάθε άλλη νόμιμη αιτία, πηγή 
*(21 φοιτητές Χ 2700 Ε/φοιτητή) 56.700

Σύνολο 58.700

* Σε σύνολο 30 φοιτητών οι 9 φοιτητές δύναται να απαλλαγούν από 
τέλη φοίτησης εφόσον πληρούν τα εκ του νόμου προσδιορισμένα 
κριτήρια.

Πίνακας 2. 
Προϋπολογισμός εξόδων ΠΜΣ.

α/α Κατηγορία Α΄: 
Λειτουργικά Έξοδα Προγράμματος (70%) Ποσά (€)

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 8.000

2 Δαπάνες αναλωσίμων 3.000

3 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
ΠΜΣ 1.000

4 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του ΠΜΣ 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς 2.000

5

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του ΠΜΣ

10.000

6
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του ΠΜΣ

1.590

7 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθ. 36 του ν. 4485/2017 3.000

8 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 4.500

9

Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας 
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών 
πεδίου)

8.000

Κατηγορία Β΄: 
Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 17.610

Τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ ύψους 2.700 €, 900 € ανά 
εξάμηνο και άτομο, είναι απαραίτητα για τους εξής λό-
γους: α) η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας που αποτελεί κύριο μέρος και της εκπαίδευσης 
των φοιτητών είναι εργαστηριακού τύπου και απαιτείται 
χρήση εξειδικευμένου εργαστηριακού εξοπλισμού και 
εργαστηριακών αναλωσίμων υψηλού κόστους, β) προ-
βλέπεται η πρόσκληση επιστημόνων αυξημένου κύρους 
από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού για 
σεμινάρια και διαλέξεις και γ) προβλέπεται η προβολή 
του ΠΜΣ με παρουσίαση του προγράμματος και η συμ-
μετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε επιστημονικό 
συνέδριο με παρουσίαση εργασιών.
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Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Β. Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας 
της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πα-
νεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Θεραπευτική Άσκηση» 
(«Therapeutic Exercise»):

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο ολοκληρώνε-
ται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ). Τα ΠΜΣ εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδι-
ασμό των Α.Ε.Ι., διέπονται από επιστημονική συνοχή και 
αποσκοπούν: α) στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, 
την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνι-
κών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, 
β) στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων 
σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκρι-
μένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες 
ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του 
πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων, καθώς 
και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσί-
ας, μεθοδολογιών, εργαλείων και ερευνητικών αποτελε-
σμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται 
το κάθε Τμήμα. Το σχέδιο Κανονισμού Μεταπτυχιακών 
Σπουδών συμπληρώνει τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4.8.2017): ‘’Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις’’ και έχει ως στόχο να 
συμβάλλει σε ένα είδος εναρμόνισης όλων των μετα-
πτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο 
των κατευθύνσεών του, με παράλληλη διατήρηση των 
βαθμών ελευθερίας και των δυνατοτήτων καινοτομίας 
τους, που προκύπτουν εξαιτίας ιδιαιτεροτήτων κάθε με-
ταπτυχιακού προγράμματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άρθρο 1. Εισαγωγή
Άρθρο 2. Σκοπός
Άρθρο 3. Όργανα και Μέλη του ΠΜΣ
Άρθρο 4. Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Άρθρο 5.  Εγγραφές-Δηλώσεις μαθημάτων/ασκήσεων 

Ειδίκευση 
Άρθρο 6. Εκπαιδευτική Δομή του ΠΜΣ
Άρθρο 7. Διπλωματική εργασία
Άρθρο 8.  Λοιπές υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοι-

τητών 
Άρθρο 9. Απονομή και βαθμός ΔΜΣ
Άρθρο 10. Λογοκλοπή Άρθρο
Άρθρο 11. Φοιτητικές Παροχές
Άρθρο 12. Θέματα του Παραρτήματος Διπλώματος
Άρθρο 13.  Διοικητική Υποστήριξη – Υλικοτεχνική 

Υποδομή 
Άρθρο 14. Αξιολόγηση
Άρθρο 15.  Μεταβατικές ρυθμίσεις 
Άρθρο 16. Συντμήσεις
Άρθρο 17. Παραρτήματα

Άρθρο 1 
EΙΣΑΓΩΓΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-
ματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών 
(ΠΠ) με τίτλο «Θεραπευτική Άσκηση» εγκρίθηκε από 
τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. συνεδρ. 
161/19.12.2019) και τη Συνέλευση του Τμήματος Φυσι-
κοθεραπείας (αρ. συνεδρ. 12/6.11.2019). Διέπεται από τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017, του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τις Μεταπτυ-
χιακές Σπουδές καθώς και του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 2 
ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) έχει ως 
γνωστικό αντικείμενο την «Θεραπευτική Άσκηση». Η θε-
ραπευτική Άσκηση αποτελεί τεκμηριωμένη θεραπευτική 
παρέμβαση στην Φυσικοθεραπεία και γενικότερα στις 
Επιστήμες Υγείας με εφαρμογές σε ολόκληρο το φάσμα 
παθολογικών καταστάσεων και ειδικών πληθυσμιακών 
ομάδων.

Σκοποί του προγράμματος είναι:
1. Η απόκτηση ισχυρού επιστημονικού υπόβαθρου 

ώστε οι επιστήμονες υγείας να διευρύνουν την εμπειρία 
και την επιστημονική τους γνώση στην αποκατάστα-
ση των ασθενών με βάση επιστημονικά τεκμηριωμένα 
προγράμματα και παρεμβάσεις θεραπευτικής άσκησης.

2. Η έρευνα για την παραγωγή και αξιοποίηση προηγ-
μένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, την ανά-
πτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και κλινικών 
εφαρμογών στον επιστημονικό χώρο της Αποκατάστα-
σης.

3. Η διεπιστημονική εκπαίδευση επιστημόνων υγείας 
στο σχεδιασμό και υλοποίηση της έρευνας στις προηγ-
μένες τεχνικές αποκατάστασης και στην προαγωγή της 
υγείας του ατόμου καθώς και της ασφάλειας του κατά 
την υλοποίησή τους.

4. Η τελική απόδοση στο ευρύτερο υγειονομικό σύ-
στημα της χώρας επιστημόνων υγείας με τις απαιτού-
μενες γνώσεις και δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία 
στον ιδιωτικό και δημόσιο κλινικό τομέα, καθώς και στον 
ακαδημαϊκό τομέα, ως εξειδικευμένων επιστημόνων 
αποκατάστασης, που να είναι ικανοί να αναπτύξουν, 
σχεδιάσουν, αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν επιστη-
μονικά τεκμηριωμένες υπηρεσίες/ προγράμματα απο-
κατάστασης.

Η οργάνωση και η ανάπτυξη ΠΜΣ στην επιστήμη της 
Φυσικοθεραπείας και ιδιαίτερα στο επιστημονικό πεδίο 
της Θεραπευτικής Άσκησης βρίσκεται σε άμεση σχέση 
με τις άλλες Επιστήμες Αποκατάστασης της Υγείας και 
την κοινωνία, είναι δε ζωτικής σημασίας για την κοινω-
νική και την οικονομική ανάπτυξη και για την βελτίωση 
των Υπηρεσιών Υγείας της χώρας μας.

Το ΠΜΣ οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «ΘΕΡΑΠΕΥ-
ΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ» [Master of Science (MSc) in “Therapeutic 
Exercise”].
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Άρθρο 3
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΜΣ

3.1. Στα διοικητικά όργανα συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ 
(Καθηγητές και Λέκτορες) του Πανεπιστημίου Πατρών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 
36 του ν. 4485/2017 καθώς και του Εσωτερικού Κανο-
νισμού Λειτουργίας για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του 
Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ, αρμόδια 
όργανα είναι τα εξής:

α) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών είναι το 
αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητι-
κού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του ΠΜΣ.

β) Η Συνέλευση του Τμήματος (ΣΤ) έχει τις κατωτέρω 
αρμοδιότητες:

• Εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης ΠΜΣ.

• Εκλέγει για διετή θητεία τη Συντονιστική Επιτροπή 
(ΣΕ) του ΠΜΣ.

• Αναθέτει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των 
μεταπτυχιακών μαθημάτων, ορίζει τους συντονιστές 
των μαθημάτων, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής 
Επιτροπής.

• Καλεί από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέ-
πτες, καταξιωμένους επιστήμονες σύμφωνα με το άρθρο 
36, παράγραφος 5 του ν. 4485/2017.

• Εκλέγει τον Διευθυντή του ΠΜΣ μαζί με τον Αναπλη-
ρωτή του.

• Αποφασίζει για τη διαδικασία αξιολόγησης του ΠΜΣ
• Προκηρύσσει το ΠΜΣ και ορίζει τον αριθμό των 

υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ), μετά από 
εισήγηση της ΣΕ.

• Αποφασίζει για τη σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγη-
σης Υποψηφίων (ΕΑY), κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε.

• Επιλέγει τους εισακτέους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές 
(ΜΦ) σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, την κατάθεση 
υποψηφιοτήτων και την εισήγηση της ΣΕ.

• Αποφασίζει για τον Επιβλέποντα Καθηγητή (ΕΚ) και 
τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (ΤΕΕ) για 
κάθε ΜΦ, μετά από εισήγηση της ΣΕ.

• Αποφασίζει για την κατανομή των πάσης φύσεως 
κονδυλίων του ΠΜΣ.

• Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 
προκειμένου να απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ).

Επίσης είναι αρμόδια για κάθε άλλο θέμα που προβλέ-
πεται από επί μέρους διατάξεις.

γ) Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. απαρτίζεται 
από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τα οποία έχουν 
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορι-
κών διατριβών, τα οποία εκλέγονται από τη Συνέλευση 
Τμήματος (ΣΤ) και έχει την ακόλουθη σύνθεση: αποτε-
λείται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ, τον Αναπληρωτή 
Διευθυντή του ΠΜΣ και από τρείς διδάσκοντες του ΠΜΣ. 
Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακο-
λούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμ-
ματος και ειδικότερα:

• Φροντίζει για την προβολή του ΠΜΣ και την προσέλ-
κυση υποψηφίων.

• Προτείνει στη Συνέλευση την προκήρυξη του ΠΜΣ 
και τον αριθμό των υποψηφίων ΜΦ

• Εισηγείται στη Συνέλευση τη σύνθεση των ΕΑΥ.
• Ενημερώνει τη Συνέλευση για τη σειρά αξιολόγησης 

των υποψηφίων ΜΦ.
• Εισηγείται στη Συνέλευση τον ΕΚ και τα μέλη της ΤΕΕ 

για κάθε ΜΦ, μετά από πρόταση των ΕΚ.
• Επεξεργάζεται το πρόγραμμα μαθημάτων, εισηγεί-

ται τους συντονιστές των μαθημάτων και επιβλέπει την 
εφαρμογή του προγράμματος.

• Ενημερώνει τη Συνέλευση για τα θέματα του ΠΜΣ.
• Προτείνει στη Συνέλευση την κατανομή κονδυλίων 

του ΠΜΣ, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αμοιβών 
των ΜΦ για διδακτικά καθήκοντα (επικουρικό έργο).

• Προβαίνει σε ενέργειες προσέλκυσης κονδυλίων για 
το ΠΜΣ.

• Είναι υπεύθυνη για την αποδοχή δωρεών προς το 
ΠΜΣ και την έκδοση σχετικών αποδείξεων στα πλαίσια 
των γενικών σχετικών κανόνων του Πανεπιστημίου Πα-
τρών (ΠΠ) και σε συνεργασία με τον Ε.Λ.Κ.Ε. του ΠΠ.

δ) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ): αποτε-
λείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο 
οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου και τους Κοσμήτορες ως 
μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 5 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

ε) Ο Διευθυντής του ΠΜΣ (ΔΠΜΣ) προεδρεύει της Συ-
ντονιστικής Επιτροπής και ορίζεται μαζί με τον Αναπλη-
ρωτή του με απόφαση της Συνέλευσης για διετή θητεία.

Ο ΔΠΜΣ εισηγείται στη Συνέλευση κάθε θέμα που 
αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΠΜΣ και 
ειδικότερα ασκεί τα κατωτέρω καθήκοντα:

• Έχει την ευθύνη σύνταξης αναλυτικού απολογισμού 
του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ

• Εισηγείται στη Συνέλευση όλα τα θέματα που άπτο-
νται του ΠΜΣ μεταφέροντας τις αποφάσεις της ΣΕ.

• Έχει την ευθύνη για την απρόσκοπτη λειτουργία του 
ΠΜΣ.

• Φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων της ΣΕ.
• Ο ΔΠΜΣ είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋ-

πολογισμού και απολογισμού του ΠΜΣ, τους οποίους 
υποβάλλει στη ΣΤ, την παρακολούθηση της εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών πλη-
ρωμής των σχετικών δαπανών.

Ο ΔΠΜΣ εισηγείται γενικότερα στα αρμόδια όργανα 
για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουρ-
γία του προγράμματος.

στ) Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Δι-
εθνών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών έχει την 
εποπτεία και τον γενικότερο συντονισμό των μεταπτυ-
χιακών σπουδών, σε επίπεδο Ιδρύματος.

3.2 Τη διδασκαλία του ΠΜΣ μπορούν να αναλαμβά-
νουν οι αναφερόμενοι στις διατάξεις του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017.

Οι διδάσκοντες σε ΠΜΣ προέρχονται κατά εξήντα τοις 
εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη ΔΕΠ και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. 
και Ε.Τ.Ε.Π., Ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα 
μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος ή 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 
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ν. 4009/2011. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πρέπει 
να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το 
γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμ-
φισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή 
ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η ΣΤ 
αξιολογεί τις ανάγκες του ΠΜΣ σε διδακτικό προσωπικό 
και, εφόσον τα υφιστάμενα μέλη ΔΕΠ, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ και οι 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, δεν επαρκούν, με αιτιολογημένη απόφασή 
της αποφασίζει την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη 
ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή την πρόσκληση 
μελών ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά 
κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’/258), συ-
μπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή νέες προσλήψεις/
συμβάσεις σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Με απόφαση της Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται 
ύστερα από εισήγηση του ΔΠΜΣ, καλούνται από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες, καταξιωμένοι 
επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή 
ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, ή επιστήμονες αναγνω-
ρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική 
εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, για την 
κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ΠΜΣ.

Επικουρικό έργο μπορούν να ασκούν Υποψήφιοι Δι-
δάκτορες.

Η ανάθεση της διδασκαλίας μεταπτυχιακού μαθήμα-
τος που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) 
του ΠΜΣ γίνεται από τη ΣΕ και μπορεί να περιλαμβάνει 
περισσότερα του ενός μέλη ΔΕΠ. Εξ’ αυτών, ένα μέλος 
ΔΕΠ προτείνεται από τη ΣΕ ως Συντονιστής (ΣΜ).

Εκτός του συντονισμού της διδασκαλίας, ο ΣΜ μπορεί 
να εισηγείται τη συμμετοχή στη διδασκαλία και άλλων 
διδασκόντων με τα τυπικά προσόντα που προαναφέρ-
θηκαν. Σε κάθε περίπτωση έχει την ευθύνη της ομαλής 
διεκπεραίωσης του μαθήματος, της επικοινωνίας με 
την Γραμματεία, της ενημέρωσης της ΣΕ, της παροχής 
στοιχείων σχετικών με το μάθημα, του ελέγχου και της 
τήρησης του απουσιολογίου και του βαθμολογίου.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των δια-
λέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος 
εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις με-
ταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες.

Καθήκοντα ΕΚ μπορούν να αναλάβουν μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος, τα οποία δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο 
επιστημονικό πεδίο του ΠΜΣ και όποια άλλα μέλη ΔΕΠ 
έχουν ανάθεση διδασκαλίας σε αυτό.

Άρθρο 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

4.1 Για την εισαγωγή ΜΦ διενεργείται προκήρυξη 
(Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με εισήγηση 
της ΣΕ και απόφαση της ΣΤ του ΠΜΣ κάθε ακαδημαϊκό 
έτος μέχρι το τέλος Ιουλίου με καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών το αργότερο 

εντός του Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Η δημο-
σίευση της προκήρυξης γίνεται από το Πανεπιστήμιο 
Πατρών με ευθύνη του Τμήματος, ενώ το σχετικό κόστος 
βαρύνει το ΠΜΣ. Με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτρο-
πής και απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται κάθε έτος 
η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία απαρτί-
ζεται από (τρία) 3 μέλη του Τμήματος, και ειδικότερα: 
αποτελείται από τον ΔΣΠΜΣ και δύο (2) μέλη. Η επιλογή 
ολοκληρώνεται μέχρι την 15η Οκτωβρίου. Τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 
1, καθώς και στην προκήρυξη κάθε έτους. Οι υποψήφιοι 
υποβάλλουν την αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμή-
ματος Φυσικοθεραπείας.

4.2 Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Φυσικοθερα-
πείας (Πανεπιστημίου, ΤΕΙ), Τμημάτων Επιστημών Υγείας 
Πανεπιστημίων την Ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομο-
ταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιού-
χοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των 
παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημε-
δαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει 
Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο 
μια ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της 
ΕΑΥ του ΠΜΣ προς επικύρωση του πίνακα των επιτυχό-
ντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του 
διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερο-
μηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, 
οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

4.3 Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά 
διδάσκοντα ορίζεται σε πέντε (βλέπε άρθρο 45 παρά-
γραφος 1β του ν. 4485/2017) Ο αριθμός των εισακτέων 
ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους τριάντα (30). Τα μέλη 
των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που 
πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν 
μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και 
μόνο ένας κατ’ έτος και ανά ΠΜΣ, μόνο σε ΠΜΣ που ορ-
γανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το 
οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπου-
δών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

4.4 Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνυπολογι-
σμό των παρακάτω κριτηρίων, το καθένα από τα οποία 
αποδίδει συγκεκριμένο αριθμό μορίων:

α) Βαθμός πτυχίου: στρογγυλοποίηση στο πρώτο δε-
καδικό ψηφίο x 5 μόρια.

β) Αναγνωρισμένος τίτλος γλωσσομάθειας που πι-
στοποιεί την άριστη (Γ2/C2) γνώση της ξένης (αγγλικής) 
γλώσσας (όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 1 του 
π.δ. 146/2007, την παρ.1 του άρθρου 1 του π.δ. 116/2006 
και τον Α.Σ.Ε.Π.: 5 μόρια.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και διδακτορικό 
δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο επιστημών υγείας: 
0-5 μόρια.

δ) Επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου (δη-
μοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε 
ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια) 
σε γνωστικό αντικείμενο επιστημών υγείας: ποιοτική 
αξιολόγηση από την ΕΑΥ από 0-5 μόρια.
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ε) Προηγηθείσα επαγγελματική εμπειρία του υποψή-
φιου συναφής με την Αποκατάσταση: από 0,5 μόρια ανά 
έτος για τα πρώτα 10 έτη.

στ) Συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της ΕΑΥ: ποι-
οτική αξιολόγηση από 0-30 μόρια.

Στην Συνέντευξη του υποψηφίου συνυπολογίζονται:
(i) η εκτίμηση της προσωπικότητάς του,
(ii)  η αποτίμηση της πιθανής ερευνητικής δραστηρι-

ότητάς του,
(iii)  η ποιότητα των απαιτούμενων δύο συστατικών 

επιστολών.
4.5 Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων με βάση τα 

προηγούμενα κριτήρια καταρτίζει πίνακα αξιολογικής 
σειράς των επιτυχόντων, ο οποίος (με τη σύμφωνη γνώ-
μη της Συντονιστικής Επιτροπής) επικυρώνεται από την 
Συνέλευση του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε σειρά σύμφωνα με 
τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν. Από τους υποψή-
φιους που θα συγκεντρώνουν τουλάχιστον συνολική 
βαθμολογία 60 μορίων και άνω, θα επιλέγονται αυτοί 
που θα συγκεντρώνουν το υψηλότερο σύνολο μονάδων. 
Οι υπόλοιποι χαρακτηρίζονται ως επιλαχόντες και μπο-
ρούν να καταλάβουν θέση στο ΠΜΣ εάν αρνηθεί(ούν) 
την εγγραφή ένας ή περισσότεροι από τους επιλεχθέ-
ντες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εάν καλυφθούν οι θέσεις, 
θα προηγηθούν αυτοί που έχουν μεγαλύτερο βαθμό πτυ-
χίου. Εάν δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις, γίνονται δεκτοί 
όλοι οι ισοβαθμούντες.

Άρθρο 5
ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

5.1 Η εγγραφή των εισακτέων ΜΦ κάθε έτους γίνεται 
από 15 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου σε προθεσμίες 
που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φυσι-
κοθεραπείας. Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά στο portal 
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/ webdynpro/sap/zups_
pg_adm. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, είναι εφικτή η 
εγγραφή εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, με 
απόφαση της ΣΤ, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του 
ενδιαφερομένου.

5.2 Οι ΜΦ υποχρεούνται να ανανεώνουν την εγγραφή 
τους ανά εξάμηνο. Η ανανέωση γίνεται με αίτηση μέσα 
σε προθεσμίες που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμή-
ματος. Οι ανανεώσεις εγγραφών στον κύκλο του ΠΜΣ θα 
πραγματοποιούνται δύο (2) φορές το χρόνο στην αρχή 
κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

5.3 Αναστολή φοίτησης μπορεί να γίνει για ορισμένο 
χρόνο, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μή-
νες, για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, μετά από από-
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται 
κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου μεταπτυχιακού 
φοιτητή. Κατά την διάρκεια της αναστολής φοίτησης 
αίρονται όλες οι παροχές, οι οποίες ανακτώνται κατόπιν 
νέας αιτήσεως του ενδιαφερόμενου. Τα εξάμηνα αναστο-
λής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην 
προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. 
(βλ. παράγραφο 3 του άρθρου 33 του ν. 4485/2017).

5.4 Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
(ενδεικτικά: ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικο-
γενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας) να 
χορηγείται παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κα-
τόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του 
Τμήματος.

5.5 Φοιτητής, που δεν ανανέωσε την εγγραφή του και 
δεν παρακολούθησε μαθήματα ή δεν διεξήγαγε έρευνα 
για δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, χάνει τη ιδιότητα του 
μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από τα μητρώα 
του ΠΜΣ.

5.6 Η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του 
υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται η προτεινόμενη 
θεματική περιοχή της διπλωματικής εργασίας και ο προ-
τεινόμενος επιβλέπων, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής με 
τη σύμφωνη γνώμη του και εισηγείται στη Συνέλευση 
του Τμήματος την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την 
έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι 
και ο επιβλέπων (άρθρο 34 παρ. 4 ν. 4485/2017, βλέπε 
άρθρα 6.4 και 7 του παρόντος).

5.7 Oι όροι φοίτησης που περιλαμβάνονται στον Κα-
νονισμό Σπουδών του ΠΜΣ γίνονται αποδεκτοί από 
κάθε υποψήφιο με την εγγραφή του. Ο υποψήφιος, πριν 
εγγραφεί, λαμβάνει γνώση αυτού του Κανονισμού από 
τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας και το 
δικτυακό τόπο https://www.upatras.gr/el/node/8445.

Άρθρο 6
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΜΣ

6.1  Διάρκεια και διάρθρωση Σπουδών - Διδακτικό 
ημερολόγιο

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκ-
πόνησης της διπλωματικής εργασίας (ΔΕ), σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει το διπλάσιο του χρόνου της κανονικής διάρκειας 
φοίτησης, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης 
εκάστου ΠΜΣ. Ως εκ τούτου, η ανώτατη διάρκεια φοίτη-
σης στο ΠΜΣ ανέρχεται στα έξι (6) εξάμηνα.

Δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους φοι-
τητές και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για μη εργαζό-
μενους φοιτητές παρέχεται από τη ΣΤ κατόπιν αίτησης 
του μεταπτυχιακού φοιτητή και κατάθεση των σχετικών 
δικαιολογητικών.

Η διάρκεια της μερικής φοίτησης δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει το διπλάσιο της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης. H 
διδασκαλία και οι εξετάσεις του πρώτου διδακτικού και 
του δευτέρου διδακτικού εξαμήνου ορίζονται σύμφωνα 
με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο όπως αυτό ορίζεται από 
τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων/ασκήσεων και 
εξετάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζεται και ανακοινώ-
νεται από τη ΣΕ τουλάχιστον ένα δεκαήμερο πριν από 
την έναρξη του εξαμήνου.

6.2 Μαθήματα
Οι ΜΦ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ανελλιπώς 

και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα της 
ειδίκευσης στην οποία επιλέχθηκαν.
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Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 
ενενήντα (90).

Η κατανομή των μαθημάτων ΠΜΣ παρουσιάζεται στον 
Πίνακα 1.

Πίνακας 1. 
Δομή του Προγράμματος με τίτλο: «Θεραπευτική 
Άσκηση» και Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ)

Κωδικός Π.Μ. Α’ Εξάμηνο 
Υποχρεωτικά Μαθήματα

MTE-101 6 Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες 
Υγείας

MTE-102 8 Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική της Θε-
ραπευτικής Άσκησης

MTE-103 8 Σχεδιασμός Θεραπευτικής Άσκησης

MTE-104 8 Θεραπευτική Άσκηση -Χειροθεραπεία 
Σπονδυλικής Στήλης

Σύνολο 30
Β’ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

MTE-201 6 Σχεδιασμός Μεταπτυχιακής Έρευνας
MTE-202 8 Προηγμένη Αθλητική Φυσικοθεραπεία

MTE-203 8 Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στη Νευ-
ροαποκατάσταση

MTE-204 8 Ειδικά Θέματα Άσκησης και Αποκατά-
στασης

Σύνολο 30

Γ’ Εξάμηνο

MTE-301 30 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Η παρουσίαση και εξέταση της μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας (ΜΔΕ) πραγματοποιείται εφ’ όσον ο 
μεταπτυχιακός φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς στα 
απαιτούμενα μαθήματα και έχει ολοκληρώσει τις υπο-
χρεώσεις του σε σεμινάρια και εργαστήρια που απαι-
τούνται για τη λήψη της ΜΔΕ όπως καθορίζονται στα 
περιγράμματα μαθημάτων.

Με πρόταση της ΣΤ και έγκριση της Συγκλήτου του 
ιδρύματος μπορεί να γίνεται τροποποίηση του προ-
γράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ 
των εξαμήνων.

Διδάσκοντες στο ΠΜΣ δύνανται να είναι σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 
36 του ν. 4485/2017.

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η διδασκαλία μα-
θημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσο-
στό μεγαλύτερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). Τα 
μαθήματα θα διδάσκονται στην ελληνική και, εφ’ όσον 
κρίνεται σκόπιμο, στην αγγλική γλώσσα.

6.3 Παρακολούθηση μαθημάτων
H παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων 

και των ασκήσεων (εργαστηριακών, κ.λπ.) είναι υποχρε-
ωτική. Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικώς σοβα-
ροί και τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρακολούθη-
σης των μαθημάτων και συμμετοχής των μεταπτυχιακών 
φοιτητών στις προβλεπόμενες υπό του προγράμματος 

ασκήσεις, είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν απουσίες, ο 
μέγιστος αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το 
1/6 των μαθημάτων ή των ασκήσεων που πραγματοποι-
ήθηκαν. Στο τέλος κάθε εξαμήνου γίνεται εξέταση στα 
μαθήματα του αντίστοιχου εξαμήνου. Ο τρόπος εξέτα-
σης καθορίζεται από τους διδάσκοντες. Σε περίπτωση 
που ΜΦ λόγω απουσιών δεν παρακολούθησε επαρκώς 
μάθημα, τότε είναι υποχρεωμένος/η να το επαναλάβει.

Τα μαθήματα-εργαστήρια πραγματοποιούνται στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών.

6.4 Βαθμολογία - Εξετάσεις - Ορισμός Ε.Κ. και Τ.Ε.Ε.
Η επίδοση σε κάθε μάθημα αξιολογείται από τον/ους 

διδάσκοντα/ες και βαθμολογείται με την ισχύουσα, για 
τους προπτυχιακούς φοιτητές, κλίμακα βαθμολογίας. 
Συγκεκριμένα, οι βαθμοί που δίδονται, κυμαίνονται από 
μηδέν (0) μέχρι δέκα (10) με διαβαθμίσεις της ακέραιης 
ή μισής μονάδας. Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το 5 και 
οι μεγαλύτεροί του. Η βαθμολογία αποστέλλεται στη 
Γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας εντός είκοσι 
ημερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου. Στα 
πιστοποιητικά βαθμολογίας, που χορηγούνται από την 
Γραμματεία του Τμήματος, αναγράφονται αναλυτικώς 
όλοι οι προβιβάσιμοι βαθμοί. Οι μεταπτυχιακοί φοιτη-
τές δύνανται να εξεταστούν στα μαθήματα και των δύο 
εξαμήνων, πριν την έναρξη του χειμερινού διδακτικού 
εξαμήνου. Η εξεταστική περίοδος ορίζεται στις δύο (2) 
εβδομάδες. Η παραπάνω εξέταση είναι επαναληπτική 
των μαθημάτων των αντίστοιχων εξαμήνων. Σε περί-
πτωση αποτυχίας σε μάθημα ή υπέρβασης του ορίου 
απουσιών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμέ-
νος να επαναλάβει την παρακολούθησή του. Σε περί-
πτωση δεύτερης αποτυχίας σε μάθημα, στην οποία δεν 
προσμετράται η τυχόν αποτυχία σε εξέταση μαθήματος 
κατά την επαναληπτική εξέταση πριν από την έναρξη 
του χειμερινού εξαμήνου, ο μεταπτυχιακός φοιτητής 
διαγράφεται από το Πρόγραμμα, μετά από απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος.

Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας στο τελευταίο 
μάθημα, με το οποίο ο φοιτητής ολοκληρώνει τις υπο-
χρεώσεις του στο ΠΜΣ, μετά από αίτηση του φοιτητή, 
δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασής του από Τριμελή 
Εξεταστική Επιτροπή, η οποία θα ορίζεται με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος.

Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτα-
σης διδάσκων. Για κάθε ΜΦ ορίζεται από τη ΣΤ, μετά 
από πρόταση της ΣΕ, ένα μέλος ΔΕΠ ως Επιβλέπων Κα-
θηγητής (ΕΚ), με τη σύμφωνη γνώμη και του ίδιου. Η ΣΕ 
και ο ΕΚ έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του 
ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού 
φοιτητή (βλέπε και άρθρα 5, 6 και 7 του παρόντος).

Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας, ορίζεται από τη ΣΤ, ΤΕΕ, στην οποία συμμετέχουν 
ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές των 
βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος και ανήκουν στην ίδια ή συγγενή ειδικότητα 
με αυτή, στην οποία εκπονήθηκε η εργασία.

Η διαδικασία της εξέτασης της ΜΔΕ περιλαμβάνει 
ημίωρη δημόσια παρουσίαση της ΜΔΕ από τον ΜΦ και 
δημόσια εξέτασή του από την ΤΕΕ. Η έγκριση της διπλω-
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ματικής εργασίας μπορεί να ληφθεί και με τη σύμφωνη 
γνώμη μόνο των δύο μελών της ΤΕΕ, τα οποία και βαθ-
μολογούν. Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση της 
ΜΔΕ, ο φοιτητής μπορεί να επανεξετασθεί για μια ακό-
μη φορά, όχι νωρίτερα από τρεις μήνες, ούτε αργότερα 
από έξι, από την προηγούμενη εξέταση. Σε περίπτωση 
δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται από το 
Πρόγραμμα μετά από απόφαση της ΣΤ.

Για την απονομή του ΔΜΣ, απαιτείται προαγωγικός 
βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη ΜΔΕ. 
Αν η εν λόγω προϋπόθεση δεν επιτευχθεί μέσα στην 
προβλεπόμενη προθεσμία, ο μεταπτυχιακός φοιτητής 
δικαιούται απλού πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολού-
θησης των μαθημάτων, όπου έλαβε προαγωγικό βαθμό 
και αποχωρεί.

Άρθρο 7
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Για την εκπόνηση και συγγραφή της ΜΔΕ ισχύουν οι 
όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης διπλωματικών 
εργασιών του Πανεπιστημίου Πατρών στο Παράρτημα 
3 του παρόντος.

7.1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
Η επιλογή της ΜΔΕ ξεκινά από τον ορισμό του ΕΚ 

(βλέπε άρθρο 6.4), ο οποίος θα ορίσει τη θεματική ενό-
τητα του ΔΜΣ και θα συντονίσει τα σεμινάρια που υπο-
χρεούται να δώσει ο ΜΦ Στο γ’ εξάμηνο σπουδών, ο ΕΚ 
θα εισηγηθεί στη ΣΕ το θέμα της Μ.Δ.Ε. και την τριμελή 
εξεταστική επιτροπή της ΜΔΕ (βλέπε και άρθρα 5.6 και 
6.4 του παρόντος).

7.2 Συγγραφή διπλωματικής εργασίας
Θέματα που αφορούν στη συγγραφή της ΜΔΕ, όπως 

π.χ. γλώσσα, γραμματοσειρά, οδηγίες για την περίληψη, 
το περιεχόμενο, τη διάρθρωση και τον τρόπο παρουσί-
ασης της εργασίας, ζητήματα βιβλιογραφίας, κ.λπ., πα-
ρατίθενται στο Παράρτημα 2 του παρόντος κανονισμού.

Η ολοκληρωμένη ΜΔΕ συνοδεύεται από δήλωση του/
της ΜΦ, στην οποία θα δηλώνεται υπευθύνως ότι: α. ακο-
λούθησε πιστά όλους τους κανόνες της επιστημονικής 
δεοντολογίας, και β. η εργασία του δεν αποτελεί προϊόν 
λογοκλοπής, αλλά έρευνας, στην οποία συμμετείχε ενερ-
γά (βλέπε Παράρτημα 3 του παρόντος).

7.3 Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας
Η παρουσίαση γίνεται ενώπιον της ΤΕΕ, η οποία ορίζε-

ται από τη ΣΤ. Η βαθμολόγηση της ΜΔΕ στηρίζεται στην 
αξιολόγηση των πειραματικών διεργασιών που πραγμα-
τοποιήθηκαν, των αποτελεσμάτων που λήφθηκαν, των 
συμπερασμάτων που εξήχθησαν, την παρουσίαση της 
ΜΔΕ και συνολικά την επιστημονική κατάρτιση του ΜΦ. 
Μετά την παρουσίαση καταρτίζεται πρακτικό το οποίο 
υπογράφεται από την ΤΕΕ.

To πρακτικό παρουσίασης και το βαθμολόγιο, υπογε-
γραμμένο από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή υπο-
βάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η καταχώριση της βαθμολογίας στο ψηφιακό άλμα 
γίνεται από τον Επιβλέποντα. Η μεταπτυχιακή διπλω-
ματική εργασία, εφόσον εγκριθεί από την εξεταστική 
επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο Ιδρυματικό Απο-
θετήριο ΝΗΜΕΡΤΗΣ.

Άρθρο 8
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΦ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενθαρρύνονται να παρακο-
λουθούν και να συμβάλλουν ενεργά στις επιστημονικές 
και γενικότερα ακαδημαϊκές εκδηλώσεις που διοργα-
νώνονται από το ΠΜΣ, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας ή 
το Πανεπιστήμιο Πατρών και να συνεπικουρούν στην 
εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών.

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπονούν την διπλω-
ματική τους εργασία σε ερευνητικά κέντρα εκτός του 
Ιδρύματός μας, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους με-
ταπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν την διπλωματική 
εργασία τους στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας.

Άρθρο 9
ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΔΜΣ

9.1 Προϋποθέσεις Απονομής ΔΜΣ
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές 

του και λαμβάνει το πτυχίο/δίπλωμα μεταπτυχιακών 
σπουδών, όταν εκπληρώσει όλες τις, υπό του Προγράμ-
ματος και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας για 
τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών, 
προβλεπόμενες υποχρεώσεις.

Το ΔΜΣ δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο 
τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλ-
λοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη-
ροφόρησης - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 
(Α’/80).

9.2 Υπολογισμός βαθμού ΔΜΣ
Ο βαθμός του ΜΔΕ υπολογίζεται σύμφωνα με τις δια-

τάξεις της υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ 1466/Β’/
2007) «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων». Κατά συνέπεια 
ο βαθμός ΜΔΕ υπολογίζεται με συντελεστή βαρύτητας 
ίσο με τον ακριβή αριθμό των πιστωτικών μονάδων ECTS 
κάθε μαθήματος, σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση:

Βαθμός ΜΔΕ = (Βαθμός Μαθήματος 1 x ECTS Μαθή-
ματος 1 + Βαθμός Μαθήματος 2 x ECTS Μαθήματος 2 
+ …+ Βαθμός Εργασίας x ECTS Εργασίας) / Συνολικός 
Αριθμός ECTS του ΔΜΣ

Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται προαγωγικός 
βαθμός (≥ 5) σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη 
ΜΔΕ. Αν τούτο δεν επιτευχθεί μέσα στην προβλεπόμενη 
προθεσμία ο μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται απλού 
πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης των μαθη-
μάτων, όπου έλαβε προαγωγικό βαθμό και αποχωρεί. Ο 
βαθμός του ΔΜΣ πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση 
των σπουδών του Μ.Φ. Στα απονεμόμενα ΔΜΣ αναγρά-
φεται χαρακτηρισμός Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα που 
αντιστοιχεί σε:

• «Άριστα» από 8,50 έως 10
• «Λίαν Καλώς» από 6,50 έως 8,49
• «Καλώς» από 5 έως 6,49
Η απονομή των τίτλων ΔΜΣ εγκρίνεται από τη ΣΤ.
9.3 Απαραίτητα δικαιολογητικά
Για την απονομή του τίτλου του ΔΜΣ είναι προϋπό-

θεση η κατάθεση στη Γραμματεία των δικαιολογητικών 
που περιγράφονται στο Παράρτημα 4 του παρόντος.
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9.4 Τελετουργικό Απονομής ΔΜΣ
H απονομή των Δ.Μ.Σ. γίνεται τουλάχιστον δύο φορές 

κατ’ έτος, ενιαία για όλα τα Mεταπτυχιακά Προγράμμα-
τα, σε ειδική δημόσια τελετή, στην οποία παρίστανται η 
Πρύτανις, οι Πρόεδροι των Τμημάτων και όλοι οι μετα-
πτυχιακοί φοιτητές, που έχουν εκπληρώσει τις προϋπο-
θέσεις απονομής ΔΜΣ.

Kατά το, μέχρι της απονομής του πτυχίου/διπλώματος, 
χρονικό διάστημα, χορηγείται, από τη Γραμματεία του 
ΠΜΣ, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών στο 
οποίο αναφέρεται η ημερομηνία αποφοίτησης.

Άρθρο 10
ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ - ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να 
αναφέρει με τον ενδεδειγμένο τρόπο αν χρησιμοποίησε 
το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται 
σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα.

Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/
ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλ-
λου/ης - δημοσιευμένης ή μη - χωρίς τη δέουσα αναφο-
ρά. Η αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, 
ακόμη και από μελέτες του/ της ιδίου/ας του/της υπο-
ψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχει-
οθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για 
διαγραφή του/της.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Συνέλευση του Τμήμα-
τος μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της, αφού 
προηγουμένως του δοθεί η δυνατότητα να εκθέσει, προ-
φορικώς ή γραπτώς, τις απόψεις του επί του θέματος.

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του προ-
βλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος.

Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της 
αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε πα-
ράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας 
από μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή 
εργασιών στο πλαίσιο των μαθήματων ή την εκπόνηση 
της διπλωματικής εργασίας, με βάση τα ισχύοντα και τις 
σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου.

Άρθρο 11
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

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

11.1 Γενικά Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν 
άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, 
δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομεια-
κή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κά-
λυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

11.2 Τέλη φοίτησης
Το ΠΜΣ προβλέπει για τη λειτουργία του τέλη φοίτη-

σης, το ύψος των οποίων καθορίζεται στα 2.700€. Η κα-
ταβολή των διδάκτρων γίνεται σε τρεις ισόποσες δόσεις, 

η πρώτη με την εγγραφή κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή 
και οι επόμενες με κάθε ανανέωση της εγγραφής στα 
επόμενα εξάμηνα.

11.3. Δωρεάν Φοίτηση
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχια-

κοί φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον 
διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο 
ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το 
μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενει-
ακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμε-
σου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με 
τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλα-
γή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. 
Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν 
ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται 
στο Δ.Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό 
αυτό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από 
εκείνους που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση 
απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδι-
αφερόμενο στην ΣΕ ύστερα από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Σε καμία 
περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο 
μη επιλογής σε ΔΠΜΣ. Δεν δικαιούνται απαλλαγή όσοι 
λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.

11.4. Φοιτητικές υποτροφίες
Το πρόγραμμα δύναται να απονέμει υποτροφίες σε 

ΜΦ, εφ’ όσον οι διατιθέμενοι σε αυτήν πόροι το επιτρέ-
πουν, στη βάση αξιοκρατικής επιλογής από τη ΣΕ.

Α. με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια, όπως: 
βαθμολογία προηγούμενου εξαμήνου, ιδιαίτερη επίδοση 
σε μάθημα ή σε πειραματική εργασία, και τυχόν επιστη-
μονικά επιτεύγματα και Β. με βάση κοινωνικά κριτήρια.

Η δυνατότητα χορήγησης, τα κριτήρια επιλογής κα-
θώς και ο αριθμός των υποτροφιών θα καθορίζονται με 
απόφαση της ΣΤ.

Άρθρο 12
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
(άρθρο 15 του ν. 3374/2005)

Το ΔΜΣ συνοδεύεται από παράρτημα διπλώματος 
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, το οποίο, με-
ταξύ άλλων, περιέχει πληροφορίες και στοιχεία σχετικά 
με τη διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος 
σπουδών, τα προσόντα και την ειδίκευση που απέκτησε 
ο πτυχιούχος και τη βαθμολογία του σύμφωνα με το ευ-
ρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS), (εφαρ-
μογή αποφάσεων Συγκλήτου και ισχύουσες διατάξεις 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία).

Άρθρο 13
Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή

13.1 Η Γραμματειακή και Διοικητική υποστήριξη του 
ΠΜΣ και των οργάνων, τα οποία λειτουργούν στο πλαί-
σιο αυτού, παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, 
email: physiosecr@upatras.gr. Η Διοικητική υποστήριξη 
του ΠΜΣ συνίσταται ενδεικτικά στη γραμματειακή εξυ-
πηρέτηση των διοικητικών οργάνων, στην προώθηση 
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διαδικασιών για τη σύνταξη και δημοσίευση προκηρύ-
ξεων και για την υποβολή αιτήσεων, στη συγκέντρωση 
δικαιολογητικών υποψηφίων και εγγραφής τους μετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, στη μηχανο-
γραφημένη σύνταξη καταλόγων εγγεγραμμένων, στην 
τήρηση μερίδας για κάθε εγγεγραμμένο, στην έκδοση 
πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, στην 
προώθηση διαδικασιών χορήγησης δανείων, υποτροφι-
ών, δελτίων φοιτητικών εισιτηρίων και λοιπών παροχών 
προβλεπόμενων υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατά-
ξεων, διαδικασιών απονομής τίτλων, στην ενημέρωση 
βιβλίων και στην παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών 
σχετικά με τη λειτουργία του Προγράμματος.

13.2 Για την υλοποίηση του ΠΜΣ χρησιμοποιούνται 
(α) Αίθουσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

(β) Εργαστήριο Ανθρώπινης Αξιολόγησης και Αποκα-
τάστασης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας.

(γ) Εργαστήριο Κινησιοθεραπείας και Αθλητικής Φυσι-
κοθεραπείας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας.

(δ) Εργαστήριο Κινησιολογίας του Τμήματος Φυσικο-
θεραπείας.

(ε) Εργαστήριο Νευρομυϊκής Επανεκπαίδευσης του 
Τμήματος Φυσικοθεραπείας.

(στ) Τα επιστημονικά όργανα του Τμήματος Φυσικο-
θεραπείας.

(η) Οι υπηρεσίες δανεισμού που παρέχει η Βιβλιοθή-
κη και το Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου 
Πατρών.

Άρθρο 14 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι διδάσκοντες και το περιεχόμενο όλων των μαθημά-
των αξιολογούνται από τους φοιτητές σύμφωνα με το 
σύστημα αξιολόγησης που ισχύει για το Πανεπιστήμιο 
Πατρών και βασίζεται στην ανώνυμη συμπλήρωση ερω-
τηματολογίων, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω. 
Περαιτέρω, το πρόγραμμα, ως σύνολο, θα αξιολογείται 
με βάση σειρά δεικτών, ως προς την επιτυχία του.

Μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικοί δείκτες που θα χρησι-
μοποιηθούν είναι: (α) η επαγγελματική πορεία των απο-
φοίτων του (β) το ποσοστό των μεταπτυχιακών φοιτητών 
που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα (γ) ο αριθμός των 
αιτήσεων (σε ετήσια βάση) για το πρόγραμμα και των 
τελικά εγγεγραμμένων φοιτητών.

Η αποτίμηση από τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, των μαθημάτων 
και των διδασκόντων του ΠΜΣ θα γίνεται με ευθύνη 
της Ο.Μ.Ε.Α. του Τμήματος και τα αποτελέσματά της θα 
περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση εσωτερικής αξι-
ολόγησης, σύμφωνα με την υπάρχουσα μεθοδολογία 
που εφαρμόζεται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια στο 
Τμήμα Φυσικοθεραπείας.

Κάθε εξάμηνο θα γίνεται εσωτερική αξιολόγηση και 
στο κλείσιμο της πενταετίας θα πραγματοποιηθεί συ-
νολική εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, ώστε να 
διαπιστωθεί είτε η ανάγκη συνέχισης του ΠΜΣ στην ίδια 
μορφή είτε η τροποποίηση και βελτίωσή του, ώστε να 
ανταποκρίνεται στις τότε ανάγκες της επιστήμης, της 
κοινωνίας και της αγοράς.

Άρθρο 15
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονι-
σμό, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 16 
ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΣΤ = Συνέλευση Τμήματος
ΜΔΕ = Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
ΔΣΠΜΣ = Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ΕΑΥ = Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων 
ΕΚ = Επιβλέπων Καθηγητής
ΔΜΣ = Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ΜΦ = Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
ΠΜΣ = Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΣΕ = Συντονιστική Επιτροπή
ΤΕΕ = Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή 
Α.Ε.Ι. = Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Ε.Λ.Κ.Ε. = Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
Ε.Ε.Π. = Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Ε.ΔΙ.Π. = Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό 
Ε.Τ.Ε.Π. = Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό.

Άρθρο 17 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφιότητας ΠΜΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Οδηγίες συγγραφής ΜΔΕ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης διπλωματικών 

εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών 
διατριβών στο Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απονομή του τίτ-

λου του ΔΜΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
Πρότυποι Τίτλοι Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-

δών Ειδίκευσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφιότητας ΠΜΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση μέσω του συνδέσμου: https://matrix.upatras. 

gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm).
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
5. Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση που οι τίτλοι 

σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμιο αλλοδαπής, 
απαιτείται η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας 
από τον ΔΟΑΤΑΠ.

6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
7. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας.
8. Δύο συστατικές επιστολές (θα κατατίθενται στη 

Γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας).
9. Βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Οδηγίες συγγραφής ΜΔΕ.

Η ΜΔΕ τυπώνεται σε χαρτί Α4, σε διπλή όψη (μπρος-
πίσω) και οι σελίδες θερμοκολλούνται.

Για την διαμόρφωση του κειμένου της εργασίας, προ-
τείνεται να ακολουθούνται τα ακόλουθα: Χρώμα εξω-
φύλλου: λευκό. Σελίδα: Α4 (210x297 mm). Περιθώρια: 2,5 
εκ. (πάνω), 2,5 εκ. (κάτω), 3 εκ. (αριστερά), 3 εκ. (δεξιά). 
Διάστιχο (διάστημα γραμμών): 1,5 (line spacing). Αρίθ-
μηση σελίδων: υποσέλιδο, με λατινική αρίθμηση στις 
εισαγωγικές σελίδες (i, ii, iii, …), με αραβικούς χαρακτή-
ρες στο κύριο σώμα του κειμένου (1, 2, 3). Επισημαίνεται 
ότι για την διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών 
συνιστάται η εργασία να αποτελείται από δύο αρχεία.

* Το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει τα εξώφυλλα (στην 
ελληνική και αγγλική), την αφιέρωση, τον πρόλογο, τις 
περιλήψεις (στην ελληνική και αγγλική), πίνακα συντμή-
σεων όρων και τέλος τα περιεχόμενα. Οι σελίδες αυτού 
του αρχείου αριθμούνται με λατινικούς αριθμούς (i, ii, iii, 
…). Υπόδειγμα του αρχείου διατίθεται μέσω της ιστοσε-
λίδας του Τμήματος.

* Το δεύτερο αρχείο αρχίζει από την Εισαγωγή της 
ΜΔΕ/ΔΔ και περιλαμβάνει όλο το υπόλοιπο μέρος της. 
Οι σελίδες αυτού του αρχείου αριθμούνται με αραβικούς 
χαρακτήρες (1, 2, 3, …).

Στοίχιση κειμένου: πλήρης.
Γραμματοσειρά: Times New Roman (προαιρετικά), 

αλλά υποχρεωτικά στο εξώφυλλο για λόγους ομοιο-
μορφίας.

Μέγεθος γραμματοσειράς: 12 pt.
Πίνακες, Σχήματα, Εικόνες και Διαγράμματα
Οι πίνακες, τα σχήματα, οι εικόνες και τα διαγράμματα 

συνιστάται να υπάρχουν μέσα στο κείμενο και να διαχω-
ρίζονται από το υπόλοιπο κείμενο με κενό 1,5 διάστημα 
(line spacing).

Όλοι οι Πίνακες, τα Σχήματα κ.λπ. συνοδεύονται από 
επεξηγηματική λεζάντα που κάνει κατανοητό το περιε-
χόμενό τους, χωρίς να πρέπει κάποιος να ανατρέξει στο 
κείμενο για να καταλάβει τι παρουσιάζουν.

Η επεξηγηματική λεζάντα προηγείται του πίνακα, ενώ 
η λεζάντα των σχημάτων, εικόνων κ.λπ. ακολουθεί, δηλ. 
βρίσκεται μετά από αυτά.

Συνηθίζεται η γραμματοσειρά της λεζάντας να είναι 
ίδια με την γραμματοσειρά του κειμένου αλλά μία μο-
νάδα μικρότερη.

Προτείνεται τo διάστημα μεταξύ των γραμμών στη 
λεζάντα να είναι μονό (single) και η απόσταση μεταξύ 
της λεζάντας και του πίνακα ή του σχήματος να είναι 
12pt (space 12 pt).

Το εκάστοτε πρόθεμα της επεξηγηματικής λεζάντας 
(δηλ. η λέξη Πίνακας, Σχήμα, Εικόνα κ.λπ.) και ο αριθμός 
που προκύπτει από την αρίθμηση τους γράφονται με 
πεζά, έντονα (bold) γράμματα.

Ο Πίνακας σχεδιάζεται ώστε να έχει απαραίτητα τρεις 
(3) οριζόντιες γραμμές, δηλ. μία άνω και μία κάτω από τις 
επικεφαλίδες των στηλών, που ορίζουν τη γραμμή των 
επικεφαλίδων (heading row) και μια τρίτη, στην τελευ-
ταία οριζόντια γραμμή του πίνακα. Γενικά, αν δεν υπάρ-
χει σοβαρός λόγος, πρέπει να αποφεύγεται η αλόγιστη 

χρήση οριζόντιων και κάθετων γραμμών. Προτείνεται 
οι στήλες του πίνακα να έχουν στοιχηθεί στο κέντρο.

Αν το μέγεθος ενός πίνακα ξεπερνά την μία σελίδα, 
επαναλαμβάνεται στην επόμενη σελίδα η γραμμή επι-
κεφαλίδας των στηλών (heading row).

Υποσημειώσεις Σε περίπτωση που υπάρχουν υποση-
μειώσεις προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η ίδια γραμμα-
τοσειρά με αυτή του κειμένου, αλλά με μέγεθος 10 pt.

Το κύριο μέρος μιας τυπικής ΜΔΕ περιλαμβάνει τα 
εξής μέρη:

1) Εισαγωγή: Στην εισαγωγή ενημερώνεται ο αναγνώ-
στης για το κύριο θέμα που σχετίζεται με την εργασία, 
τη μεθοδολογία προσέγγισης του αντικειμένου και 
επεξηγούνται μη ευρέως γνωστοί όροι και τεχνικές που 
χρησιμοποιήθηκαν. Η εισαγωγή περιλαμβάνει σε ξεχω-
ριστό υποκεφάλαιο την Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, 
με την οποία ο αναγνώστης ενημερώνεται για τις πιο 
πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο και καταλήγει με τους 
Στόχους της Εργασίας, όπου επεξηγείται ο σκοπός της 
συγκεκριμένης εργασίας.

2) Μέθοδος: Στη μέθοδο περιγράφεται το η επιστημο-
νική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και αναφέρονται 
αναλυτικά και με επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση οι 
μεταβλητές που αξιολογήθηκαν και ο επιστημονικός 
εξοπλισμός - όργανα που χρησιμοποιήθηκαν.

3) Αποτελέσματα και Συζήτηση (μπορεί να είναι μαζί ή 
χωριστά): Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα υπό μορφή 
πινάκων και σχημάτων. Κατά τη Συζήτηση τα αποτελέ-
σματα συσχετίζονται με βιβλιογραφικά δεδομένα.

4) Συμπεράσματα: Αξιολογούνται τα αποτελέσματα, 
αναπτύσσονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν.

5) Βιβλιογραφία: Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει τα 
πλήρη στοιχεία των βιβλιογραφικών παραπομπών που 
υπάρχουν στο κείμενο (συγγραφείς, τίτλος περιοδικού, 
τίτλος εργασίας ή βιβλίου, εκδότης, τόπος και έτος έκ-
δοσης). Οι βιβλιογραφικές αναφορές μέσα στο κείμενο 
δηλώνονται είτε με αριθμούς μέσα σε αγκύλη π.χ. [1], [1, 
3-5, 7], είτε με την αναγραφή του ή των συγγραφέων και 
του έτους δημοσίευσης εντός αγκύλης π.χ. [Παπαδόπου-
λος, 2003], [Παπαδόπουλος και Σταυρόπουλος, 2008]. Αν 
οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από δύο με το όνομα 
του πρώτου συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης. Αν οι 
αναφορές στο κείμενο δίνονται αριθμητικά, θα πρέπει 
να εμφανίζονται στην βιβλιογραφία κατά αύξουσα σειρά, 
ενώ αν δίνονται ονομαστικά κατά αλφαβητική σειρά.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε οι βιβλιο-
γραφικές αναφορές να είναι ομοιόμορφες και συνεπείς.

6) Παραρτήματα: Η ύπαρξη παραρτημάτων είναι προ-
αιρετική και αυτά ταξινομούνται μετά τη βιβλιογραφία. 
Στα Παραρτήματα περιλαμβάνονται δεδομένα που δεν 
εμφανίστηκαν στα Αποτελέσματα ή τη Συζήτηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης 
διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών 
εργασιών και διδακτορικών διατριβών στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών.

1. Κάθε τόμος με το κείμενο της εργασίας φέρει ευδιά-
κριτα στο πίσω μέρος της σελίδας τίτλου του τα ακόλου-
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θα: Πανεπιστήμιο Πατρών, [Τμήμα] [Όνομα Συγγραφέα] 
© [έτος] – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

2. Ο/Η Προπτυχιακός Φοιτητής (ΠΦ), Μεταπτυχιακός 
Φοιτητής (ΜΦ) ή Υποψήφιος Διδάκτορας (ΥΔ) -μέσα από 
τη σχετική φόρμα κατάθεσης της εργασίας στο Ιδρυμα-
τικό Αποθετήριο Νημερτής- εκχωρεί στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών και στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 
το μη αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσής της μέσα από 
το διαδίκτυο για σκοπούς συστηματικής και πλήρους 
συλλογής της ερευνητικής παραγωγής του Πανεπιστη-
μίου Πατρών, καταγραφής, διαφάνειας και προαγωγής 
της έρευνας.

3. Κάθε ΠΦ, ΜΦ ή ΥΔ που εκπονεί τη διπλωματική, με-
ταπτυχιακή εργασία του ή τη διδακτορική διατριβή του 
σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, θεωρείται ότι έχει 
λάβει γνώση και αποδέχεται τα ακόλουθα:

• Το σύνολο της εργασίας αποτελεί πρωτότυπο έργο, 
παραχθέν από τον/ην ίδιο/α, και δεν παραβιάζει δικαι-
ώματα τρίτων καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

• Εάν η εργασία περιέχει υλικό, το οποίο δεν έχει πα-
ραχθεί από τον/ην ίδιο/α, αυτό πρέπει να είναι ευδιά-
κριτο και να αναφέρεται ρητώς εντός του κειμένου της 
εργασίας ως προϊόν εργασίας τρίτου, σημειώνοντας με 
παρομοίως σαφή τρόπο τα στοιχεία ταυτοποίησής του, 
ενώ παράλληλα βεβαιώνει πως στην περίπτωση χρή-
σης αυτούσιων γραφικών αναπαραστάσεων, εικόνων, 
γραφημάτων κ.λπ.., έχει λάβει τη χωρίς περιορισμούς 
άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων για 
την συμπερίληψη και επακόλουθη δημοσίευση του υλι-
κού αυτού.

• O/Η ΠΦ, ΜΦ ή ΥΔ φέρει αποκλειστικά την ευθύνη της 
δίκαιης χρήσης του υλικού που χρησιμοποίησε και τίθε-
ται αποκλειστικός υπεύθυνος των πιθανών συνεπειών 
της χρήσης αυτής. Αναγνωρίζει δε ότι το Πανεπιστήμιο 
Πατρών δεν φέρει, ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη 
που τυχόν προκύψει από πλημμελή εκκαθάριση πνευ-
ματικών δικαιωμάτων.

• Η σύνταξη, κατάθεση και διάθεση της εργασίας δεν 
κωλύεται από οποιαδήποτε παραχώρηση των πνευμα-
τικών δικαιωμάτων του συγγραφέα σε τρίτους, π.χ. σε 
εκδότες μονογραφιών ή επιστημονικών περιοδικών, 
σε οποιοδήποτε διάστημα, πριν ή μετά τη δημοσίευση 
της εργασίας, και πως ο συγγραφέας αναγνωρίζει ότι το 
Πανεπιστήμιο Πατρών δεν απεμπολεί τα δικαιώματα δι-
άθεσης του περιεχομένου της διπλωματικής ή μεταπτυ-
χιακής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής σύμφωνα 
με τα μέσα που το ίδιο επιλέγει.

• Για τους παραπάνω λόγους κατά την υποβολή της 
διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας ή της διδακτο-
ρικής διατριβής ο/η ΠΦ/ΜΦ/ΥΔ υποβάλλει υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και 
γνωρίζει τις συνέπειες του νόμου και των οριζομένων 
στους Κανονισμούς Σπουδών του ΠΜΣ και του Τμή-
ματος και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και ότι η εργασία που 
καταθέτει με θέμα «……..» έχει εκπονηθεί με δική του 
ευθύνη τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζονται 
στις ισχύουσες διατάξεις και στον παρόντα Κανονισμό.

4. Οι εργασίες δημοσιεύονται στο Ιδρυματικό Αποθε-

τήριο το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών. Η Συντο-
νιστική Επιτροπή ενός ΠΜΣ ή η τριμελής Συμβουλευτική 
Επιτροπή μπορεί να ζητήσει, μετά από επαρκώς τεκμη-
ριωμένη αίτηση του Επιβλέποντος καθηγητή και του/της 
ΠΦ/ΜΦ/ΥΔ, την προσωρινή εξαίρεση της δημοσιοποίη-
σης της εργασίας/διατριβής στο Ιδρυματικό Αποθετήριο, 
για σοβαρούς λόγους που σχετίζονται με την περαιτέρω 
πρόοδο και εξέλιξη της ερευνητικής δραστηριότητας, 
εάν θίγονται συμφέροντα του ιδίου ή άλλων φυσικών 
προσώπων, φορέων, εταιριών κ.λπ. Η περίοδος εξαίρε-
σης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι μήνες (36) 
μήνες, εφόσον δεν συντρέχουν άλλα νομικά κωλύματα. 
Επισημαίνεται ότι η κατάθεση της εργασίας γίνεται μετά 
την επιτυχή παρουσίασή της, σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και πριν την 
απονομή του τίτλου σπουδών, αλλά η διάθεσή της ρυθ-
μίζεται από τη Βιβλιοθήκη ανάλογα με το σχετικό αίτημα.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΗ 
ΝΗΜΕΡΤΗ

Η κατάθεση της εργασίας στις δομές της Βιβλιοθή-
κης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ), σύμφωνα με 
τον Εσωτερικό Κανονισμό της Βιβλιοθήκης και Κέντρου 
Πληροφόρησης (Συνεδρίαση Συγκλήτου 382/20.04.05, 
αναθεώρηση 59/04.06.2015), είναι υποχρεωτική για τους 
Μεταπτυχιακούς φοιτητές ή Υποψήφιους Διδάκτορες 
του Πανεπιστημίου Πατρών σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ 
για τους Υποψήφιους Διδάκτορες και σε έντυπη.

Με την κατάθεση της εργασίας η ΒΚΠ χορηγεί τις απα-
ραίτητες βεβαιώσεις για τις Γραμματείες των Τμημάτων 
τους. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

• Προτείνεται η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 
σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τμημάτων και 
τους Διευθυντές Σπουδών των ΠΜΣ και αξιοποιώντας το 
πλέγμα των συναφών υπηρεσιών της, εντός του πρώτου 
τριμήνου εκάστου ακαδημαϊκού έτους να ενημερώνουν 
τους ενδιαφερόμενους φοιτητές για τις ορθές πρακτικές 
χρήσης επιστημονικού υλικού, για την κατοχύρωση των 
πνευματικών τους δικαιωμάτων, καθώς και την αποτρο-
πή φαινομένων λογοκλοπής.

• Οι πάσης φύσεως Μονάδες του Πανεπιστημίου μπο-
ρούν να συνεργάζονται με τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο 
Πληροφόρησης για την αποθήκευση των πρωτογενών 
ερευνητικών δεδομένων και να βρίσκουν τη βέλτιστη 
πρακτική πρόσβασης σε αυτά κατά περίπτωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Δικαιολογητικά υποβολής για την απονομή ΔΜΣ

Για την απονομή απαιτούνται: - Ένα αντίγραφο της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με τις τελικές 
διορθώσεις (θερμοκολλημένο) όπου θα περιλαμβάνει 
τα κάτωθι:

1. Ελληνικό εξώφυλλο.
2. Αγγλικό Εξώφυλλο.
3. Περίληψη και λέξεις κλειδιά στην ελληνική γλώσσα.
4. Περίληψη και λέξεις κλειδιά την αγγλική γλώσσα.
5. Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής στην 

ελληνική και αγγλική γλώσσα - Αποδεικτικό κατάθεσης 
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της διπλωματικής εργασίας στην ιστοσελίδα της Κεντρι-
κής Βιβλιοθήκης (www. lis.upatras.gr). Σε περίπτωση που 
ζητείται η ανάρτηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας στο ιδρυματικό αποθετήριο «ΝΗΜΕΡΤΗΣ» μετά 
από 12 μήνες θα πρέπει να συμπληρώνεται αίτηση πα-
ράτασης χρόνου αποκλεισμού από τη δημοσίευση, η 
οποία δίδεται από τη Γραμματεία.

- Υπεύθυνη δήλωση, η οποία δίδεται από τη Γραμμα-
τεία.

- Ένα CD στο οποίο συμπεριλαμβάνονται (4 διαφορε-
τικά αρχεία):

1. Το τελικό κείμενο της διπλωματικής εργασίας σε 
οποιαδήποτε μορφή.

2. Περιλήψεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
3. Λέξεις κλειδιά της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-

γασίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
4. Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής στην 

ελληνική και αγγλική γλώσσα.
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ                              
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ: 000             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
(ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (1) 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (2) 

 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  (3)  

O/Η ………………………… ΤΟΥ ……………………….. (4) 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ (5) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ……………….. (6) 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ …………………… (7)  

ΕΞ/ΕΚ ………….. (8) ΟΡΜΩΜΕΝΟΣ/Η (9) 

ΣΠΟΥΔΑΣΕ 

 ΤΟ(N)/ΤΗ(Ν) ……………………………. (10) 

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ 

……………… (11) 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΗΝ/ΣΤΙΣ………………………………… (12)  

 

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/ΣΤΙΣ ……………………………………. (13) 

 

(1) Η Σχολή στην οποία ανήκει το Τμήμα που εκδίδει το ΔΣ  

(2) Το Τμήμα στο οποίο ανήκει το ΠΜΣ  

Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 

 
Ο/Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ 

 
 
 

 
 

Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Πάτρα, 28 Φεβρουαρίου 2020

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
Πρότυπος Τίτλος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης   
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*02010933103200016*

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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