
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 532/20-01-2021 
Τροποποίηση Κανονισμού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με τίτλο «Αποκατάσταση Βλαβών Νωτι-
αίου Μυελού. Διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής 
προέλευσης» (MSc in Rehabilitation following 
Spinal Cord lesions. Spinal Pain Management).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

2. την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

4. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’195), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5.  τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

6. το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124).

7. τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 38),

8. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

9. Την υπ’ αρ. 888/17.07.2018 απόφαση της Συγκλή-
του του ΕΚΠΑ με την οποία ιδρύθηκε το ΠΜΣ «Αποκατά-
σταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. Διαχείριση του πόνου 
Σπονδυλικής προέλευσης» (Β΄ 4150).

10. Την υπ’ αρ. 1160/28.01.2019 απόφαση της Συγκλή-
του του ΕΚΠΑ με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός του 
ΠΜΣ «Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. Δια-
χείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης» (Β΄ 393).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 29.10.2020)

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(7η συνεδρία 20-11-2020).

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

την τροποποίηση του Κανονισμού του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, 
με τίτλο «Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. Δι-
αχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης (MSc in 
Rehabilitation following Spinal Cord lesions. Spinal Pain 
Management) από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ως 
ακολούθως: 

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του ΠΜΣ «Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου 
Μυελού. Διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευ-
σης» (MSc in Rehabilitation following Spinal Cord lesions. 
Spinal Pain Management) είναι η παροχή υψηλού επι-
πέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό 
πεδίο των παθήσεων Σπονδυλική Στήλης με συνοδές 
βλάβες Νωτιαίου Μυελού, καθώς και η διαχείριση του 
πόνου Σπονδυλικής Στήλης προέλευσης, αποσκοπώ-
ντας, στη σωστή διερεύνηση, έγκαιρη διάγνωση και 
αντιμετώπιση τόσο τραυματικών όσο και εκφυλιστικών 
παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης με συνοδές βλάβες Νω-
τιαίου Μυελού (Ν.Μ.). 

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο «Αποκατά-
σταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. Διαχείριση του πόνου 
Σπονδυλικής προέλευσης», μετά την πλήρη και επιτυχή 
ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα 
σπουδών.

Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική Σχολή του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 2
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΜΣ

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα 
με τον ν. 4485/2017 είναι:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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1. Η Συνέλευση της Σχολής: Είναι αρμόδια για τον έλεγ-
χο και την έγκριση των εισηγήσεων της συντονιστικής 
επιτροπής του ΠΜΣ που αφορούν: στον ορισμό μελών 
Συμβουλευτικών Επιτροπών, στον ορισμό μελών Εξε-
ταστικών Επιτροπών, στην απονομή μεταπτυχιακών δι-
πλωμάτων, στη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης 
και επιλογής των υποψηφίων, καθώς και για κάθε θέμα 
που προβλέπεται από επιμέρους ισχύουσες διατάξεις.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ: απαρτίζεται 
από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ της Σχολής, που έχουν αναλάβει 
μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση της 
Σχολής για διετή θητεία. Τα μέλη της ΣΕ δεν δικαιούνται 
επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους 
στην επιτροπή. Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής του 
ΠΜΣ, ο οποίος ορίζεται από τη Συνέλευση μεταξύ των 
μελών της ΣΕ. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπορεί 
να ανανεωθεί μία φορά. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την πα-
ρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του 
προγράμματος και:

- Εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή του διδακτι-
κού έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ.

- Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς 
επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός 
της οποίας επικυρώνεται από τη Συνέλευση της Σχολής. 

- Εξετάζει φοιτητικά θέματα, όπως τα κριτήρια και τη 
διαδικασία επιλογής, διενεργεί τις εξετάσεις, τις αιτήσεις 
αναστολής φοίτησης, της παράτασης σπουδών κ.ά. και 
εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση της Σχολής. 

- Αποφασίζει, με εξουσιοδότηση της Συνέλευσης, ως 
προς την οικονομική διαχείριση και ειδικότερα ως προς 
την έγκριση των δαπανών του προγράμματος και πιστο-
ποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών αναγκών του συγκεκριμέ-
νου προγράμματος με τις εκάστοτε αιτούμενες δαπάνες. 
Σύμφωνα με αυτό, η Συντονιστική Επιτροπή με σχετι-
κή απόφασή της θα εγκρίνει μια δαπάνη ή ένα σύνολο 
δαπανών και θα αιτιολογεί τη σκοπιμότητα εκτέλεσης 
αυτών σύμφωνα με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες 
του προγράμματος.

- Αντιμετωπίζει κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από 
τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και 
του παρόντα Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ.

3. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: Ο 
Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας 
ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του 
ΠΜΣ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος της ΣΕ. Ορί-
ζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση Συνέ-
λευσης της Σχολής. 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα 
του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελε-
σματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής 
δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχό-
μενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το 
διοικητικό του έργο ως Διευθυντή. Έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες: 

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συ-

νεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του ΠΜΣ.

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

δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλ-
λει στη Συνέλευση για έγκριση. 

ε) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέ-
λεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντο-
λών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

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

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

To ΠΜΣ «Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. 
Διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης» υπο-
στηρίζεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος που 
είναι εγκατεστημένη στην Γ’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαι-
δική Κλινική του ΕΚΠΑ και βρίσκεται υπό την επιστα-
σία της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η 
Γραμματεία του ΠΜΣ έχει ως καθήκον τη γραμματειακή 
υποστήριξη του ΠΜΣ, όπως την προετοιμασία της δια-
δικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονο-
μικών στοιχείων του Προγράμματος, τη γραμματειακή 
υποστήριξη της ΣΕ, την καταχώριση βαθμολογιών και 
όλων των διοικητικών θεμάτων του ΠΜΣ.

Άρθρο 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο ΠΜΣ «Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. 
Διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης» γίνο-
νται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α’ κύκλου σπουδών της 
Ιατρικής Σχολής και άλλων τμημάτων συναφούς γνω-
στικού αντικειμένου (τμήματα της Σχολής Επιστημών 
Υγείας, Βιολογίας, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, 
Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας) της ημεδαπής ή ομοτα-
γών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι συναφών Τμημάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών 
αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών 
ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και μόνο ένας κατ’ έτος σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.

Το ΠΜΣ «Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. 
Διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης» θα δέ-
χεται έως εξήντα (60) Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ανά ακα-
δημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί τουλα-
χιστον είκοσι (20) συνολικά διδάσκοντες, εκ των οποίων 
τουλάχιστον 60% από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και 
εως 40% από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της 
ημεδαπής και της Αλλοδαπής. Αυτό αντιστοιχεί σε τρείς 
(3) φοιτητές ανά διδάσκοντα κατά μέγιστη αναλογία. 

Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών 
φοιτητών στα ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής είναι περίπου 
(3.190) ανά έτος σε σχέση και με τον αριθμό των περίπου 
(2.157) προπτυχιακών φοιτητών ανά έτος και των 572 
μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής.
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Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και 
ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του 
Κανονισμού.

Άρθρο 4
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και τις προβλέψεις του παρόντος 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τρεις μήνες πριν από την έναρξη του χειμερινού εξα-
μήνου του ΠΜΣ, με απόφαση της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται και αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και του Ιδρύματος προκήρυξη 
για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι 
σχετικές αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ σε προθεσμία που 
ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί 
με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
3. Βιογραφικό σημείωμα 
4. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση πε-

ράτωσης σπουδών
5. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
6. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού αντιστοιχίας 

και ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρι-
σης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 
σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του ν. 4485/2017, ή εναλλα-
κτικά πρωτοκολλημένη αίτηση προς τον ΔΟΑΤΑΠ για ανα-
γνώριση του πτυχίου από ίδρυμα της αλλοδαπής, συνο-
δευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή 
ότι γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του από το 
ΠΜΣ χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών 
φοίτησης, στην περίπτωση που δεν προσκομίσει αναγνώ-
ριση του πτυχίου του από τον ΔΟΑΤΑΠ μετά το πέρας της 
μέγιστης διάρκειας σπουδών στο ΠΜΣ και αφού εξαντλη-
θούν όλα τα νόμιμα μέσα παράτασής της. (ΜΟΝΟ για τους 
υποψήφιους φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής).

7. Αντίγραφο Επικυρωμένου και Μεταφρασμένου Πι-
στοποιητικού γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επι-
πέδου Β2.

8. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνω-
ρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του μετά το πέρας 
της μέγιστης διάρκειας φοίτησης, χωρίς επιστροφή των 
ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης.

9. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος και σχετική 
αναλυτική βαθμολογία (εάν υπάρχει).

10. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρ-
χουν).

11. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-
στηριότητας (εάν υπάρχουν).

12. Αντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης της χρήσης Η/Υ 
(εφόσον υπάρχει).

13. Δύο συστατικές επιστολές.
Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από τα 

μέλη ΔΕΠ που μετέχουν στη ΣΕ του ΠΜΣ, με βάση τα 
ακόλουθα κριτήρια: 

- Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 15%.
- Μέσος όρος βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μα-

θήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ 
σε ποσοστό 10%.

- Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας ή άλλης 
διεθνούς ευρωπαϊκής γλώσσας σε ποσοστό 15%.

- Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών 
σε ποσοστό 5%.

- Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 15%.
- Δημοσιεύσεις σε ποσοστό 10%.
- Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 10%.
- Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 20%.
Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Συντονιστική Επιτρο-

πή καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και 
τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση. 

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμμα-
τεία του ΠΜΣ εντός τριάντα (30) ημερών από την από-
φαση της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί οι ισοβαθ-
μήσαντες ως υπεράριθμοι, σε ποσοστό που δεν υπερβαί-
νουν το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοι-
τητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση 
τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να 
εγγραφούν στο Πρόγραμμα. 

Άρθρο 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί 
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας. 

Εάν κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής δεν δύναται να 
ολοκληρώσει τη φοίτησή του εντός των τεσσάρων (4) 
εξαμήνων για ιδιαίτερα σημαντικό λόγο, έχει τη δυνατό-
τητα με αιτιολογημένη αίτησή του προς τη Συντονιστική 
Επιτροπή και έγκριση της Συνέλευσης της Σχολής, να 
λάβει παράταση δύο (2) εξαμήνων στη φοίτησή του. 
Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η 
μη ολοκλήρωση των σπουδών μέσα σε διάστημα έξι 
(6) ακαδημαϊκών εξαμήνων από την εγγραφή στο ΠΜΣ 
συνεπάγεται με τη διαγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή 
από το πρόγραμμα.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να 
ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης. Τα εξάμηνα 
αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρού-
νται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής 
φοίτησης. Η αναστολή φοίτησης χορηγείται άπαξ με 
πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής και έγκριση της 
Συνέλευσης της Σχολής για αποδεδειγμένα σοβαρούς 
λόγους, και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο (2) 
συνεχόμενων εξαμήνων. Μετά το πέρας της αναστολής 
φοίτησης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμέ-
νος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, 
πρακτικές ασκήσεις κ.λ.π., στα οποία δεν είχε αξιολογη-
θεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησής του. 

Άρθρο 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΠΜΣ ξεκινάει το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακα-
δημαϊκού έτους. Σε περίπτωση αδυναμίας έναρξης στο 
χειμερινό εξάμηνο, δύναται να μεταφερθεί στο εαρινό, 
με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής. 

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατός 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 
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Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτη-
τές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση 
μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και 
συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπό-
νηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ένας μετα-
πτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει 
μόνο εάν συμπληρώσει το 85% των ωρών του μαθήματος 
(διδασκαλία και ασκήσεις) του ισχύοντος προγράμματος 
σπουδών. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να επανα-
λάβει το μάθημα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επίσης υπο-
χρεούνται να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προ-
θεσμίες τη διπλωματική εργασία που τους έχει ανατεθεί.

Η μη τήρηση των παραπάνω, αποτελεί βάση απορ-
ριπτικού βαθμού για μαθήματα ή αποκλεισμού του με-
ταπτυχιακού φοιτητή από το πρόγραμμα, έπειτα από 
εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή στη ΣΕ και έγκριση 
από τη Συνέλευση της Σχολής. 

Η διδασκαλία των μαθημάτων και η πρακτική άσκηση 
γίνονται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει 35% της συνολικής 
διδασκαλίας.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματο-
ποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην 
ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. 

Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως 
εξής:
Α’ Εξάμηνο 

Μαθήματα Διδ. Ώρες/
εβδομάδα ECTS 

Ανατομία και Φυσιολογία Σπονδυλικής Στήλης 
και Νωτιαίου Μυελού 4 9

Νευροχημεία και Νευροφυσιολογία και Κλινική 
Εξέταση - Απεικονιστικές Τεχνικές 4 9

Εμβιομηχανική Σπονδυλικής Στήλης 2 6
Τραυματικές κακώσεις και Εκφυλιστικές βλάβες 
Σπονδυλικής Στήλης και Νωτιαίου Μυελού 2 6

Σύνολο 12 30

B’ Εξάμηνο 

Μαθήματα Διδ. Ώρες/
εβδομάδα ECTS 

Διαταραχές συστημάτων (νευρικού, 
καρδιαγγειακού, πεπτικού, ουροποιητικού) σε 
ασθενείς με βλάβες Νωτιαίου Μυελού

4 9

Διάγνωση ασθενούς με βλάβη Νωτιαίου 
Μυελού - Κλινικές και απεικονιστικές μέθοδοι 4 9

Λοιμώξεις και ασθενείς με βλάβες Νωτιαίου 
Μυελού 2 6

Σπονδυλικός πόνος: αιτιολογία - προσέγγιση 2 6
Σύνολο 12 30

Γ’ Εξάμηνο 

Μαθήματα Διδ. Ώρες/
εβδομάδα ECTS 

Αντιμετώπιση βλάβης Νωτιαίου Μυελού - 
Υποστήριξη συστημάτων (νευρικού, 
καρδιαγγειακού, πεπτικού, ουροποιητικού) σε 
ασθενείς με βλάβες Νωτιαίου Μυελού

4 9

Αποκατάσταση βλάβης Νωτιαίου Μυελού - 
Φυσική αποκατάσταση 4 9

Σπονδυλικός πόνος: συντηρητική θεραπεία 2 6
Σπονδυλικός πόνος: χειρουργική θεραπεία 2 6
Σύνολο 12 30
Δ’ Εξάμηνο 

ECTS
Πρακτική άσκηση διάρκειας 4ων εβδομάδων 10
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 20
Σύνολο 30

Β. Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ:
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1) Ανατομία και Φυσιολογία Σπονδυλικής Στήλης και 

Νωτιαίου Μυελού (ECTS: 9)
Περιεχόμενο Μαθήματος:
- Οστά, μύες, αγγεία, νεύρα και κινησιολογία όλων των 

αρθρώσεων και μυών της Σπονδυλικής Στήλης.
- Αναλυτική περιγραφή ανατομίας αυχενικής, θωρακι-

κής, οσφυϊκής μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης.
- Περιγραφή μυϊκών ινών, τενόντων, δομών των αρ-

θρώσεων, συνδέσμων, δερμοτομίων.
- Συσχέτιση των παραλλαγών, αλλά και συσχέτιση της μυ-

ϊκής λειτουργίας με την πιθανότητα μυϊκών κακώσεων, αλλά 
και του πλάνου πρόληψης, αλλά και αντιμετώπισής τους. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Ο φοιτητής θα έχει την ικανότητα να συσχετίσει την 

ανατομική περιοχή από την λήψη ιστορικού και με την 
κλινική εξέταση.

Επίσης θα έχει την ικανότητα να συσχετίσει την ανα-
τομική περιοχή και να ερμηνεύσει την απεικόνιση που 
θα απαιτηθεί για επιπλέον διερεύνηση.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:
Μαθήματα αμφιθεάτρου.
Τρόπος διδασκαλίας: 
Διαλέξεις, αυτο-κατευθυνόμενη μελέτη. 
Οργάνωση διδασκαλίας:
Διαλέξεις.
Αξιολόγηση φοιτητών: 
Τελική γραπτή εξέταση.
2) Νευροχημεία και Νευροφυσιολογία και Κλινική Εξέ-

ταση - Απεικονιστικές Τεχνικές (ECTS: 9)
Περιεχόμενο Μαθήματος:
- Περιγραφή μονοπατιών μεταφορά σήματος νωτιαίου 

μυελού και νευροχημείας μετάδοσης σήματος.
- Αναλυτική περιγραφή φυσιολογίας μυελού και μυ-

ελικού κώνου αυχενικής, θωρακικής, οσφυϊκής μοίρας 
σπονδυλικής στήλης.

- Παθοφυσιολογία βλαβών νωτιαίου μυελού. Συσχέτι-
ση παθοφυσιολογίας με τη συμπτωματολογία βλάβης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Ο φοιτητής θα έχει την ικανότητα να συσχετίσει την 

ανατομική περιοχή με τη παθοφυσιολογία της βλάβης.
Επίσης θα έχει την ικανότητα να συσχετίσει την ανατο-

μική περιοχή και να ερμηνεύσει την απεικόνιση που θα 
απαιτηθεί για επιπλέον διερεύνηση της βλάβης.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:
Μαθήματα αμφιθεάτρου.
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Τρόπος διδασκαλίας: 
Διαλέξεις, αυτο-κατευθυνόμενη μελέτη. 
Οργάνωση διδασκαλίας:
Διαλέξεις.
Αξιολόγηση φοιτητών: 
Τελική γραπτή εξέταση.
3) Εμβιομηχανική Σπονδυλικής Στήλης (ECTS: 6)
Περιεχόμενο Μαθήματος:
- Ανάλυση βασικών αρχών φυσικής και εμβιομηχανι-

κής. Περιγραφή των διαφόρων βαθμών ελευθερίας και 
κινητικότητας της αυχενικής, θωρακικής και οσφυϊκής 
μοίρας της Σ.Σ. και της εφαρμογής των κανόνων εμβιο-
μηχανικής στις ανωτέρω περιοχές.

- Ανάλυση του προφίλ ορθοστάτησης και των μοντέ-
λων κίνησης της Σ.Σ. βάσει των αρχών εμβιομηχανικής. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Ο φοιτητής θα εκπαιδευτεί πάνω στις αρχές φυσικής 

και εμβιομηχανικής της Σ.Σ. καθώς και στα μοντέλα κί-
νησης Σ. Σ. Επίσης θα έχει την ικανότητα να συσχετίσει 
την κινητικότητα των τμημάτων της Σ.Σ. με τα μοντέλα 
κάκωσης της Σ.Σ.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:
Μαθήματα αμφιθεάτρου.
Τρόπος διδασκαλίας: 
Διαλέξεις, αυτο-κατευθυνόμενη μελέτη. 
Οργάνωση διδασκαλίας:
Διαλέξεις.
Αξιολόγηση φοιτητών: 
Τελική γραπτή εξέταση.
4) Τραυματικές κακώσεις και Εκφυλιστικές βλάβες 

Σπονδυλικής Στήλης και Νωτιαίου Μυελού (ECTS: 6)
Περιεχόμενο Μαθήματος:
-Περιγραφή τραυματικών κακώσεων Ν.Μ.. Εκφυλιστι-

κών βλαβών Σ.Σ. και Ν.Μ. Ανάλυση συμπτωματολογίας, 
παθοφυσιολογίας, κλινικής εικόνας και βασικών αρχών 
θεραπείας, νοσηλείας και παρακολούθησης. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Ανάλυση μοντέλων κάκωσης της Σ.Σ., εκφυλιστικών 

νοσημάτων, συμπτωματολογίας του Ν.Μ.
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:
Μαθήματα αμφιθεάτρου.
Τρόπος διδασκαλίας: 
Διαλέξεις, αυτο-κατευθυνόμενη μελέτη.
Οργάνωση διδασκαλίας:
Διαλέξεις.
Αξιολόγηση φοιτητών: 
Τελική γραπτή εξέταση.
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1) Διαταραχές συστημάτων (νευρικού, καρδιαγγεια-

κού, πεπτικού, ουροποιητικού) σε ασθενείς με βλάβες 
Νωτιαίου Μυελού. (ECTS: 9)

Περιεχόμενο Μαθήματος:
- Περιγραφή και ανάλυση μεταβολών στη λειτουργία 

των επιμέρους συστημάτων μετά από βλάβη Ν.Μ. Δια-
γνωστικές μέθοδοι, παρακολούθηση και θεραπεία των 
επιμέρους μεταβολών. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Γνώση της επιμέρους παθολογίας των διαφόρων συστη-

μάτων συνεπεία βλάβης Ν.Μ. Θεραπευτική προσέγγιση.
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:
Μαθήματα αμφιθεάτρου.

Τρόπος διδασκαλίας: 
Διαλέξεις, αυτο-κατευθυνόμενη μελέτη.
Οργάνωση διδασκαλίας:
Διαλέξεις.
Αξιολόγηση φοιτητών: 
Τελική γραπτή εξέταση.
2) Διάγνωση ασθενούς με βλάβη Νωτιαίου Μυελού - 

Κλινικές και απεικονιστικές μέθοδοι (ECTS: 9)
Περιεχόμενο Μαθήματος:
- Περιγραφή απεικονιστικών και διαγνωστικών τε-

χνικών νωτιαίου μυελού. Ανάλυση βασικών αρχών των 
διαφόρων απεικονιστικών τεχνικών και ανάλυση της 
ευαισθησίας και ειδικότητας της κάθε τεχνικής ανά πα-
θολογική οντότητα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
- Λεπτομερής γνώση των επιμέρους τεχνικών, της 

εφαρμογής τους και της διαγνωστικής τους αξίας.
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:
Μαθήματα αμφιθεάτρου.
Τρόπος διδασκαλίας: 
Διαλέξεις, αυτο-κατευθυνόμενη μελέτη.
Οργάνωση διδασκαλίας:
Διαλέξεις.
Αξιολόγηση φοιτητών: 
Τελική γραπτή εξέταση.
3) Λοιμώξεις και ασθενείς με βλάβες Νωτιαίου Μυελού 

(ECTS: 6)
Περιεχόμενο Μαθήματος:
- Ανάλυση, παρουσίαση των βασικών λοιμογόνων 

καθώς και των επιπτώσεων αυτών στις λοιμώξεις Σ.Σ. 
και Ν.Μ.

Παθοφυσιολογία, κλινική εικόνα, εργαστηριακή και 
απεικονιστική διερεύνηση, θεραπεία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Λεπτομερής γνώση της παθοφυσιολογίας, των επι-

μέρους τεχνικών διερεύνησης και απεικόνισης και της 
θεραπείας των λοιμώξεων Σ.Σ. και Ν.Μ. 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:
Μαθήματα αμφιθεάτρου.
Τρόπος διδασκαλίας: 
Διαλέξεις, αυτο-κατευθυνόμενη μελέτη.
Οργάνωση διδασκαλίας:
Διαλέξεις.
Αξιολόγηση φοιτητών: 
Τελική γραπτή εξέταση.
4) Σπονδυλικός πόνος: αιτιολογία - προσέγγιση (ECTS: 6)
Περιεχόμενο Μαθήματος:
- Αναλυτική περιγραφή ανατομίας Ν.Μ. αυχενικής, 

θωρακικής, οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης, των 
επιμέρους δεματίων καθώς και της φυσιολογικής τους 
σημασίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Ο φοιτητής θα έχει την ικανότητα να συσχετίσει την 

ανατομική περιοχή και να ερμηνεύσει την απεικόνιση 
που θα απαιτηθεί για επιπλέον διερεύνηση.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:
Μαθήματα αμφιθεάτρου.
Τρόπος διδασκαλίας: 
Διαλέξεις, αυτο-κατευθυνόμενη μελέτη 
Οργάνωση διδασκαλίας:
Διαλέξεις
Αξιολόγηση φοιτητών: 
Τελική γραπτή εξέταση
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3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1) Αντιμετώπιση βλάβης Νωτιαίου Μυελού - Υποστή-

ριξη συστημάτων (νευρικού, καρδιαγγειακού, πεπτικού, 
ουροποιητικού) σε ασθενείς με βλάβες Νωτιαίου Μυε-
λού. (ECTS: 9)

Περιεχόμενο Μαθήματος:
- Ανάλυση θεραπευτικών προσεγγίσεων των επιμέ-

ρους συστημάτων μετά από βλάβη Ν.Μ. Θεραπεία των 
επιμέρους μεταβολών. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Γνώση των επιμέρους θεραπειών των διαφόρων συ-

στημάτων συνεπεία βλάβης Ν.Μ. Οι φοιτητές θα εκπαι-
δευτούν επί των υπαρχόντων θεραπευτικών προσεγγί-
σεων στα επιμέρους συστήματα που επηρεάζονται από 
τις βλάβες Ν.Μ.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:
Μαθήματα αμφιθεάτρου.
Τρόπος διδασκαλίας: 
Διαλέξεις, αυτο-κατευθυνόμενη μελέτη.
Οργάνωση διδασκαλίας:
Διαλέξεις.
Αξιολόγηση φοιτητών: 
Τελική γραπτή εξέταση.
2) Αποκατάσταση βλάβης Νωτιαίου Μυελού - Φυσική 

αποκατάσταση (ECTS: 9)
Περιεχόμενο Μαθήματος:
- Ανάλυση τεχνικών φυσιοθεραπευτικής προσέγγισης 

και αποκατάστασης ασθενών με βλάβη Ν.Μ. Λειτουργική 
αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Παρακολούθηση ασθενών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν επί των υπαρχόντων 

προσεγγίσεων καθώς και για τις επιμέρους τεχνικές φυ-
σιοθεραπείας που εφαρμόζονται από σε ασθενείς με 
βλάβες Ν.Μ.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:
Μαθήματα αμφιθεάτρου.
Τρόπος διδασκαλίας: 
Διαλέξεις, αυτο-κατευθυνόμενη μελέτη.
Οργάνωση διδασκαλίας:
Διαλέξεις.
Αξιολόγηση φοιτητών: 
Τελική γραπτή εξέταση.
3) Σπονδυλικός πόνος: συντηρητική θεραπεία (ECTS: 6)
Περιεχόμενο Μαθήματος:
- Περιγραφή της ανατομίας των επιμέρους μονοπατιών 

μεταφοράς της αίσθησης του πόνου. Ανάλυση της βιοχη-
μείας και παθοφυσιολογίας καθώς και των συντηρητικών 
μορφών θεραπείας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στην ανατομική και βι-

οχημική προσέγγισης του πόνου, επί των μονοπατιών 
μεταφοράς σήματος καθώς και επί της λειτουργίας των 
κέντρων επεξεργασίας των ερεθισμάτων. Επίπτωση των 
συντηρητικών μορφών θεραπείας στις επιμέρους ανα-
τομικές δομές. 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:
Μαθήματα αμφιθεάτρου.
Τρόπος διδασκαλίας: 
Διαλέξεις, αυτο-κατευθυνόμενη μελέτη.

Οργάνωση διδασκαλίας:
Διαλέξεις.
Αξιολόγηση φοιτητών: 
Τελική γραπτή εξέταση.
4) Σπονδυλικός πόνος: χειρουργική θεραπεία (ECTS: 6)
Περιεχόμενο Μαθήματος:
- Περιγραφή και ανάλυση των χειρουργικών τεχνικών 

αντιμετώπισης του πόνου. Ανάλυση της βιοχημείας και 
παθοφυσιολογίας. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στην ανατομική και βι-

οχημική προσέγγισης του πόνου, επί των μονοπατιών 
μεταφοράς σήματος καθώς και επί της λειτουργίας των 
κέντρων επεξεργασίας των ερεθισμάτων. Επίπτωση των 
συντηρητικών μορφών θεραπείας στις επιμέρους ανα-
τομικές δομές. 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:
Μαθήματα αμφιθεάτρου.
Τρόπος διδασκαλίας: 
Διαλέξεις, αυτο-κατευθυνόμενη μελέτη.
Οργάνωση διδασκαλίας:
Διαλέξεις.
Αξιολόγηση φοιτητών: 
Τελική γραπτή εξέταση.
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1) Πρακτική άσκηση διάρκειας 4ων εβδομάδων (ECTS: 

10).
2) Υποχρεωτική Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματι-

κής εργασίας (ECTS 20).

Άρθρο 7
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρ-
θρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και 
το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλά-
χιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις 
(3) εβδομάδες εξετάσεων. Τα μαθήματα του χειμερινού 
και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά 
την περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων, εργαστηρίων και 
πρακτικών ασκήσεων είναι υποχρεωτική. 

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προ-
βλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα 
αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται απουσίες που 
να μην ξεπερνούν το 15% των διδακτικών ωρών κάθε 
μαθήματος. Ειδάλλως απαιτείται αναπλήρωση των ωρών 
έπειτα από άδεια της Συνέλευσης της Σχολής κατόπιν 
αιτήματος του Μεταπτυχιακού Φοιτητή και σχετικής 
γνωμοδότησης από τη Σ.Ε.

Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών φοιτητή 
ξεπερνά το 50% ανά μάθημα είτε στο σύνολο των μα-
θημάτων, τίθεται θέμα διαγραφής του φοιτητή. Το εν 
λόγω θέμα εξετάζεται από τη Σ.Ε., η οποία γνωμοδοτεί 
σχετικά στη Συνέλευση της Σχολής.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η 
επίδοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να πα-
ρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΠΜΣ πραγματοποιεί-
ται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές 
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εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια 
του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον 
διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνε-
ται στην κλίμακα 1-10. 

Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμ-
ματεία του ΠΜΣ εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη 
της εξεταστικής περιόδου.

Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής 
οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς 
στο σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων του ΠΜΣ, να 
παρακολουθήσει την πρακτική άσκηση, και να εκπονή-
σει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνο-
ντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει τρεις (3) φορές 
στην εξέταση μαθήματος, θεωρείται ότι δεν έχει ολοκλη-
ρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, και εξετάζεται, ύστερα 
από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ της 
Σχολής, τα μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντι-
κείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από 
τη Συνέλευση της Σχολής. Από την επιτροπή εξαιρείται 
ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

Στο Δ’ εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκ-
πόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η Συ-
ντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψηφί-
ου στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της 
διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και 
επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, 
ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή 
εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα 
από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων.

Μέλη ή επιβλέποντες της τριμελούς εξεταστικής επι-
τροπής της Διπλωματικής Εργασίας ορίζονται εξ όλων 
των κατηγοριών διδασκόντων του ΠΜΣ κάτοχοι διδακτο-
ρικού διπλώματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα-
σίας πρέπει να αφορά είτε σε πρωτότυπη εργαστηριακή 
ή κλινική έρευνα, είτε σε μετα-ανάλυση προηγούμενων 
μελετών, εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχή της στη διεθνή 
βιβλιογραφία. 

Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασί-
ας μπορεί να γίνει στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, 
με ελληνική και αγγλική περίληψη και στις δύο περιπτώ-
σεις. Η διπλωματική εργασία πρέπει να έχει έκταση κατ’ 
ελάχιστο 3.000 λέξεις και κατά μέγιστο 10.000 λέξεις, 
εξαιρούμενων των βιβλιογραφικών αναφορών.

Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την 
υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής και να 
βαθμολογηθεί με βαθμό κατ’ ελάχιστο πέντε (5) με άρι-
στα το δέκα (10).

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον 
εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται 
υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο της Ιατρικής Σχολής.

Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωμα-
τικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ», 
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώμα-
τα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές 

του Α’ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής 
δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρε-
ούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/
και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα 
συγγράμματα και τη διδασκαλία. 

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέ-
χουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών 
ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επι-
σκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ, και διαλέξεις ή 
άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΠΜΣ. 

3. Η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής, μετά την εισήγη-
ση της Σ.Ε., δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μετα-
πτυχιακών φοιτητών εάν: 

- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών,
- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημά-

των και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, 
- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 

ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,
- έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά 

την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 
αρμόδια πειθαρχικά Όργανα, 

- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 
φοιτητών,

- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν.2121/93) κατά τη συγ-
γραφή των προβλεπομένων εργασιών τους,

- σε περίπτωση πτυχιούχων ιδρυμάτων της αλλοδα-
πής, αν δεν προσκομίσουν το πιστοποιητικό από τον 
ΔΟΑΤΑΠ που βρίσκεται σε εκκρεμμότητα εφόσον έχει 
παρέλθει ο χρόνος μέγιστης φοίτησης και έχουν εξα-
ντληθεί τα νόμιμα περιθώρια αναστολής φοίτησης,

- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
4. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές 

του ΠΜΣ των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον δι-
αθέτουν 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 ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του 
προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης 
ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδη-
μα (άρ. 35, παρ. 2, ν. 4485/2017).

5. Το ΠΜΣ χορηγεί μία (1) υποτροφία αριστείας ανά-
λογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους. Χορη-
γείται έπειτα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής 
και έγκριση από τη Συνέλευση της Σχολής στον μετα-
πτυχιακό φοιτητή. που έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο 
στη βαθμολογία του συνόλου των μαθημάτων του Α’ 
και Β’ εξαμήνου.

6. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές.
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7. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της Συνέλευ-
σης της Ιατρικής Σχολής, παρουσία του Προέδρου της 
Ιατρικής Σχολής.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ΠΜΣ απονέμεται 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Απο-
κατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. Διαχείριση του 
πόνου Σπονδυλικής προέλευσης» (MSc in Rehabilitation 
following Spinal Cord lesions. Spinal Pain Management). 

8. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 
σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).

9. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν 
την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.

10. Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Αποκατάσταση 
Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. Διαχείριση του πόνου Σπον-
δυλικής προέλευσης», οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατα-
βάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται συνολικά στο 
ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €). Η καταβολή 
του τέλους γίνεται σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις, στην 
αρχή κάθε εξαμήνου. 

Άρθρο 9
ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΜΣ

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν 
αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξο-
πλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια της 
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ».

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ 
γίνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, η οποία στελεχώ-
νεται από την Ιατρική Σχολή.

3. Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ μπορεί να προέρχεται 
από:

- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 
τα οποία ανέρχονται σε τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000 €) 
συνολικά ανά Μεταπτυχιακό Φοιτητή, 

- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, 

- πόρους από ερευνητικά προγράμματα, ή πόρους από 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών 
οργανισμών,

- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-
δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ.

Επειδή τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. δεν καλύπτο-
νται εξ ολοκλήρου από τις ανωτέρω πηγές χρηματοδό-
τησης, μέρος των λειτουργικών του εξόδων καλύπτεται 
από τέλη φοίτησης.

4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του 
απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απο-
λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και 
των λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., ο οποίος κατα-
τίθεται στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Ο εν λόγω απολο-
γισμός αποστέλλεται στα αρμόδια όργανα σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ θα 
γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 10
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΣΤΟ ΠΜΣ

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ, προέρχονται, τουλάχιστον 
κατά 60%, από:

- μέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής, 
- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής, 

κατόχους διδακτορικού διπλώματος εκτός κι αν το γνω-
στικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφι-
σβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή 
ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,

- ομότιμους καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη 
Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής, 

- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112) 
της Ιατρικής Σχολής,

- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους 
διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες 
είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να 
απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση 
της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου της Σχολής 
για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού 
έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται 
μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη 
του οικείου ΑΕΙ. […](παρ. 7, άρ. 29, ν. 4009/2011). 

Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης της Σχο-
λής ανατίθεται διδασκαλία σε:

- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, 

ν. 4310/2014, της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος 
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,

- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα 
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες 
ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμέ-
νες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 
του ΠΜΣ,

- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή 
αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού 
διπλώματος (παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011)

ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα 
με τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017).

Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και 
ασκήσεων του ΠΜΣ γίνεται ύστερα από εισήγηση της 
ΣΕ και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ειδικά για 
τους επισκέπτες καθηγητές, η ΣΕ προτείνει την ανάθεση 
διδασκαλίας έπειτα από αξιολόγηση του ερευνητικού 
έργου του υποψήφιου διδάσκοντα, όπως αυτό αποτυ-
πώνεται σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές. 

Για όσα θέματα δεν ορίζονται στην ισχύουσα νομοθε-
σία και στον παρόντα Κανονισμό, αρμόδια να αποφασί-
ζει είναι η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης
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