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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΘΕΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Άρθρο 1 – Εγγραφή πρωτοετών 

• Η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών/τριών στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών (ΤΒΙΕ) της 

Σχολής Επιστημών Υγείας (ΣΕΥΠ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.) γίνεται στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, 

σύμφωνα με τη διαδικασία και τις ημερομηνίες που ορίζονται από το Υπουργείο. 

• Μετά την εγγραφή, η ενημέρωση γίνεται ηλεκτρονικά, από τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος. 

• Για λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας, νεοεισερχόμενος/η φοιτητής/τρια που δεν 

πραγματοποίησε την εγγραφή του εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών, δύναται να 

καταθέσει αίτηση προς το Τμήμα εισαγωγής του, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος μη 

πραγματοποίησης έγκαιρης εγγραφής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και η οποία θα 

συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τον ανωτέρω λόγο. Η αίτηση 

του/της φοιτητή/τριας τίθεται προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, 

η ολοκλήρωση της εγγραφής επιτυγχάνεται μετά την εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την κατάθεση των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος με τρόπο και σε χρόνο που ανακοινώνεται από 

τη Γραμματεία. 

• Φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, 

υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα αποδεικτικά δικαιολογητικά προς τη 

Γραμματεία του Τμήματος. Η ένταξή τους πραγματοποιείται μετά την έγκριση της αίτησής τους 

από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

 

Άρθρο 2 - Κατατάξεις 

• Η Συνέλευση του Τμήματος, σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  

αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ν.4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, και τις διατάξεις των άρθρων 13Β του ν.4186/2013 (Α’ 193), όπως προστέθηκε με την 

παρ. 4 του αρ. 42 του ν.4521/2018 (Α’ 38) και τροποποιήθηκε με το αρ. 7 του ν.4777/2021 (Α’ 

25), και 68 του ν.4653/2020 (Α’ 12) και της Φ.253.2/111290/Α5 (Β’ 4200/10-09-2021) 

υπουργικής απόφασης ορίζει, επί του αριθμού των εισακτέων, το ποσοστό των κατατάξεων 

των πτυχιούχων στο Τμήμα.  

• Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος και συνοδεύονται 

από αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος ή βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης σπουδών, ενώ για 

πτυχιούχους Ιδρυμάτων εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου 

σπουδών τους από τον αρμόδιο φορέα. 

• Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά 

ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Στην περίπτωση που επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά 

συνυποβάλλουν με τα δικαιολογητικά τους σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από σχετική 

γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας 

υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν δύνανται να εξεταστούν 
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γραπτώς.  

• Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου, ενώ 

οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου, κάθε 

Ακαδημαϊκού έτους. Το υπόδειγμα της αίτησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα 

εξεταζόμενα μαθήματα, η ύλη τους και το πρόγραμμα εξετάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος. 

• Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στο χειμερινό εξάμηνο του 1ου ακαδημαϊκού έτους σπουδών. 

• Για περαιτέρω πληροφορίες, βλέπε Άρθρο 5.Γ. του παρόντος κανονισμού «Εγγραφή μέσω 

Κατατακτηρίων Εξετάσεων» 

 

Άρθρο 3 -Διάρκεια Φοίτησης 

Η διάρκεια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών 

είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη, κατανεμημένα σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  

 

Άρθρο 4 – Σημαντικές ημερομηνίες 

• Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου 

ημερολογιακού έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά 

σε δύο εξάμηνα σπουδών, στο χειμερινό και στο εαρινό. Κάθε εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει 

δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας. Στο τέλος κάθε εξαμήνου ακολουθεί η περίοδος 

εξετάσεων, διάρκειας τριών (3) εβδομάδων. 

• Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης: 

▪ των μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, 

▪ των εξεταστικών περιόδων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, καθώς και της 

επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου, 

▪ των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. 

▪ Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο περιγράφονται επίσης και οι επίσημες αργίες κάθε εξαμήνου.  

Αργίες χειμερινού εξαμήνου 

▪ 14/09, Εορτή Εσταυρωμένου, Πολιούχος 

▪ 28/10, 28η Οκτωβρίου, Εθνική εορτή 

▪ 17/11, Επέτειος Πολυτεχνείου 

▪ 24/12– 06/01, Διακοπές Χριστουγέννων 

▪ 30/1, Τριών Ιεραρχών, θρησκευτική-εκπαιδευτική εορτή 

Αργίες Εαρινού Εξαμήνου 

▪ Καθαρά Δευτέρα, κινητή αργία 

▪ 25/03, 25η Μαρτίου, Εθνική εορτή 

▪ Διακοπές Πάσχα, κινητή εορτή 

▪ 1/5, Εργατική Πρωτομαγιά 

▪ Αγίου Πνεύματος, κινητή εορτή 
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Επίσης, μαθήματα δεν πραγματοποιούνται την ημέρα των φοιτητικών εκλογών. 

• Τον Σεπτέμβριο διεξάγονται επαναληπτικές εξετάσεις, διάρκειας τριών (3) εβδομάδων, για τα 

διδαχθέντα μαθήματα και για όσους φοιτητές απέτυχαν ή δεν συμμετείχαν στις προηγούμενες 

εξεταστικές περιόδους. 

• Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος πριν από την 

έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, μετά από σχετική απόφαση της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 

Άρθρο 5- Εγγραφή και Ανανέωση Εγγραφής 

5.1. Εγγραφή Νεοεισερχομένων 

Η εγγραφή των νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών α’ κύκλου σπουδών, οι οποίοι εισάγονται στο Πα.Δ.Α. 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εισαγωγή στα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 

πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

σύμφωνα με τη διαδικασία και τις ημερομηνίες που ορίζονται από το Υπουργείο (για περισσότερες 

πληροφορίες, (βλ. άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού).  

5.2. Μετεγγραφές 

Οι μετεγγραφές φοιτητών/τριών στο Πα.Δ.Α. πραγματοποιούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από 

τις κατ’ έτος εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περί μετεγγραφών, βάσει της 

εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Είναι απαραίτητη η διαγραφή των μεταγραφόμενων φοιτητών από 

το Ίδρυμα προέλευσής τους. 

5.3. Εγγραφή μέσω Κατατακτηρίων Εξετάσεων 

• Η επιλογή των υποψηφίων με κατατακτήριες εξετάσεις πραγματοποιείται μέσω της 

συμμετοχής σε γραπτή εξέταση τριών (3) μαθημάτων, τα οποία ορίζει με απόφασή της η 

Συνέλευση του ΤΒΙΕ (βλ. Άρθρο 2 – Κατατάξεις). 

• Οι επιτυχόντες φοιτητές/τριες των κατατακτηρίων εξετάσεων εγγράφονται σε ημερομηνίες που 

ορίζονται από τη Γραμματεία Τμήματος και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του 

• Με απόφαση της Συνέλευσης του ΤΒΙΕ, οι κατατασσόμενοι/ες απαλλάσσονται από την εξέταση 

των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον στα μαθήματα αυτά 

έχουν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε (5). Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να απαλλάξει 

τους/τις κατατασσομένους/ες από την εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του 

Τμήματος τα οποία διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα προέλευσης, με βάση τα 

περιγράμματα των αντίστοιχων μαθημάτων στο Π.Π.Σ. του Τμήματος προέλευσης. 

5.4. Ανανεώσεις Εγγραφών 

• Ο/Η φοιτητής/τρια έχει την υποχρέωση της εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων 

παρακολούθησης, σε ημερομηνίες και προθεσμίες που προσδιορίζονται από το ακαδημαϊκό 

ημερολόγιο και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΤΒΙΕ, τόσο για το χειμερινό όσο και για το 

εαρινό εξάμηνο σπουδών. 
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• Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων μαθημάτων, φοιτητές/τριες που δεν 

υπέβαλαν δήλωση, έχουν τη δυνατότητα, αποκλειστικά εντός δέκα (10) ημερολογιακών 

ημερών να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση εκπρόθεσμης εγγραφής, στην 

οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, 

καθώς και τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Οι αιτήσεις εκπρόθεσμης 

εγγραφής γίνονται δεκτές εφόσον τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τους  οποίους 

επικαλούνται οι φοιτητές/τριες για την εκπρόθεσμη εγγραφή. Η απόφαση για την έγκριση της 

εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων λαμβάνεται από τη Συνέλευση του 

ΤΒΙΕ. 

• Οι φοιτητές/τριες που δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο 

δεν έχουν δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων, τόσο στις κανονικές όσο και 

στις επαναληπτικές εξεταστικές περιόδους. Οι επανεγγραφές φοιτητών γίνονται σύμφωνα με 

τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

• Η ανανέωση εγγραφής σε κάθε εξάμηνο πραγματοποιείται μέσω του συστήματος 

 Ηλεκτρονικής Γραμματείας. 

 

Άρθρο 6-Δήλωση μαθημάτων 

• Η δήλωση μαθημάτων πρέπει να πραγματοποιείται από τον ίδιο τον φοιτητή για κάθε εξάμηνο, 

προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση, η απόκτηση δωρεάν συγγραμμάτων και η 

συμμετοχή του στις εξετάσεις του μαθήματος.  

• Ο/Η φοιτητής/τρια δύναται να επιλέξει προσφερόμενα μαθήματα, σύμφωνα με το ΠΠΣ. Σε κάθε 

περίπτωση, το σύνολο των ωρών των μαθημάτων που μπορεί επιλέξει για παρακολούθηση ο/η 

φοιτητής/τρια δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά εβδομάδα, τις: 

I. Τριάντα οκτώ (38) στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο αριθμό 

των αναγκαίων για την απονομή τίτλου εξαμήνων του προγράμματος σπουδών που 

παρακολουθεί. 

II. Πενήντα δύο (52) στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια έχει υπερβεί τον ελάχιστο αριθμό των 

αναγκαίων για την απονομή τίτλου εξαμήνων του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί. 

• Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες, κατά την εγγραφή τους, επιλέγουν για παρακολούθηση 

υποχρεωτικά τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου σπουδών. 

• Μετά την ολοκλήρωση της αποδοχής των δηλώσεων μαθημάτων παρακολούθησης από τη 

Γραμματεία του Τμήματος, δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης, σε έως τρία (3) μαθήματα της 

υποβληθείσας δήλωσης. 

• Ο/Η φοιτητής/τρια δηλώνει τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου σύμφωνα με τους κανόνες που 

θέτει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. 

• Η δήλωση μαθημάτων κάθε εξάμηνο πραγματοποιείται μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής 

Γραμματείας. 

Άρθρο 7- Βελτίωση βαθμού 
 

• Ο/Η φοιτητής/τρια διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί 

επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι 

φοιτητές/τριες εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις 
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του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. 

• Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες, οι οποίες 

καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο/Η φοιτητής/τρια διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης 

βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο 

φορά ανά μάθημα. Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο/η 

φοιτητής/τρια, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο. 

 

Άρθρο 8 -Συγγράμματα 

•  Οι δηλώσεις των συγγραμμάτων για όλα τα μαθήματα γίνεται μέσω της Ηλεκτρονικής 

Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ», του Υπουργείου Παιδείας 

& Θρησκευμάτων.  

•  Οι φοιτητές/τριες δικαιούνται να επιλέξουν ένα σύγγραμμα για κάθε μάθημα και μόνο για τα 

μαθήματα που έχουν επιλέξει στη δήλωση παρακολούθησης μαθημάτων. 

•  Η προθεσμία δηλώσεων των  συγγραμμάτων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου ανακοινώνεται από 

την υπηρεσία «ΕΥΔΟΞΟΣ», μέσω της Γραμματείας. 

•  Για να δηλώσουν οι φοιτητές/τριες τα συγγράμματα που θα προμηθευτούν, είναι απαραίτητο 

να έχουν λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής. Το λογαριασμό αυτό τον παραλαμβάνει κάθε φοιτητής κατά την εγγραφή του στο 

πρώτο έτος σπουδών από το Τμήμα.  

Άρθρο 9- Εξετάσεις 

• Οι εξετάσεις διεξάγονται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό 

ημερολόγιο, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Συνέλευση και ανακοινώνονται στην 

ιστοσελίδα του οικείου Τμήματος. Η επαναληπτική εξέταση των μαθημάτων και των δύο 

εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού) πραγματοποιείται τον Σεπτέμβριο σε ημερομηνίες που 

καθορίζονται και ανακοινώνονται με τον ίδιο τρόπο. 

• Ο/Η φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής αποκλειστικά και μόνο στην εξέταση των 

μαθημάτων, τα οποία έχει επιλέξει στη δήλωση μαθημάτων. 

• Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να 

οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε 

εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις. 

• Οι διδάσκοντες λαμβάνουν την απαιτούμενη μέριμνα για την εξέταση Φοιτητών με Αναπηρία 

(ΦμεΑ). 

• Για το λόγο αυτό, είναι σκόπιμο οι ΦμεΑ να απευθύνονται έγκαιρα, πριν την έναρξη της 

εξεταστικής περιόδου στον Καθηγητή - Σύμβουλο ΦμεΑ του Τμήματος. 

 

Άρθρο 10- Φοιτητές Erasmus+ 
 

• Η δράση του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης συνδέεται 

άρρηκτα με το πρόγραμμα Erasmus+ και επιχορηγεί την κινητικότητα φοιτητών και 

προσωπικού σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 
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• Αναλυτικές πληροφορίες για τη μετακίνηση των φοιτητών/τριών με το πρόγραμμα Erasmus+ 

παρέχονται:  

I. από τον/την Συντονιστή/στρια Erasmus+ στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών,  

II. από την ιστοσελίδα του Τμήματος, καθώς και  

III. από τo Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών. 

 

Άρθρο 11- Ακαδημαϊκή Ταυτότητα 

• Στους φοιτητές παρέχονται διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους, σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα, στους φοιτητές 

χορηγείται Ακαδημαϊκή Ταυτότητα στην οποία ενσωματώνεται και το Δελτίο Φοιτητικού 

Εισιτηρίου. Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα είναι αυστηρά προσωπική και επιτρέπεται η χρήση της 

από τον δικαιούχο φοιτητή και μόνο. Τυχόν διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας σημαίνει 

αυτομάτως παύση του δικαιώματος κατοχής και χρήσης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. 

• Για τη χορήγηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν ηλεκτρονικά την 

αίτησή τους στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφού εγκριθεί η αίτηση από τη Γραμματεία, γίνεται παραλαβή 

από το σημείο παράδοσης που έχουν επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής τους.  

• Πληροφορίες παρέχονται και στην ιστοσελίδα “ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο)” του ΠΑΔΑ 

(https://www.uniwa.gr/foitites/akadimaiki-taytotita/). 

Άρθρο 12- Φοιτητική μέριμνα 

12.1. Σίτιση 

• Οι φοιτητές/τριες του Πα.Δ.Α. έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση 

στα δύο διαθέσιμα φοιτητικά εστιατόρια του Πανεπιστημίου, στις πανεπιστημιουπόλεις 

Αρχαίου Ελαιώνα και Άλσος Αιγάλεω.  

• Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια της οικογένειας 

του φοιτητή, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν κάθε αίτηση. Οι αιτήσεις για 

δωρεάν σίτιση στα φοιτητικά εστιατόρια, υποβάλλονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, 

σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, μετά από ανακοίνωση του Τμήματος Σίτισης – Στέγασης στην 

ιστοσελίδα του Πα.Δ.Α., όπου αναφέρονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά. 

• Η σίτιση για τους/τις δικαιούχους φοιτητές/τριες παρέχεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε 

ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου και διακόπτεται 

κατά τις διακοπές των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα και μπορεί να παραταθεί με 

απόφαση της Συγκλήτου στις περιπτώσεις παράτασης του εξαμήνου ή της εξεταστικής 

περιόδου του εαρινού εξαμήνου. Η δωρεάν σίτιση διαρκεί για το σύνολο των τεσσάρων (4) ετών 

φοίτησης, προσαυξανόμενων κατά δύο χρόνια. 

• Στους δικαιούχους χορηγείται ειδική ταυτότητα.  

• Οι φοιτητές/τριες που  δεν  είναι  δικαιούχοι  της δωρεάν σίτισης, δύνανται να κάνουν χρήση 

αυτής, καταβάλλοντας  ένα  μικρό  αντίτιμο.   

• Για τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, παρέχονται υπηρεσίες σίτισης από το εστιατόριο επί της 

οδού Κρήτης 10, στην Πλατεία Βάθης καθώς και στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω 

μετά τις 13:00. 
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12.2. Στέγαση 

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος, υποβάλλονται 

μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ειδική εφαρμογή για το 

στεγαστικό επίδομα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα 

σχετική νομοθεσία και αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

12.3. Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη 

• Το Ίδρυμα παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας και περίθαλψης στους 

φοιτητές και το πάσης φύσεως προσωπικό του μέσω της λειτουργίας δύο πλήρως 

οργανωμένων ιατρείων στις εγκαταστάσεις του. 

• Για τη διασφάλιση της υγείας, στους χώρους του Πανεπιστημίου στεγάζονται δύο (2) ιατρεία 

(ένα στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω και ένα στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου 

Ελαιώνα) τα οποία είναι στελεχωμένα από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

 

12.4. Παροχή Συμβουλευτικής - Ψυχολογικής Υποστήριξης 

Για τους φοιτητές του ΠΑΔΑ, λειτουργεί το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Συμβουλευτικής & 

Ψυχολογικής Υποστήριξης Άλσους Αιγάλεω & Αρχαίου Ελαιώνα, το οποίο υποστηρίζει και διαχειρίζεται  

θέματα που αφορούν: 

I. Την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (φοιτητές, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό). 

II. Την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης – ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας 

(διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, έκδοση και διάχυση ενημερωτικού υλικού). 

III. Τη διερεύνηση και αξιολόγηση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των φοιτητών μέσω 

ερευνών. 

IV. Τη συνεργασία με φορείς για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που χρήζουν θεραπευτικής προσέγγισης (παραπομπή ψυχιατρικών 

περιστατικών, τοξικοεξάρτησης, διατροφικών διαταραχών κ.λπ.). 

V. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε 

ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

Άρθρο 13- Αναστολή Σπουδών 
 

• Ο/Η φοιτητής/τρια δύναται, ύστερα από αιτιολογημένη αίτησή του προς τη Γραμματεία του 

οικείου Τμήματος, να αναστείλει τις σπουδές του. Η μέγιστη διάρκεια διακοπής σπουδών 

δεν δύναται να υπερβαίνει τη μέγιστη διάρκεια σπουδών του Τμήματος, δηλ τα τέσσερα (4) 

έτη. Το διάστημα της αναστολής δεν προσμετράται στην κανονική διάρκεια φοίτησης. 

Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, η αναστολή φοίτησης αρχίζει να 

ισχύει από την έναρξη της διδασκαλίας του εξαμήνου που ακολουθεί. 

• Οι φοιτητές/τριες που διακόπτουν τις σπουδές τους, δεν διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα 

κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών, οι 
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φοιτητές/τριες επανεντάσσονται στους ενεργούς φοιτητές του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια 

της αναστολής σπουδών Ο/Η φοιτητής/τρια δεν έχει, αυτοδίκαια, δικαίωμα χρήσης των 

εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, καθώς και των παροχών που απορρέουν από τη φοιτητική 

του ιδιότητα. 

• Μετά τη λήξη της διακοπής οι φοιτητές/τριες επανέρχονται και εντάσσονται ξανά στο 

Τμήμα. 

 

Άρθρο 14- Διαγραφή 
 

• Οι φοιτητές/τριες δύνανται, ύστερα από αιτιολογημένη αίτησή τους προς τη Γραμματεία του 

Τμήματος (π.χ. εγγραφή σε άλλο ακαδημαϊκό Τμήμα), να αιτηθούν τη διαγραφή τους από το 

Μητρώο των ενεργών φοιτητών του Τμήματος και να παραλάβουν άμεσα Πιστοποιητικό 

(Πράξη) Διαγραφής. 

• Τα απαραίτητα έντυπα για τη διαγραφή είναι τα ακόλουθα: 

i. Έντυπο αίτησης Διαγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία ή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

του τμήματος), 

ii. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, ότι δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα. 

Εναλλακτικά, ο/η φοιτητής/τρια μπορεί με μια Υπεύθυνη Δήλωση να δηλώσει ότι δεν υπάρχει 

εκκρεμότητα με θέματα σίτισης, στέγασης και Βιβλιοθήκης, 

iii. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – πάσο επιστρέφονται στη Γραμματεία. 

 

Άρθρο 15-Πιστοποιητικά 
 

Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος  Ηλεκτρονικής Γραμματείας. 

Μέσω του ίδιου συστήματος ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να παρακολουθεί την καρτέλα του και κατά  

συνέπεια την πρόοδό του. Η Γραμματεία του Τμήματος χορηγεί ηλεκτρονικά τα εξής πιστοποιητικά: 

• Βεβαίωση φοίτησης, το οποίο βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ενεργός φοιτητής. 

• Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης για τη στρατολογία 

• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, όπου αναγράφεται η πορεία του φοιτητή στα 

μαθήματα που διδάχθηκε. 

• Πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών, για όσους ενδιαφερόμενους έχουν εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του Προγράμματος Σπουδών, αλλά δεν τους έχει απονεμηθεί το πτυχίο. 

• Καθώς και αντίγραφα πτυχίου και πιστοποιητικά που αφορούν αποφοιτήρια (διαγραφές) 

και αναστολή σπουδών. 

 

 

Άρθρο 16- Υποτροφίες 
 

Για τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες προβλέπονται υποτροφίες επίδοσης χορηγούμενες από το 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Οι υποτροφίες επίδοσης χορηγούνται με κριτήριο την 

πανεπιστημιακή επίδοση του φοιτητή εφόσον η οικονομική κατάσταση του ιδίου καθώς  και  των  

http://www.econ.upatras.gr/sites/default/files/attachments/aitisi_gia_diagrafi.doc
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γονέων του το επιτρέπει. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες θα πρέπει 

να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος. 

 

Άρθρο 17- Ολοκλήρωση Σπουδών/Ορκωμοσία 
 

Για τη λήψη του Πτυχίου ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του, 

όπως αυτό προβλέπεται από τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. Ο τελικός βαθμός του Πτυχίου ισούται 

με το πηλίκο του αθροίσματος των γινομένων βαθμών μαθημάτων επί Πιστωτικών Μονάδων [Βαθμός 

μαθήματος x Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) μαθήματος] προς το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). 

Ο χαρακτηρισμός του βαθμού του Πτυχίου των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

καθορίζεται ως εξής: 

▪ από 5,00 - 6,49 «Καλώς»  

▪ από 6,50 - 8,49 «Λίαν καλώς» 

▪ από 8,50 - 10,00 «Άριστα». 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές/τριες κάνουν αίτηση στη Γραμματεία για την 

Ορκωμοσία τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Άρθρο 1 – Απαιτούμενα μαθήματα για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών 
 

• Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει διάρκεια οκτώ (8) εξάμηνα, 

κατανεμημένα σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη. 

• Περισσότερες πληροφορίες στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος και στον Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας του Πανεπιστημίου. 

 

Άρθρο 2 – Μαθήματα Erasmus+ 

• Οι φοιτητές δικαιούνται να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών 

(Erasmus+ studies, Erasmus+ placement), σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία, η οποία 

ορίζεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). 

• Οι εξερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες Erasmus+, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου απουσίας τους 

στο εξωτερικό, υποχρεούνται σε υποβολή δηλώσεων μαθημάτων. Δικαιούνται, επίσης, να 

συμμετάσχουν στις εξετάσεις μαθημάτων (χειμερινή ή εαρινή εξεταστική περίοδος) του 

Προγράμματος Σπουδών που διδάσκονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου απουσίας τους. 

Δικαιούνται, ωστόσο, να εξεταστούν σε μαθήματα προγενέστερων εξαμήνων εφόσον τα έχουν 

δηλώσει στο παρελθόν. 

• Οι φοιτητές, οι οποίοι μετακινήθηκαν για σπουδές σε Συνεργαζόμενα Ιδρύματα του 

εξωτερικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, δύνανται να αναγνωρίσουν όλα τα 

μαθήματα από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής, τα οποία έχουν δηλώσει και στα οποία έχουν 

εξεταστεί με επιτυχία, εφόσον η ύλη τους αντιστοιχεί στην ύλη μαθημάτων του Τμήματος 

Βιοϊατρικών Επιστημών. 

• Για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φοιτητών σχετικά με το Πρόγραμμα ERASMUS+ του 

ΠΑΔΑ λειτουργεί διαδικτυακός τόπος. (Βλέπε επίσης Κεφ.1,  Άρθρο 10- Φοιτητές Erasmus). 

 

Άρθρο 3 – Πιστωτικές μονάδες ECTS 

Η ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών γίνεται ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση των 

μαθημάτων του προγράμματος και την απόκτηση 240 πιστωτικών μονάδων. Περισσότερες 

πληροφορίες στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και στον Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας. 

 

Άρθρο 4 – Δομή προγράμματος προπτυχιακών σπουδών 

Σκοπός του ΤΒΙΕ είναι η παροχή υψηλής ποιότητας Προπτυχιακών Σπουδών, Έρευνας και Δια Βίου 

Μάθησης με σκοπό την εκπαίδευση κατάλληλου επιστημονικού δυναμικού οι οποίοι θα διαθέτουν 
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υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία του 

ευρύτερου πεδίου των Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών, στην Προστασία και Προαγωγή της Υγείας, 

στην πρόληψη, διάγνωση, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των παθήσεων. Το ΤΒΙΕ θεραπεύει 

γνωστικά αντικείμενα του ευρύτερου και διαρκώς εξελισσόμενου επιστημονικού πεδίου των 

Βιοϊατρικών Επιστημών και των Εφαρμογών τους. Στο Τμήμα οι σπουδές ολοκληρώνονται σε οκτώ (8) 

εξάμηνα για τη λήψη του πτυχίου και σύμφωνα με το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, τα πρώτα 

τρία (3) εξάμηνα σπουδών προσφέρουν Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) όπως η Ανατομία, 

Φυσιολογία, Μαθηματικά, Βιοφυσική, Κυτταρική Βιολογία, Γενική Μικροβιολογία, Βιοπληροφορική, 

Βιοχημεία, Οργανική Χημεία, Βιοστατιστική, Μεθοδολογία έρευνας, Νοσολογία, Φαρμακολογία κ.α. 

που αποτελούν τον κορμό των Βιοϊατρικών Επιστημών. Οι πέντε (5) Τομείς μαθημάτων του Τμήματος 

περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος των (5) κατευθύνσεων σύμφωνα με το 

ΦΕΚ Τεύχος Β’ 285/07.02.2019 ως εξής: (1) Αισθητικής και Κοσμητολογίας, (2) Ακτινολογίας  και 

Ακτινοθεραπείας, (3) Ιατρικών Εργαστηρίων, (4) Οδοντικής Τεχνολογίας και (5) Οπτικής και 

Οπτομετρίας. Στις κατευθύνσεις αυτές οι προπτυχιακοί φοιτητές από το τέταρτο εξάμηνο και μετά από 

επιλογή, εκπαιδεύονται σε Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) ή Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) δίνοντας 

έμφαση στην εργαστηριακή τους άσκηση και κλινική εμπειρία η οποία μπορεί να είναι ατομική ή 

ομαδική αλλά πάντα εποπτευομένη, τηρώντας τα μέτρα ασφάλειας και ατομικής προστασίας, από 

Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικό Προσωπικού (ΔΕΠ), Ακαδημαϊκούς Υπότροφους, νέους Διδάκτορες, 

υποψήφιους Διδάκτορες, καθώς και συνεργαζόμενους ειδικούς επιστήμονες. 

 

Άρθρο 5 –Πρακτική Άσκηση 
 

• Η πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ στο τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών γίνεται στο εαρινό εξάμηνο. 

Διαρκεί 4 ημερολογιακούς μήνες και ξεκινάει 15 Φεβρουαρίου ή 1η  Μαρτίου.  

• Τα χρήματα που δικαιούνται οι φοιτητές είναι 280 ευρώ τον μήνα και καλύπτονται και οι 

ασφαλιστικές εισφορές για ασθένεια και ατύχημα κατά την ώρα της εργασίας. 

• Η επιλογή των φοιτητών για την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ γίνεται στο χειμερινό εξάμηνο. 

Σε ειδική ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών 

ανακοινώνονται ο αριθμός των θέσεων πρακτικής άσκησης για το επόμενο εξάμηνο. Οι 

φοιτητές κάνουν σχετική αίτηση πρακτικής άσκησης στην ηλεκτρονική φόρμα που θα τους 

υποδειχθεί. Στην ίδια φόρμα αναρτούν τις βαθμολογίες των μαθημάτων που ζητά ο κανονισμός 

πρακτικής άσκησης. 

• Τα μαθήματα που λαμβάνονται υπόψη είναι όλα τα μαθήματα που έχουν εξεταστεί επιτυχώς 

οι φοιτητές εκτός των μαθημάτων επιλογής, συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής 

εργασίας. 

• Η τελική επιλογή θα γίνει με ένα μαθηματικό συντελεστή στον οποίος υπολογίζεται ως εξής: To 

70% προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των μαθημάτων που έχουν εξεταστεί επιτυχώς οι 

φοιτητές. Το υπόλοιπο 30% από την βαθμολογία των μαθημάτων επιλογής. 

• Ειδική αντιμετώπιση προβλέπεται για τους φοιτητές ΑΜΕΑ. 

• Η αξιολόγηση των φοιτητών ανακοινώνεται δημόσια στην ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης 

του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών όπου οι φοιτητές κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά 

αξιολόγησης.  

• Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένταση αν θεωρούν ότι κάτι δεν έχει ληφθεί υπόψη. 
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• Στη συνέχεια δίνεται το δικαίωμα στους επιλέξιμους φοιτητές να βρουν φορέα πρακτικής 

άσκησης μόνοι τους ή σε συνεργασία με τον φορέα τους. Εάν δεν τα καταφέρουν μέσα σε ένα 

εύλογο χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί η θέση τους δίνεται στον επόμενο επιλαχόντα 

φοιτητή. 

• Οι φοιτητές που επελέγησαν για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ και βρήκαν και φορέα πρακτικής 

άσκησης θα δηλώσουν το μάθημα πρακτικής άσκησης στο επόμενο εξάμηνο στη θέση άλλων 

μαθημάτων επιλογής. 

• Οι φοιτητές που δεν επελέγησαν μπορούν να αναζητήσουν πρακτική άσκηση μόνοι τους ως 

άμισθη θέση ή χρηματοδοτούμενη ιδιωτικά σε συνεργασία με τον φορέα τους. 
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