
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 60586 
   Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Υγεία» του 

Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχο-

λής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτι-

κής Αττικής.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

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

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 
Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνο-
ποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α’ 195), όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και 
τις συμπληρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως τα άρθρα 
30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτι-
κών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» (Α’ 189), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

7. Την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4653/2020, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4692/2020
(Α’ 111).

8. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
σχετικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/
2017 (AH4) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και 
Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

9. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋ-
πολογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

10. Την σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση 
Βιωσιμότητας» για την επανίδρυση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Υγεία».

11. Την σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» 
για την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Υγεία».

12. Την υπ’ αρ. πράξη 7/05-12-2019 (Θέμα 3ο) της 
Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, 
της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, σχετικά με την πρόταση για την επανίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Δημόσια Υγεία».

13. Την υπ’ αρ. 3/15-6-2020 (θέμα 9ο) απόφαση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής, με θέμα: επανίδρυση του Π.Μ.Σ. με 
τίτλο «Δημόσια Υγεία».

14. Την υπ’ αρ. 9/25-6-2020 (θέμα 26ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: 
επανίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Δημόσια Υγεία».

15. Το υπ’ αρ. 45250/1-7-2020 έγγραφο του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η έγκριση επα-
νίδρυσης του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Δημόσια Υγεία».

16. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία 
των εξήντα (60) ημερών από την επομένη κοινοποίησης 
στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπ’ αρ. 85635/
Ζ1/3-7-2020 στην Υπουργό Παιδείας) της πρότασης επα-
νίδρυσης του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Δημόσια Υγεία».

17. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Δι-
ορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (ΥΟΔΔ 564).

18. Την υπ’ αρ. 43283/9-9-2019 απόφαση: «Σύσταση 
- Συγκρότηση - Ορισμός Μελών Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής».

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

την επανίδρυση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. του Τμήμα-
τος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας 
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Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τίτλο 
«Δημόσια Υγεία» από το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής 
Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021,

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελ-
ληνικό τίτλο:

«Δημόσια Υγεία»
και αγγλικό τίτλο:
«MSc. in Public Health»
με τρεις (3) Ειδικεύσεις:
1. Επιστήμη και Πολιτικές Δημόσιας Υγείας (Public 

Health Science and Policy)
2. Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία 

(Infectious Diseases - Public Health Laboratories)
3. Προαγωγή Υγείας Παιδιών και Εφήβων - Σχολική 

Υγεία (Health Promotion of Children and Adolescents 
- School Health)

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114), 
όπως ισχύει.

Ο κύριος τόπος διεξαγωγής της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η 
διοικητική στήριξη του προγράμματος παρέχεται από 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στις εγκαταστάσεις 
του Πανεπιστημίου στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών.

Το Π.Μ.Σ. «Δημόσια Υγεία» λειτουργεί στο Τμήμα 
Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγεί-
ας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 57-61 Μέρος Α’ Κεφ. Α’ του ν. 
4610/2019 (Α’ 70).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο «Δημόσια Υγεία» του Τμήματος Πολιτικών Δημό-
σιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, έχει ως αντι-
κείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα στην 
επιστήμη και στις πολιτικές Δημόσιας Υγείας με έμφαση 
στη διεπιστημονική προσέγγιση και προσανατολισμό 
στη διδακτική και ερευνητική αριστεία. Η Δημόσια Υγεία 
αποτελεί σημαντικό γνωστικό πεδίο, το οποίο επηρεάζει 
σε μεγάλο βαθμό τον υγειονομικό, παραγωγικό, ασφαλι-
στικό και κοινωνικό προσανατολισμό της χώρας.

Οι δημογραφικές, επιδημιολογικές, οικονομικές, κοι-
νωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις υπαγορεύουν τον 
επαναπροσδιορισμό των μέσων και των στρατηγικών 
επίτευξης σύγχρονων μέτρων και πολιτικών που θα προ-
στατεύουν και θα προάγουν τη δημόσια υγεία. Επιπλέον, 
καθώς η χώρα εξέρχεται από την οικονομική κρίση των 
προηγούμενων ετών και πλήττεται από την πανδημία 
COVID-19, οι επιπτώσεις των οποίων στην υγεία, την 
κοινωνία και την οικονομία θέτουν υπό αμφισβήτηση 
τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές του υγειονομικού συ-

στήματος, τίθεται υπό έρευνα και επαναπροσδιορισμό 
το σύνολο των ζητημάτων της εθνικής πολιτικής δημό-
σιας υγείας και της ανάπτυξης του υγειονομικού τομέα.

Ειδικότερα, ο καθορισμός προτεραιοτήτων στον υγει-
ονομικό τομέα, η διαμόρφωση θέσεων για την υγειονο-
μική μεταρρύθμιση και η χάραξη στοχευμένων δράσεων 
και προγραμμάτων απαιτούν πρωτίστως τεκμηρίωση με 
βάση τα επιστημονικά δεδομένα.

Η ανάγκη για ορθολογικό σχεδιασμό και παρακολού-
θηση της προόδου του υγειονομικού τομέα στη χώρα 
μας και η αναζήτηση μέτρων για τη διασφάλιση βιώσιμης 
ανάπτυξης, βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης, πρέπει 
να αποτελέσουν προϊόν ενός γόνιμου διαλόγου, υπό το 
πρίσμα της ισότητας, της αποδοτικότητας και της αποτε-
λεσματικότητας, με στόχο την προώθηση των αναγκαίων 
διαρθρωτικών αλλαγών στον υγειονομικό τομέα.

Ως εκ τούτου, καθίσταται επιτακτική η στελέχωση των 
υπηρεσιών δημόσιας υγείας με επαγγελματίες, οι οποίοι 
θα είναι εφοδιασμένοι με τις απαραίτητες γνώσεις, στά-
σεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία 
στις ιδιαίτερες επιστημονικές ανάγκες που δημιουργεί 
η εξέλιξη του τομέα της δημόσιας υγείας και η αλλαγή 
του υγειονομικού και κοινωνικού προτύπου σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο. Στελέχη που θα αντιλαμβάνονται 
τη Δημόσια Υγεία ως καθολική παροχή υπηρεσιών για 
τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας της κοινωνίας, 
ικανά όχι μόνον να επιτυγχάνουν τους αναμενόμενους 
στόχους σε σχέση με την υγεία του πληθυσμού, αλλά 
που θα επιδεικνύουν δέσμευση και πίστη στο αγαθό της 
δημόσιας υγείας, συμμόρφωση με συγκεκριμένες αξίες 
σε σχέση με το κοινωνικό όφελος και σεβασμό στα αν-
θρώπινα δικαιώματα. 

Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην ανάπτυξη των ατομικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων των λειτουργών Δημόσιας Υγεί-
ας και στην εκπαίδευση τους σε σχέση με την πρόληψη 
των μεταδοτικών και μη μεταδοτικών νόσων, την προα-
γωγή της υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και 
της ευζωίας του γενικού πληθυσμού, των ευάλωτων πλη-
θυσμιακών υποομάδων, καθώς και της σχολικής υγείας. 
Ειδικότερα, η διεπιστημονική και διατομεακή εκπαίδευ-
ση, η οποία παρέχεται από το Π.Μ.Σ., καλύπτει ένα ευρύ 
πεδίο γνωστικών αντικειμένων στοχεύοντας στην από-
κτηση γνώσεων, ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 
ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης 
στρατηγικών και χάραξης πολιτικών δημόσιας υγείας και 
στην καλλιέργεια των απαιτούμενων δεξιοτήτων για την 
προώθηση θετικών στάσεων και συμπεριφορών, παρεμ-
βάσεων υποστήριξης και αποτελεσματικής διαχείρισης 
των σύγχρονων προκλήσεων του διευρυμένου πεδίου 
της Δημόσιας Υγείας. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες αυτές 
θεωρούνται σήμερα απαραίτητες για τους λειτουργούς 
των φορέων Δημόσιας Υγείας, έτσι ώστε να είναι σε θέση 
να συμμετέχουν στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην 
εφαρμογή πολιτικών δημόσιας υγείας.

Σε αυτό το πλαίσιο οι βασικοί στόχοι του συγκεκρι-
μένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 
οι εξής:

• Η εκπαίδευση εξειδικευμένων και ικανών λειτουργών 
Δημόσιας Υγείας σε όλες τις πτυχές και στις σύγχρονες 
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παραμέτρους που επηρεάζουν τη Δημόσια Υγεία σε εθνι-
κό και διεθνές επίπεδο.

• Η ανάπτυξη των κοινωνικών και των ατομικών δεξιο-
τήτων των λειτουργών δημόσιας υγείας, ώστε να διαχει-
ρίζονται αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις και 
τις καταστάσεις υγειονομικών κρίσεων του διευρυμένου 
πεδίου της Δημόσιας Υγείας και να προάγουν την υγεία, 
την ποιότητα ζωής και την ευζωία του πληθυσμού.

• Η ενδυνάμωση της αναλυτικής, στρατηγικής και 
δημιουργικής σκέψης και των δεξιοτήτων σχεδιασμού, 
οργάνωσης και διαχείρισης προγραμμάτων και εκτά-
κτων συμβάντων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα 
γενιά στελεχών στις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ικανών 
να αναλύουν τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της 
Δημόσιας Υγείας, και να διαμορφώνουν και να υλοποι-
ούν αποτελεσματικές πολιτικές και στρατηγικές σε ένα 
συνεχώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον, με 
προσήλωση στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.

• Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημα-
ϊκής Κοινότητας και των φορέων της Δημόσιας Υγείας.

• Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών 
υπηρεσιών που εμπλέκονται στο διευρυμένο πεδίο της 
Δημόσιας Υγείας.

• Η διεξαγωγή έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του 
Π.Μ.Σ. «Δημόσια Υγεία» και η υποστήριξή της μέσω της 
απόκτησης γνώσεων, ερευνητικών και αναλυτικών δεξι-
οτήτων για μελλοντική ακαδημαϊκή εξέλιξη και εκπόνη-
ση Διδακτορικών Διατριβών στο ανωτέρω επιστημονικό 
πεδίο.

• Η κριτική αξιολόγηση και συζήτηση των πολλαπλών 
διαστάσεων των πολιτικών Δημόσιας Υγείας, συμπερι-
λαμβανομένου του ρόλου της ηθικής και των ζητημάτων 
βιοηθικής που ανακύπτουν από την καινοτομία υγείας.

• Η παροχή ακαδημαϊκών γνώσεων για τη διαμόρφω-
ση πολιτικών, οι οποίες θα ικανοποιούν τις ανάγκες του 
πληθυσμού για υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας υψηλού επι-
πέδου, μέσω της βέλτιστης κατανομής των πόρων και 
με διασφάλιση των κριτηρίων της ποιότητας, της απο-
δοτικότητας και της αποτελεσματικότητας προς όφελος 
της κοινωνίας.

• Η προώθηση αποτελεσματικής συνεργασίας με διε-
πιστημονικές και δι-επαγγελματικές ομάδες.

• Η ανάδειξη και εφαρμογή πολιτισμικών αξιών και 
πρακτικών στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση καινο-
τόμων πολιτικών Δημόσιας Υγείας.

• Η σύνδεση του μεταπτυχιακού με τις πραγματικές 
ανάγκες των οργανισμών και φορέων Δημόσιας Υγεία 
στη χώρα και διεθνώς και τις πραγματικές ανάγκες της 
οικονομίας και της κοινωνίας.

• Η μεθοδική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση των επι-
πτώσεων και των αποτελεσμάτων των υγειονομικών 
παρεμβάσεων στην οποία υπεισέρχονται πολιτικές και 
αξιακές παράμετροι, που προσδιορίζουν την ιεράρχηση 
των αναγκών και την επιλογή των κοινωνικών προτε-
ραιοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο του 
Π.Μ.Σ. «Δημόσια Υγεία» παρέχονται στην ιστοσελίδα 
https://mdy.uniwa.gr.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ., το Τμήμα 
Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγεί-
ας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα απονέμει Δί-
πλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Δημόσια 
Υγεία», με Ειδίκευση:

1. Επιστήμη και Πολιτικές Δημόσιας Υγείας (Public 
Health Science and Policy) ή

2. Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία 
(Infectious Diseases - Public Health Laboratories) ή

3. Προαγωγή Υγείας Παιδιών και Εφήβων - Σχολική 
Υγεία

(Health Promotion of Children and Adolescents - 
School Health)

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

To Π.Μ.Σ. με τίτλο «Δημόσια Υγεία» απευθύνεται κυ-
ρίως σε όσους είναι ή στοχεύουν να γίνουν ανώτερα 
στελέχη δημόσιων υπηρεσιών, οργανισμών, φορέων 
και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και ερευ-
νητικών κέντρων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
στην Ελλάδα και διεθνώς, οι οποίοι επιθυμούν να απο-
κτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο ευρύτερο πεδίο 
της προστασίας, της πρόληψης και της προαγωγής της 
Δημόσιας Υγείας, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό 
και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας και δημόσιας 
υγείας και στην προαγωγή της υγείας του πληθυσμού. 
Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα είναι σε θέση:

• Να αναλύουν πολύπλοκα προβλήματα δημόσιας 
υγείας και να διαμορφώνουν καινοτόμες στρατηγικές 
με βάση τα πραγματικά δεδομένα και τις ανάγκες ενός 
πληθυσμού.

• Να σχεδιάζουν προγράμματα και στρατηγικές απο-
τελεσματικής υλοποίησής τους και να προάγουν την 
εφαρμογή τους, αυξάνοντας το κοινωνικό όφελος και 
μειώνοντας το κόστος.

• Να αξιολογούν δεδομένα (δεξιότητες ανάλυσης σύν-
θετων, ελλιπών ή αντιφατικών, πολύπλοκων, αδόμητων 
δεδομένων) και να διαμορφώνουν εναλλακτικές προ-
τάσεις πολιτικής βάσει τεκμηρίωσης (evidence-based) 
με στόχο την παροχή ποιοτικών και υψηλής απόδοσης 
υπηρεσιών υγείας και δημόσιας υγείας.

• Να παρέχουν τεκμηριωμένη συμβουλευτική υπο-
στήριξη στην πολιτική και διοικητική ηγεσία του φορέα, 
στον οποίο θα υπηρετήσουν, τόσο ως προς το σχεδιασμό 
και την υλοποίηση, όσο και ως προς την παρακολούθηση 
και συνεχή βελτίωση των σχετικών πολιτικών και δεικτών 
δημόσιας υγείας.

• Να υλοποιούν ερευνητικό έργο αιχμής, ώστε να συμ-
βάλλουν στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού των οργα-
νισμών δημόσιας υγείας και συνεπώς στη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς τους.

• Να εφαρμόζουν διατομεακές δράσεις και προγράμ-
ματα με σκοπό την πρόληψη σημαντικών παραγόντων 
κινδύνου που επιβαρύνουν την υγεία του γενικού πλη-
θυσμού και των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.
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• Να αμφισβητούν προγενέστερες αντιλήψεις και να 
απαλείφουν υποκειμενικά και λειτουργικά όρια, ώστε να 
χειρίζονται πολύπλοκες καταστάσεις ολιστικά.

• Να εφαρμόζουν σύγχρονες δεξιότητες για να επηρε-
άσουν και να υποστηρίξουν την αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη προσαρμογή και αλλαγή.

• Να επικοινωνούν δράσεις και προγράμματα δημόσι-
ας υγείας στο γενικό πληθυσμό, σε ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

• Να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με ένα ευρύ φά-
σμα ειδικών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια 
Υγεία», του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας υγείας, της 
Σχολής Δημόσιας Υγείας γίνονται δεκτοί, μετά από επι-
λογή, πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής σχετικών με επιστήμες υγείας, βιολογικές 
και θετικές επιστήμες, επιστήμες της γης και κοινωνικές, 
ανθρωπιστικές, νομικές και πολιτικές επιστήμες, καθώς 
και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφών γνωστικών 
αντικειμένων, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επι-
στημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική περι-
οχή του Π.Μ.Σ. ή άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδι-
κοτήτων που, κατά περίπτωση, δύνανται να κριθούν ως 
συναφείς από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. κατά 
την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - 
Γλώσσα Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και δομείται σε τέσ-
σερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνε-
ται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. 
Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το 
Π.Μ.Σ., οφείλουν να επιλέξουν μία εκ των τριών ειδικεύ-
σεων. Η ειδίκευση θα αναγράφεται στο Δ.Μ.Σ..

Σε ειδικές περιπτώσεις η Συνέλευση του Τμήματος Πο-
λιτικών Δημόσιας Υγείας μπορεί να εγκρίνει παράταση 
φοίτησης στο Π.Μ.Σ. διάρκειας έως δύο (2) επιπλέον ακα-
δημαϊκών εξαμήνων, για την εκπόνηση της διπλωματι-
κής εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής έχει κάνει έγγραφη αίτηση στη Συνέλευση του 
Τμήματος (το λιγότερο δύο μήνες πριν το πέρας του 4ου 
εξαμήνου), στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι αίτησης 
της παράτασης. Κατά συνέπεια, ο ανώτατος επιτρεπόμε-
νος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι 
(6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Η Συνέλευση δύναται να εγκρίνει την αιτιολογημένη 
αναστολή των σπουδών ενός μεταπτυχιακού φοιτητή 
μετά από αίτηση του και εισήγηση της Συντονιστικής 
Επιτροπής του Π.Μ.Σ.

Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν 
προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρ-
κεια κανονικής φοίτησης και η προσωρινή αναστολή 
φοίτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα 
εξάμηνα. Μετά την άρση της αναστολής ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής θα συνεχίζει από το σημείο των σπουδών όπου 
ξεκίνησε η αναστολή.

Το σύνολο των εκπαιδευτικών πιστωτικών μονάδων 
(ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι εκατό είκοσι (120).

Όλα τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτικά, πε-
ριλαμβάνουν τρεις (3) ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα 
(εισηγήσεις, ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης) και το κάθε 
μάθημα αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες. Τα μαθή-
ματα μπορούν να οργανώνονται σε σπονδυλωτή μορφή 
(modular) και όχι ανά εβδομάδα, χωρίς να μειώνεται ο 
συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας.

Σε κάθε ειδίκευση οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση 
να ολοκληρώσουν επιτυχώς δεκαπέντε (15) υποχρεω-
τικά μαθήματα, κατά το Α’, Β’ και Γ’ εξάμηνο (σύνολο 90 
ECTS).

Κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου εκπονείται η 
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί 
σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Επιπλέον, θα πραγματοποιούνται διαλέξεις σε επίκαιρα 
θέματα δημόσιας υγείας στο πλαίσιο σεμιναρίων, στα 
οποία θα διδάσκουν επιφανείς προσκεκλημένοι ομιλητές 
από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Το Π.Μ.Σ. «Δημόσια 
Υγεία», εκτός από την θεωρητική ή/και εργαστηριακή 
εκπαίδευση, δίνει έμφαση στη διεξαγωγή έρευνας για 
την προετοιμασία των φοιτητών, οι οποίοι επιθυμούν 
να συνεχίσουν στον Γ κύκλο σπουδών.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική. 
Απαιτείται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να έχουν τουλάχι-
στον επάρκεια στην αγγλική γλώσσα. Η γνώση της αγ-
γλικής είναι απαραίτητη για βιβλιογραφική αναζήτηση 
τόσο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
διατριβής, όσο και για τη συγγραφή εργασιών που σχετί-
ζονται με τη διδασκαλία και την εξέταση των μαθημάτων.

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανα-
κατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με απο-
φάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνεται 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Ειδικές προϋποθέσεις
Ο ελάχιστος αριθμός προκειμένου να πραγματοποιη-

θεί κάθε ειδίκευση είναι επτά (7) επιτυχόντες εγγεγραμ-
μένοι φοιτητές. Στις περιπτώσεις που στο τέλος των εγ-
γραφών διαπιστωθεί ότι σε κάποια ειδίκευση του Π.Μ.Σ., 
δεν έχει συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθ-
μός εγγεγραμμένων φοιτητών, η Συνέλευση του Τμή-
ματος αποφασίζει για την κατανομή των επιτυχόντων 
υποψηφίων σε άλλη ειδίκευση του παρόντος Π.Μ.Σ., 
μετά από σχετική πρόταση της Συντονιστικής Επιτρο-
πής, αφού υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των υποψηφίων, 
και με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις στην 
ειδίκευση στην οποία θα εγγραφούν.

Γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας Η 
συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί να 
πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα μετά από αίτη-
ση του μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του 
επιβλέποντος και έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή 
του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων της πλήρους 
φοίτησης του Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41989Τεύχος B’ 3988/17.09.2020

1η ειδίκευση: Επιστήμη και Πολιτικές
Δημόσιας Υγείας

Α’ εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα 100

Πολιτικές Δημόσιας Υγείας ΠΜΣΔΥ101 6

Επιδημιολογία ΠΜΣΔΥ102 6

Βιοστατιστική ΠΜΣΔΥ103 6

Μεθοδολογία Αγωγής και Προαγωγής Υγείας ΠΜΣΔΥ104 6

Περιβάλλον και Υγεία ΠΜΣΔΥ105 6

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Β΄ εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα 200

Ενιαία Υγεία ΠΜΣΔΥ201 6

Στρατηγικές Επικοινωνίας στη Δημόσια Υγεία ΠΜΣΔΥ202 6

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων 
Δημόσιας Υγείας ΠΜΣΔΥ203 6

Βιοηθική και Δίκαιο στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας ΠΜΣΔΥ204 6

Καινοτόμες Πολιτικές στα Τρόφιμα ΠΜΣΔΥ205 6

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Γ΄ εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα 300

Πολιτικές Πρόληψης Εξαρτήσεων ΠΜΣΔΥ301 6

Μεθοδολογία Επιδημιολογικής Επιτήρησης ΠΜΣΔΥ302 6

Διατροφή, Σωματική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής ΠΜΣΔΥ303 6

Σύγχρονες Προκλήσεις στη Δημόσια Υγεία ΠΜΣΔΥ304 6

Πολιτικές Δημόσιας Υγείας και Μετανάστευση ΠΜΣΔΥ305 6

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Δ´εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS

Διπλωματική Εργασία ΠΜΣΔΥ400 30

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Π.Μ.Σ. 120
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2η ειδίκευση: Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία

Α’ εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα 100

Πολιτικές Δημόσιας Υγείας ΠΜΣΔΥ101 6

Επιδημιολογία ΠΜΣΔΥ102 6

Βιοστατιστική ΠΜΣΔΥ103 6

Μεθοδολογία Αγωγής και Προαγωγής Υγείας ΠΜΣΔΥ104 6

Περιβάλλον και Υγεία ΠΜΣΔΥ105 6

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Β΄ εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα 200

Ενιαία Υγεία ΠΜΣΔΥ201 6

Στρατηγικές Επικοινωνίας στη Δημόσια Υγεία ΠΜΣΔΥ202 6

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Δη-
μόσιας Υγείας ΠΜΣΔΥ203 6

Βιοηθική και Δίκαιο στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας ΠΜΣΔΥ204 6

Δομή και Οργάνωση Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας ΠΜΣΔΥΛ201 6

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Γ΄ εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα 300

Μεθοδολογία Επιδημιολογικής Επιτήρησης ΠΜΣΔΥ302 6

Μοριακή Επιδημιολογία Αερογενώς και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων 
Νοσημάτων ΠΜΣΔΥΛ301 6

Επιτήρηση Τροφιμογενών και Υδατογενών Λοιμώξεων ΠΜΣΔΥΛ302 6

Μοριακή Επιδημιολογία της Μικροβιακής Αντοχής στα Αντιβιοτικά και 
Νοσοκομειακές Λοιμώξεις ΠΜΣΔΥΛ303 6

Επιτήρηση Παρασιτικών και Τροπικών Νοσημάτων,
Ζωοανθρωπονόσων και Νοσημάτων Μεταδιδόμενων με Διαβιβαστές ΠΜΣΔΥΛ304 6

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Δ´εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS

Διπλωματική Εργασία ΠΜΣΔΥ400 30

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Π.Μ.Σ. 120
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3η ειδίκευση: Προαγωγή Υγείας παιδιών και εφήβων - Σχολική Υγεία 

Α΄ εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα 100

Πολιτικές Δημόσιας Υγείας ΠΜΣΔΥ101 6

Επιδημιολογία ΠΜΣΔΥ102 6

Βιοστατιστική ΠΜΣΔΥ103 6

Μεθοδολογία Αγωγής & Προαγωγής Υγείας ΠΜΣΔΥ104 6

Περιβάλλον και Υγεία ΠΜΣΔΥ105 6

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Β΄ εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα 200

Ενιαία Υγεία ΠΜΣΔΥ201 6

Στρατηγικές Επικοινωνίας στη Δημόσια Υγεία ΠΜΣΔΥ202 6

Διατροφή και Σωματική Δραστηριότητα Παιδιών και Εφήβων ΠΜΣΔΥΠ203 6

Δημόσια Υγεία στο Σχολικό Περιβάλλον ΠΜΣΔΥΠ204 6

Υγιεινή και Ασφάλεια στο Σχολικό Περιβάλλον ΠΜΣΔΥΠ205 6

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Γ΄ εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα 300

Προαγωγή Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ΠΜΣΔΥΠ301 6

Συμπεριφορές Κινδύνου για την Υγεία - Πρώτες βοήθειες ΠΜΣΔΥΠ302 6

Δεξιότητες Συμβουλευτικής ΠΜΣΔΥΠ303 6

Βιωματικό Εργαστήριο Αγωγής Υγείας στο Σχολικό Περιβάλλον ΠΜΣΔΥΠ304 6

Ειδική Αγωγή στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία ΠΜΣΔΥΠ305 6

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Δ´εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS

Διπλωματική Εργασία ΠΜΣΔΥ400 30

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Π.Μ.Σ. 120
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πενήντα 
(50), κατ´ έτος, μη συμπεριλαμβανομένων των ισοβαθ-
μούντων, σε περίπτωση που υπάρχουν. Αν ο αριθμός των 
υποψηφίων φοιτητών ξεπερνά σημαντικά τον αριθμό 
των προς πλήρωση θέσεων ή οι υποψήφιοι φοιτητές 
έχουν διαπιστωμένα σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον 
για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ., τότε με απόφαση της 
Συντονιστικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του 
Τμήματος μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων 
μέχρι και το διπλάσιο του προβλεπόμενου αριθμού.

Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, γίνονται δεκτοί 
ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών 
ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθ. 34 
του ν. 4485/2017.

Στον αριθμό των εισακτέων λαμβάνονται υπόψη και 
οι φοιτητές με δωρεάν φοίτηση, 30% του συνόλου των 
νεοεισερχομένων φοιτητών, δηλαδή έως δεκαπέντε (15) 
φοιτητές, οι οποίοι δεν θα καταβάλλουν τέλη φοίτησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ. μπορούν 
να αναλαμβάνουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών 
Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμή-
ματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημό-
σιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην 
Πανεπιστημιούπολη Αθηνών, επί της Λ. Αλεξάνδρας 
196. Το Τμήμα διαθέτει ικανό αριθμό αιθουσών και ερ-
γαστηριακών χώρων για την απρόσκοπτη διεξαγωγή 
των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων του 
Π.Μ.Σ. Τα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης Αθηνών έχουν 
διαμόρφωση για πλήρη πρόσβαση ΑΜΕΑ.

ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Θα υπάρχει η δυνατότητα πα-
ρακολούθησης του Π.Μ.Σ. εξ αποστάσεως, από τους 
φοιτητές της περιφέρειας και του εξωτερικού σε ποσο-
στό έως 35% που επιτρέπει ο νόμος (παρ. 3 άρθρου 30 
ν. 4485/2017), ώστε να ελαχιστοποιούνται οι μετακινή-
σεις τους, εκτός αν επιβληθεί η εξ αποστάσεως φοίτηση 
από έκτακτες εξωτερικές συνθήκες ή συντρέχουν ειδικοί 
λόγοι που θα αποφασιστούν από τα αρμόδια όργανα.

Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. 
γίνεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος που είναι 
εγκατεστημένη στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας 
του Πα.Δ.Α., και στελεχώνεται από μέλη του Διοικητι-
κού Προσωπικού του Πα.Δ.Α., μέλη ΕΔΙΠ και μέλη ΕΤΕΠ 

του Τμήματος ή κατόπιν ανοικτής προκήρυξης, όπου 
απαιτείται.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Η διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται σε πέντε 
(5) ακαδημαϊκά έτη, δηλαδή μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2024-2025, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του 
άρθ. 32 και την παρ. 6 του άρθ. 44 του ν. 4485/2017 (με 
δυνατότητα ανανέωσης της λειτουργίας του κατά τους 
όρους της ισχύουσας νομοθεσίας).

Άρθρο 11
Προϋπολογισμός - Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του 
ν.  4485/2017 το συνολικό κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
υπολογίζεται σε 180.000 €. Το 70% του ετήσιου συνολι-
κού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ., που αφορά στις λει-
τουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 126.000 €, 
αφού αφαιρεθεί το 30% για κάλυψη λειτουργικών εξό-
δων του Ιδρύματος. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
προβλέπεται να καλυφθεί σε τακτική βάση από τα τέλη 
φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών. Έκτακτη χρη-
ματοδότηση από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, 
και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του 
ιδιωτικού τομέα, πόρους από ερευνητικά προγράμμα-
τα, πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή άλλων διεθνών οργανισμών, κατά το νόμο πόρους, 
εφόσον προκύψουν, δύνανται να χρησιμοποιηθούν προ-
κειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση των φοιτητών σε τέλη 
φοίτησης, είτε για να χορηγηθούν πρόσθετες παροχές 
στους φοιτητές.

Τα συνολικά τέλη φοίτησης, για το σύνολο της φοίτη-
σης, ανέρχονται στο ποσό των 3.600 €.

Αναλύεται:
Αριθμός Φοιτητών: 50 πρωτοετείς
Αριθμός Φοιτητών με Δωρεάν Φοίτηση: έως 15 (αντι-

στοιχεί στο 30% των Φοιτητών)
Αριθμός Φοιτητών με Τέλη Φοίτησης: 35
Τέλη Φοίτησης: 3.600,00 €
Τέλη Φοίτησης Εξαμήνου : 900,00 €
Σύνολο Εσόδων: 126.000,00 €

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 8 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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