
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη 
Ηλικία» (Health Promotion in Third Age) του Τμή-
ματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής.

2 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Επικοινωνία 
και Προαγωγή Υγείας» του Τμήματος Δημόσιας και 
Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 62902 (1)
Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «Προαγωγή Υγείας στην 

Τρίτη Ηλικία» (Health Promotion in Third Age) 

του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας 

της Σχολής.

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 Διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195), 
όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπλη-
ρώσεις 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, όπως ισχύει σήμερα με τις 
τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.

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 υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29.9.2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

8. 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).

9. Την σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βι-
ωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προαγωγή Υγείας στην 
Τρίτη Ηλικία» (Health Promotion in Third Age).

10. Την σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» για 
την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία» 
(Health Promotion in Third Age).

11. Τις υπ’ αρ. 27/8.11.2019 και 1/20.1.2020 πράξεις 
της Συνέλευσης του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής 
Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, σχετικά με την πρόταση για την ίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία» (Health Promotion 
in Third Age).

12. Την υπ’ αρ. 1/6.2.2020 (θέμα 3ο) απόφαση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής, με θέμα: ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο 
«Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία» (Health Promotion 
in Third Age).

13. Την υπ’ αρ. 9/25.6.2020 (θέμα 23ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: 
ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Προαγωγή Yγείας στην Tρίτη 
Hλικία (Health Promotion in Third Age).

14. Το υπ’ αρ. 45250/1.7.2020 έγγραφο του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η έγκριση 
ίδρυσης του ΠΜΣ με τίτλο «Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη 
Ηλικία» (Health Promotion in Third Age).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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15. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία 
των εξήντα (60) ημερών από την επομένη κοινοποίη-
σης στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπό 
στοιχεία 85635/Ζ1/3.7.2020 στην Υπουργό Παιδείας) της 
πρότασης ίδρυσης του ΠΜΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 85 του ν. 4485/2017.

16. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/6.8.2019 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διο-
ρισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564).

17. Την υπ’ αρ. 43283/9.9.2019 απόφαση: «Σύσταση - 
Συγκρότηση - Ορισμός Μελών Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής».

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

την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Δημόσιας και 
Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τίτλο «Προαγωγή Υγείας 
στην Τρίτη Ηλικία» (Health Promotion in Third Age) από 
το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής 
Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021 Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με ελληνικό τίτλο:

«Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία»
και αγγλικό τίτλο:
«Health Promotion in Third Age»
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 
της Πανεπιστημιούπολης Αθηνών.

Το Π.Μ.Σ. «Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία» 
(Health Promotion in Third Age), λειτουργεί για πρώτη 
φορά, στο Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, της 
Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία» δύναται να 
πρωτοπορήσει στην εκπαίδευση ατόμων που επιθυμούν 
να ενταχθούν στην τυπική, μη τυπική και άτυπη προώ-
θηση προαγωγή της υγείας στην τρίτη ηλικία.

Αντικείμενο
Το Π.Μ.Σ. παρέχει εξειδικευμένη γνώση αναφορικά με 

την προαγωγή της υγείας, της ευεξίας, της αυτονομίας 
και της προστασίας της αξιοπρέπειας σε άτομα τρίτης 
ηλικία καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πα-
ρεμβάσεων για τον σκοπό αυτό.

Σκοπός
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η υψηλού επιπέδου μεταπτυχι-

ακή εκπαίδευση με στόχο την παροχή γνώσεων στους 
φοιτητές για τις σύγχρονες εξελίξεις και τη διεπιστημο-
νική προσέγγιση της προαγωγής υγείας των ηλικιωμέ-
νων καθώς και την ανάπτυξη διατομεακών πολιτικών 
και δράσεων.

Οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ θα εκπαιδευθούν στον σχεδι-
ασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή δράσεων που θα 
βοηθούν τα άτομα της τρίτης ηλικίας να παραμείνουν 
δραστήρια και ενεργοί πολίτες, να ζήσουν με αυτονο-
μία και αξιοπρέπεια και να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη 
πρόσβαση τους στην ενημέρωση για την προαγωγή και 
προστασία της υγείας τους.

Μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού ο 

φοιτητής θα είναι σε θέση να σχεδιάσει και να αναπτύξει 
πολιτικές οι οποίες θα συμβάλουν:

1. Στην υποστήριξη των ηλικιωμένων ατόμων ώστε να 
παραμείνουν αυτόνομα και δραστήρια.

2. Στην προαγωγή υγείας και πρόληψης νόσων στη 
τρίτη ηλικία.

3. Στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.
4. Στην αξιοποίηση της συσσωρευμένης πείρας και 

γνώσεων των ηλικιωμένων για την διατήρηση και εν-
δυνάμωση της συμμετοχής τους στον κοινωνικό ιστό.

5. Στην προετοιμασία των νεότερων γενεών για την 
τρίτη ηλικία.

6. Στην ανάπτυξη πολιτικών για τη διαμόρφωση σχεδί-
ων δράσης που προωθούν την υγιή και ενεργό γήρανση.

7. Στην κατανόηση και προώθηση στον πληθυσμό της 
έννοιας της ενεργούς γήρανσης και την προετοιμασία 
για την τρίτη ηλικία.

8. Στην αναγνώριση και υποστήριξη του σημαντικού 
ρόλου που παίζουν οι άνθρωποι καθώς μεγαλώνουν για 
τη φροντίδα των άλλων.

9. Συμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας 
με έμφαση στην τρίτη ηλικία και στην συνεργασία του 
ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα προς την κατεύθυνση 
αυτή.

10. Στην ανάπτυξη κλινικών και επιδημιολογικών ερευ-
νητικών προγραμμάτων.

11. Στην προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές 
διδακτορικού επιπέδου.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. «Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία» 
(Health Promotion in Third Age) απονέμει Δίπλωμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο

«Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία»
και αγγλικό τίτλο:
«Ηealth Pomotion in Third Age».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Το Π.Μ.Σ. «Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία» 
(Health Promotion in Third Age) αποσκοπεί στη μετα-
πτυχιακή εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας από ένα 
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ευρύ επιστημονικό πεδίο που είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και όλων των συνα-
φών επιστημών υγείας και ανθρωπιστικών σπουδών 
της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον 
ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής που σχετίζονται με 
τον ευρύτερο χώρο της υγείας και της προαγωγής της.

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυ-
χιούχοι του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, 
τμημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, 
Βιοϊατρικών επιστημών, Ψυχολογίας, Ειδικής Αγωγής, 
Βιολογίας, Βιοχημείας, Φαρμακευτικής, Κοινωνικών Επι-
στημών καθώς και πτυχιούχοι άλλων συναφών επιστη-
μόνων με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - Γλώσσα 
Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας.

Σε ειδικές περιπτώσεις η Συνέλευση του Τμήματος 
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας μπορεί να εγκρίνει πα-
ράταση διάρκειας φοίτησης στο Π.Μ.Σ. μέχρι δυο (2) 
επιπλέον ακαδημαϊκά εξάμηνα, για την υποστήριξη της 
διπλωματικής εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο με-
ταπτυχιακός φοιτητής έχει κάνει έγγραφη αίτηση στη 
Συνέλευση του Τμήματος (το λιγότερο δύο μήνες πριν 
το πέρας του 3ου εξαμήνου), στην οποία θα αναφέρο-
νται οι λόγοι αίτησης της παράτασης. Κατά συνέπεια, 
ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών, ορίζεται στα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Συνέλευση δύναται να 
εγκρίνει την αιτιολογημένη αναστολή των σπουδών ενός 
μεταπτυχιακού φοιτητή μετά από αίτησή του και εισή-
γηση της Συντονιστικής Επιτροπής.

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.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή στην αγ-
γλική γλώσσα.

Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασί-
ας μπορεί να γίνει στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Δι-
πλώματος Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) και διαρκεί δεκαοκτώ (18) 
μήνες. Διαρθρώνεται σε δύο (2) εξάμηνα, [30 Χ 2=60 
ECTS], καθώς και έξι μηνών (6) για τη συγγραφή μεταπτυ-
χιακής διπλωματικής εργασίας [30 ECTS]. Συνολικά απαι-
τούνται ενενήντα (90) ECTS για την απόκτηση τίτλου.

Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) μονάδες ECTS 
(10 μαθήματα x 6 ECTS = 60 ECTS). Το πρώτο και δεύτερο 
διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία (παρα-
δόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις). Το τρίτο 
εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της Διπλωματικής 
Εργασίας. Η διπλωματική εργασία συντάσσεται στην ελ-

ληνική ή την αγγλική γλώσσα. Η επιτρεπόμενη διάρκεια 
ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων για την λήψη του δι-
πλώματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι από τρία (3) 
έως πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

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.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση Μ.Δ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενή-
ντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Για την ολοκλήρωση των σπουδών οι Μεταπτυχιακοί 
Φοιτητές (ΜΦ) υποχρεούνται σε παρακολούθηση και 
επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων ή/και 
συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και εκπόνη-
ση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων δύναται να πραγματο-
ποιηθεί και με εξ αποστάσεως μέσα και μεθόδους διδα-
σκαλίας σε αριθμό μαθημάτων που δεν θα υπερβαίνει 
το 35% των μαθημάτων του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114).

Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορ-
φώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

Α/Α Μάθημα Σύνολο 
Διδακτικών

ωρών

ECTS

1 Ψυχική υγεία και τρίτη ηλικία 39 6

2 Επιδημιολογία - Μεθοδολογία 
Έρευνας

39 6

3 Βιολογία της γήρανσης και 
Παθοφυσιολογία της τρίτης 
ηλικίας

39 6

4 Κοινωνικότητα και τρίτη ηλι-
κία: Πρόσβαση, συμμετοχή και 
υποστήριξη

39 6

5 Πληροφορική και σύγχρονες 
τεχνολογίες στην υγεία

39 6

Σύνολο 195 30

Β΄ Εξάμηνο

Α/Α Μάθημα Σύνολο 
Διδακτικών 

ωρών

ECTS

1 Παρηγορητική φροντίδα /
Στήριξη των ηλικιωμένων στο 
τέλος της ζωής τους

39 6

2 Περιβάλλον και αυτονομία 
στην τρίτη ηλικία

39 6

3 Εκφυλιστικά νοσήματα - Άνοια 39 6

4 Ηθική και πρακτική φιλοσοφία 
στην τρίτη ηλικία

39 6
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5 Ευεξία στην τρίτη ηλικία: Ελεύ-
θερος χρόνος, Διατροφή και 
άσκηση

39 6

Σύνολο 195 30

Γ΄ Εξάμηνο

ECTS

Διπλωματική Εργασία 30

Σύνολο ECTS

90

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρι-
άντα (30) με την επιφύλαξη των σχετικών άρθρων του 
εσωτερικού κανονισμού του Π.Μ.Σ.

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

Ο αριθμός εισακτέων δεν πρέπει να είναι κατώτερος 
του δέκα (10) και ανώτερος του τριάντα (30). Σε περίπτω-
ση που ο αριθμός των υποψηφίων φοιτητών ξεπερνά 
σημαντικά των 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 
μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων μέχρι και 10 
επιπλέον άτομα του ανώτατου προβλεπόμενου αριθμού.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα διατεθούν 
αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, εξοπλισμένες με 
οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια του Τμήματος 
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πα.Δ.Α. Ανάγκες σε 
πρόσθετο εξοπλισμό και αναλώσιμα καλύπτονται από 
τον προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. ή δωρεές.

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του 
Π.Μ.Σ. γίνεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος 
που είναι εγκατεστημένη στο Τμήμα Δημόσιας και Κοι-
νοτικής Υγείας του Πα.Δ.Α., και στελεχώνεται από μέλη 
του Διοικητικού Προσωπικού του Πα.Δ.Α., μέλη ΕΔΙΠ και 
μέλη ΕΤΕΠ του Τμήματος ή κατόπιν ανοικτής προκήρυ-
ξης, όπου απαιτείται.

3. Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. μπορεί να προέρχεται 
από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, 
πιθανές δωρεές - χορηγίες και κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

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

Άρθρο 10 
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, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 62909 (2)
Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Επι-
κοινωνία και Προαγωγή Υγείας» του Τμήματος 
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δη-
μόσιας Υγείας.

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» (A΄ 38).

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 
Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (A΄ 195), 
όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπλη-
ρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και άλλες διατάξεις» (A΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 
30 έως και 37, 43, 45 και 85, όπως ισχύει σήμερα με τις 
τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.

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» (A΄ 189), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και άλλες διατάξεις» (A΄ 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» (A΄ 70).

7. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29.9.2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

8. 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).
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9. Την σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βιω-
σιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Επικοινωνία 
και Προαγωγή Υγείας».

10. Την σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» για 
την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προα-
γωγή Υγείας».

11. Τις υπ’ αρ. 27/8.11.2019 και 1/20.1.2020 πράξεις 
της Συνέλευσης του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής 
Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, σχετικά με την πρόταση για την ίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας».

12. Την υπ’ αρ. 1/6.2.2020 (θέμα 2ο) απόφαση της Επι-
τροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, με θέμα: ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας».

13. Την υπ’ αρ. 9/25.6.2020 (θέμα 22ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: 
ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο «Περιβαλλοντική Επικοινωνία 
και Προαγωγή Υγεία».

14. Το υπ’ αρ. 45250/1.7.2020 έγγραφο του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η έγκριση ίδρυ-
σης του ΠΜΣ με τίτλο «Περιβαλλοντική Επικοινωνία και 
Προαγωγή Υγείας».

15. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία 
των εξήντα (60) ημερών από την επομένη κοινοποίη-
σης στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπό 
στοιχεία 85635/Ζ1/3.7.2020 στην Υπουργό Παιδείας) της 
πρότασης ίδρυσης του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 85 του ν. 4485/2017.

16. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/6.8.2019 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διο-
ρισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564).

17. Την υπ’ αρ. 43283/9.9.2019 απόφαση: «Σύσταση - 
Συγκρότηση - Ορισμός Μελών Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής».

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

την ίδρυση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος 
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας 
Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τίτλο «Πε-
ριβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας» από το 
ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής 
Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021 Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο:

«Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας»
και αγγλικό τίτλο:
 «Environmental Communication and Health Promo-
tion»

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 
στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών.

Το Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή 
Υγεία», λειτουργεί για πρώτη φορά στο Τμήμα Δημόσιας 
και Κοινοτικής Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλ-
λοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας» δύναται να 
πρωτοπορήσει στην εκπαίδευση ατόμων που επιθυμούν 
να ενταχθούν στην τυπική, μη τυπική και άτυπη προώ-
θηση υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και 
προαγωγής της υγείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δε-
δομένου ότι το Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά.

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η χάραξη ενός νέου δρόμου 
εκπαίδευσης που πρωτοπορεί στο ελληνικό εκπαιδευτι-
κό σύστημα - δεδομένου ότι δεν υφίσταται έως σήμερα 
αντίστοιχο Π.M.Σ. στην Ελλάδα. Το Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντι-
κή Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας» εστιάζεται στην 
παροχή δεξιοτήτων ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν 
να χειρίζονται με επιτυχία το πεδίο της Επικοινωνίας σε 
θέματα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγείας.

Στο Π.Μ.Σ., οι φοιτητές κατανοούν το ρόλο της επι-
κοινωνίας στην αντιμετώπιση πολύπλοκων κοινωνικών 
προκλήσεων και ευκαιριών σχετικά με θέματα περι-
βάλλοντος και υγείας από διάφορες οπτικές γωνίες. Η 
επικοινωνία προσανατολισμένη στις ραγδαίες κοινωνι-
κές μεταβολές είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση 
μερικών από τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, 
όπως η μετάβαση σε αειφόρα πρότυπα κατανάλωσης 
και παραγωγής, οι μέθοδοι αγωγής και προαγωγής υγεί-
ας, η ποιότητα των τροφίμων και του περιβάλλοντος. Η 
αποτελεσματική προσαρμογή στις σύγχρονες προκλή-
σεις απαιτεί την βαθιά κατανόηση θεμάτων υγείας και 
περιβάλλοντος καθώς και των αλληλεπιδράσεων τους 
από διάφορες προσεγγίσεις.

Το Π.Μ.Σ., ως ακρογωνιαίο λίθο προβάλει το αγαθό 
της υγείας, μέσα από το πρίσμα ενός υγιούς περιβάλλο-
ντος που επιτρέπει στους ανθρώπους να ηγούνται μίας 
ατομικά, κοινωνικά και οικονομικά ικανοποιητικής και 
παραγωγικής ζωής.

Η καινοτόμος έννοια εντός των προαναφερθέντων 
είναι αυτή της Οικοθεραπείας, ως μέσο ίασης των σύγ-
χρονων παθήσεων που εμφανίζει ευρεία εφαρμογή στο 
εξωτερικό. Η προοπτική εφαρμογής της στην Ελλάδα, 
δύναται να προσφέρει οφέλη όχι μόνο στην αποσυμπί-
εση που επιχειρείται να επιτευχθεί προς βελτίωση της 
υγείας των πολιτών στα σύγχρονα αστικά κέντρα, αλλά 
και αντιστρόφως στην προώθηση του φυσικού κάλλους 
της χώρας μας, ως εργαλείο μέσω του οικοτουρισμού.

Η Περιβαλλοντική Επικοινωνία είναι η διαδικασία, που 
μπορεί να διασφαλίσει την προώθηση των κατάλληλων 
περιβαλλοντικών αποφάσεων και νομοθεσιών και σή-
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μερα υπάρχει ανάγκη για εκπαιδευμένους επιστήμονες 
σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα και την ΕΕ, στο 
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμ-
ματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να συνεισφέρουν 
με επιτυχία στο σχολικό σύστημα, σε περιβαλλοντικά 
κέντρα, κρουαζιερόπλοια, τουριστικές μονάδες, μου-
σεία, κήπους, μέσα μαζικής επικοινωνίας, καθώς και 
όπου μπορούν να εμπλακούν σε θέματα που άπτονται 
της Περιβαλλοντικής Αγωγής, Δημόσιας / Κοινοτικής / 
Περιβαλλοντικής Υγείας.

Συμπληρωματικά, η αναγκαιότητα ίδρυσης του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, συνάδει με την 
υφιστάμενη δομή του Τμήματος Δημόσιας και Κοινο-
τικής Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας όπου διαθέ-
τοντας ένα συγκροτημένο γνωσιακό Πρόγραμμα Προ-
πτυχιακών Σπουδών, έχει επιπροσθέτως θεσμοθετήσει 
την Μονάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής και 
Επικοινωνίας του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολο-
γίας, προσφέροντας το ανάλογο έναυσμα διασύνδεσης 
μέσω μιας συγκροτημένης επιστημονικής βάσης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο έμφασης καλλιέργειας του 
πνεύματος, καινοτομίας και εξωστρέφειας, στη Μονάδα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής και Επικοινω-
νίας του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του 
Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας εντάσσεται η 
‘’Θερινή Ακαδημία Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών’’, μια 
δράση που έχει ως απώτερο σκοπό την ενεργό συμ-
μετοχή των εκπαιδευόμενων στη λήψη αποφάσεων 
σχετιζόμενων με το περιβάλλον και την υγεία μέσα από 
ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην προαγωγή της Περι-
βαλλοντικής Υγείας, για την προστασία των πολιτών και 
όλων των κοινωνικών ομάδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
η σημασία της συμβολής της Ακαδημίας Περιβαλλοντι-
κών Εκπαιδευτών έχει αναγνωριστεί και βραβευθεί από 
τα Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 
2017 και είναι μια από τις βασικές δράσεις του Skyros 
Project, ένα διεθνώς πολυβραβευμένο πρόγραμμα και 
επισφραγισμένο από τα Ηνωμένα Έθνη.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, στο επιστημονικό πεδίο της 
Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Προαγωγής Υγείας, πα-
ρέχοντάς τους συγκεκριμένες πληροφορίες και ικανότητες 
κριτικής αξιολόγησης, ως προς τα περιβαλλοντικά ζητήμα-
τα, που αδιαμφησβήτητα προκαλούν ποικίλες επιπτώσεις 
στην δημόσια υγεία. Αυτές οι δεξιότητες θα τους καταστή-
σουν ικανούς να συμμετάσχουν και να ηγηθούν στις διαδι-
κασίες λήψης αποφάσεων, καθορίζοντας έτσι την ποιότητα 
της υγείας και του περιβάλλοντος στις επόμενες δεκαετίες.

Στόχοι του Π.Μ.Σ. Σύνδεση της διδασκαλίας με την 
έρευνα

Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην:
1. Παροχή ακαδημαϊκών γνώσεων στον τομέα της Πε-

ριβαλλοντικής Επικοινωνίας και περαιτέρω ανάπτυξη 
του γνωστικού κεφαλαίου στον τομέα της Οικοθερα-
πείας και της Προαγωγής Υγείας.

2. Διεξαγωγή ερευνητικών μελετών στο γνωστικό αντι-
κείμενο και προώθηση εισαγωγής καινοτόμων επιδημι-
ολογικών ερευνητικών προγραμμάτων.

3. Ανάδειξη των εφαρμογών της Περιβαλλοντικής 
Επικοινωνίας στους τομείς της Οικοθεραπείας και της 
Προαγωγής Υγείας.

4. Ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των νέων τεχνο-
λογιών που σχετίζονται με την Οικοθεραπεία και την 
Προαγωγή της Υγείας.

5. Αξιολόγηση προηγμένων και πολύπλοκων εννοιών, 
προσεγγίσεων και μεθόδων από την επιστήμη της επι-
κοινωνίας, με ιδιαίτερη αναφορά στα δια- και διεπιστη-
μονικά προβλήματα και προσεγγίσεις που εντοπίζονται 
στην επιστημονική βιβλιογραφία.

6. Εφαρμογή κατάλληλου σχεδιασμού για ποσοτική 
και ποιοτική εμπειρική έρευνα, επιλέγοντας κατάλληλες 
μεθόδους έρευνας για τη συλλογή και ανάλυση δεδομέ-
νων και δείχνοντας την ικανότητα εντοπισμού αναγκών 
για νέες θεωρητικές, μεθοδολογικές και πρακτικές προ-
σεγγίσεις.

7. Προώθηση συνεργασίας των εκπαιδευόμενων σε 
σχέση με τους επαγγελματίες, τους επιστήμονες, τους 
υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και το ευρύ κοινό 
και υλοποίηση προφορικών και γραπτών εργασιών με 
βάση το έργο σε μια διεπιστημονική ομάδα.

8. Προώθηση εκκίνησης εποικοδομητικών διακλαδι-
κών και διεπιστημονικών συζητήσεων και συνεργασιών 
εντός και μεταξύ διαφόρων κοινωνικών και επιστημονι-
κών οργανώσεων και επαγγελμάτων.

9. Κριτική ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησι-
μοποιούνται διαφορετικές γνώσεις, επικοινωνίες και 
πρακτικές υγείας, ευεξίας και υγειονομικής περίθαλψης 
για τη διαμόρφωση και οργάνωση της ζωής των ατόμων, 
των ομάδων και πληθυσμών.

10. Αξιολόγηση των μέσων που χρησιμοποιούνται στις 
επιστημονικές και κοινωνικές προσεγγίσεις για την κα-
τανόηση, τη διαμεσολάβηση, την προάσπιση της υγείας 
και της ευημερίας και τον σχεδιασμό καινοτόμων οδών 
για τη γεφύρωση αυτών των προσεγγίσεων.

11. Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξι-
ότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο 
και ακαδημαϊκό τομέα, στην πρόληψη και την προαγωγή 
της Δημόσιας Υγείας.

12. Συμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγεί-
ας και στην συνεργασία του ιδιωτικού με τον δημόσιο 
τομέα.

13. Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδα-
κτορικού επιπέδου.

Κατά την διάρκεια των σπουδών ο/η φοιτητής/-τρια 
ενθαρρύνεται να διεξάγει έρευνες και να παροτρύνεται, 
να συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, όπως και να 
δημοσιεύει μελέτες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

• Επιστημονικοί Λόγοι
Το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) καλύπτει τα γνωστικό 
αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας, εισάγο-
ντας την έννοια της επικοινωνίας, με στόχο την εκπαί-
δευση για θέματα περιβαλλοντικής υγείας. Μέσω του οι-
κολογικού μοντέλου, ως ένα πλαίσιο προγραμματισμού 
επικοινωνίας για την δημόσια υγεία, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές εξοικειώνονται με τα εργαλεία αξιολόγησης 
του αλφαβητισμού για την υγεία στην έρευνα και στην 
πρακτική με απώτερο σκοπό την δημιουργία και εφαρ-
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μογή επικοινωνιακών στρατηγικών για την προάσπιση 
του περιβάλλοντος, ως αναπόσπαστο στοιχείο για την 
προαγωγή της υγείας του πληθυσμού.

• Επιστημολογικοί Λόγοι
Το Π.Μ.Σ. από επιστημολογικής απόψεως προσφέρει 

την απαιτούμενη γνώση στην ανάπτυξη ενός ταχέως 
εξελισσόμενου γνωστικού κεφαλαίου υψηλής έντασης 
ειδίκευση ως προς την δημιουργία και την εφαρμογή 
αποτελεσματικών επικοινωνιακών στρατηγικών για την 
προάσπιση θεμάτων υγείας και περιβάλλοντος. Το ΠΜΣ 
συνδυάζει μια γενική οικολογική ανησυχία με συγκε-
κριμένα στοιχεία που σχετίζονται με την προσωπική 
και κοινοτική υγεία. Αυτό επιστημολογικά ενισχύει την 
κατανόηση της επικοινωνιακής έννοιας εντασσόμενης 
στο οικολογικό μοντέλο της δημόσιας υγείας.

• Κοινωνικοί Λόγοι
Για πολλούς αιώνες, η ατομική και η πληθυσμιακή 

φροντίδα υγείας ήταν τομέας της ιατρικής επιστήμης. 
Ωστόσο, αναγνωρίζεται ευρέως ότι τα σύγχρονα προ-
βλήματα υγείας είναι πολύπλοκα και δεν μπορούν να 
λυθούν μόνο από νοσοκομεία και ιατρούς. Πολλές ασθέ-
νειες σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, το κοινωνικό και 
φυσικό περιβάλλον, αλλά και την πρόσβαση σε αξιόπι-
στες πληροφορίες. Η αλληλεξάρτηση του περιβάλλοντος 
με την υγεία προτρέπει τους εκπαιδευόμενους στο να 
συνειδητοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα σημερι-
νά περιβαλλοντικά ζητήματα καθορίζουν την ποιότητα 
της καθημερινότητάς μας. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες 
αποδεικνύεται ότι η επαφή με την φύση δύναται να δώ-
σει την κατευθυντήρια γραμμή για την συνταγογράφηση 
‘’φυσικών χαπιών’’ - μια λύση χαμηλού κόστους η οποία 
βοηθά στην μείωση των αρνητικών επιπτώσεων για την 
υγεία από την επίδραση της αυξημένης αστικοποίησης 
και του σύγχρονου καθιστικού τρόπου ζωής - γεγονότα 
επιβλαβή για την σωματική και ψυχική υγεία. Το Π.Μ.Σ. 
μπορεί να προσδώσει μια βαθύτερη κατανόηση του σχε-
διασμού προγραμμάτων προαγωγής υγείας στις σύγχρο-
νες κοινωνίες ανοίγοντας νέους ορίζοντες προσέγγισης 
με βάση το πεδίο της περιβαλλοντικής επικοινωνίας. Το 
ΜΠΣ θα προάγει ένα νέο τρόπο σκέψης τόσο σε ατομικό 
όσο και σε συλλογικό επίπεδο και ένα νέο τρόπο λειτουρ-
γείας στην καθημερινότητα και τον επαγγελματικό χώρο.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών 
(Μ.Δ.Σ.): ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:

«Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας»
ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:
 «Environmental Communication and Health Promo-
tion».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι και διπλωμα-
τούχοι όλων των τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, 
πτυχιούχοι Περιβαλλοντικών Επιστημών, πτυχιούχοι 
Επιστημών Αγωγής και Παιδαγωγικών, πτυχιούχοι του 
Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Τμημάτων 
Ιατρικής, Νοσηλευτικής, καθώς και πτυχιούχοι όλων των 

συναφών επιστημών υγείας, πτυχιούχοι Τουριστικών Επι-
στημών και Εκπαίδευσης καθώς επίσης και πτυχιούχοι 
της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον 
ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τέλος, απόφοιτοι 
άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, ανα-
γνωρισμένων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - Γλώσσα 
Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Δι-
πλώματος Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) και διαρκεί τρία (3) ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα. Διαρθρώνεται σε δύο (2) εξάμηνα, έκα-
στο διάρκειας τουλάχιστον δεκατριών (13) εβδομάδων, 
[30 ECTS], καθώς και ένα (1) εξάμηνο για τη συγγραφή 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας [30 ECTS]. Συνο-
λικά απαιτούνται ενενήντα (90) ECTS για την απόκτηση 
τίτλου. Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και 
ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνε-
ται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) μονάδες ECTS 
(10 μαθήματα x 6 ECTS = 60 ECTS). Το πρώτο και δεύτερο 
διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία (παρα-
δόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις). Το τρίτο 
εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της Διπλωματικής 
Εργασίας. Η διπλωματική εργασία συντάσσεται στην αγ-
γλική γλώσσα. Η επιτρεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης 
των υποχρεώσεων για την λήψη του διπλώματος μετα-
πτυχιακών σπουδών είναι από τρία (3) έως έξι (6) ακα-
δημαϊκά εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί 
να δοθεί αναστολή φοίτησης με εισήγηση της Συντονι-
στικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης Τμήμα-
τος και ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται στην συνολική 
απαιτούμενη διάρκεια απονομής του Μ.Δ.Σ.

Σε ειδικές περιπτώσεις η Συνέλευση του Τμήματος 
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας μπορεί να εγκρίνει πα-
ράταση διάρκειας φοίτησης στο Π.Μ.Σ. μέχρι δυο (2) 
επιπλέον ακαδημαϊκά εξάμηνα, για την υποστήριξη της 
διπλωματικής εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο με-
ταπτυχιακός φοιτητής έχει κάνει έγγραφη αίτηση στη 
Συνέλευση του Τμήματος (το λιγότερο δύο μήνες πριν 
το πέρας του 3ου εξαμήνου), στην οποία θα αναφέρο-
νται οι λόγοι αίτησης της παράτασης. Κατά συνέπεια, 
ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών, ορίζεται στα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Συνέλευση δύναται να 
εγκρίνει την αιτιολογημένη αναστολή των σπουδών ενός 
μεταπτυχιακού φοιτητή μετά από αίτησή του και εισή-
γηση της Συντονιστικής Επιτροπής.

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.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και στην αγ-
γλική γλώσσα.

Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα-
σίας συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα.
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων της πλήρους 
φοίτησης διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο
Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες / 

ανά 
εβδομάδα

ECTS

1. Θεμέλια Περιβαλλοντικής
Επικοινωνίας - Προασπίζοντας 
την Υγεία

3 6

2. Εισαγωγή στην Επιδημιολογία 
και τη Δημόσια Υγεία για Επαγ-
γελματίες Επικοινωνίας

3 6

3. Αγωγή και Προαγωγή Υγείας 
από το σχολείο στην κοινότητα

3 6

4. Επικοινωνιακή Πολιτική στην 
Διαχείριση Κρίσεων

3 6

5. Σχέδιο Επικοινωνίας Διαχεί-
ρισης Έργου και Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης

3 6

Σύνολο 15 30

Β΄ Εξάμηνο
Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες / 

ανά 
εβδομάδα

ECTS

1. Στρατηγικές επικοινωνίας σε θέ-
ματα υγείας και περιβάλλοντος

3 6

2. Επικοινωνία για αλλαγή συμπε-
ριφοράς: Άτομα και Κοινότητες

3 6

3. Επικοινωνία της Υγείας και 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

3 6

Μαθήματα Επιλογής (2)
1. Τεχνολογία και Ψηφιακός Σχε-

διασμός στην επικοινωνία υγείας
3 6

2. Οικοθεραπεία: Από την θεωρία 
στην Πράξη

3 6

3. Διαπολιτισμική Επικοινωνία 
στον τομέα της περιβαλλοντι-
κής υγείας
Σύνολο 15 30

Γ΄ Εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

Σύνολο 90 ECTS

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρι-

άντα (30) με την επιφύλαξη των σχετικών άρθρων του 
εσωτερικού κανονισμού του Π.Μ.Σ.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί ως 
υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, 
ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017. Ο αριθμός εισακτέων δεν πρέπει να είναι 
κατώτερος του δέκα (10) και ανώτερος του τριάντα (30). 
Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων φοιτη-
τών ξεπερνά σημαντικά των αριθμό των προς πλήρωση 
θέσεων ή οι υποψήφιοι φοιτητές έχουν διαπιστωμένα 
σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον για την παρακολού-
θηση του Π.Μ.Σ., τότε με απόφαση της συντονιστικής 
επιτροπής μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων 
μέχρι και 10 επιπλέον άτομα του ανώτατου προβλεπό-
μενου αριθμού.

Άρθρο 8 
Υλικοτεχνική υποδομή

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα διατεθούν 
αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, εξοπλισμένες με 
οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια του Τμήματος 
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πα.Δ.Α. Ανάγκες σε 
πρόσθετο εξοπλισμό και αναλώσιμα καλύπτονται από 
τον προϋπολογισμό του ΠΜΣ ή δωρεές.

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του 
Π.Μ.Σ. γίνεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος 
που είναι εγκατεστημένη στο Τμήμα Δημόσιας και Κοι-
νοτικής Υγείας του Πα.Δ.Α., και στελεχώνεται από μέλη 
του Διοικητικού Προσωπικού του Πα.Δ.Α., μέλη ΕΔΙΠ και 
μέλη ΕΤΕΠ του Τμήματος ή κατόπιν ανοικτής προκήρυ-
ξης, όπου απαιτείται.

3. Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. μπορεί να προέρχεται 
από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, 
πιθανές δωρεές - χορηγίες και κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9 
Διάρκεια Λειτουργίας

Η διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ ορίζεται σε (5) ακαδη-
μαϊκά έτη, δηλαδή μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 
εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερι-
κής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 
32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017 (με 
δυνατότητα ανανέωσης της λειτουργίας του κατά τους 
όρους της ισχύουσας νομοθεσίας).

Άρθρο 10 
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, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

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