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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

«Περιβαλλοντική  Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας» 

«Environmental  Communication and Health Promotion» 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Το Τμήμα  Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 

2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:  

«Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας» 

«Environmental Communication and Health Promotion» 

Ίδρυση ΠΜΣ (ΦΕΚ 4163/τ Β’/28-9-2020), Κανονισμός σπουδών ( υπό έγκριση στη 

Σύγκλητο του ΠΑΔΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει. 

Γενικές Πληροφορίες 

Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Περιβαλλοντική 

Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας» [Environmental Communication and Health 

Promotion] του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας 

Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποσκοπεί να πρωτοπορήσει στην 

εκπαίδευση ατόμων που επιθυμούν να ενταχθούν στην τυπική, μη τυπική και άτυπη 

προώθηση υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και προαγωγής της υγείας στην 

Ελλάδα ή στο εξωτερικό δεδομένου πως το ΠΜΣ θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά.   

 

Στόχος του ΠΜΣ είναι η χάραξη ενός νέου δρόμου εκπαίδευσης που πρωτοπορεί στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα – δεδομένου ότι δεν υφίσταται έως σήμερα αντίστοιχο 

ΠMΣ στην Ελλάδα. Το ΠΜΣ «Περιβαλλοντική 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.  

http://www.uniwa.gr/
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Στο ΠΜΣ, οι φοιτητές  κατανοούν το ρόλο της επικοινωνίας στην αντιμετώπιση 

πολύπλοκων κοινωνικών προκλήσεων και ευκαιριών σχετικά με θέματα 

περιβάλλοντος και υγείας από διάφορες οπτικές γωνίες. Η επικοινωνία 

προσανατολισμένη στις ραγδαίες κοινωνικές 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 

υγείας,  η ποιότητα των τροφίμων και του περιβάλλοντος. Η αποτελεσματική 

προσαρμογή στις σύγχρονες προκλήσεις απαιτεί την βαθιά κατανόηση θεμάτων υγείας 

και περιβάλλοντος καθώς και των αλληλεπιδράσεων τους από διάφορες προσεγγίσεις.  

Το ΠΜΣ ως ακρογωνιαίο λίθο προβάλει το αγαθό της υγείας μέσα από το πρίσμα ενός 

υγιούς περιβάλλοντος που επιτρέπει στους ανθρώπους να ηγούνται μιας ατομικά, 

κοινωνικά και οικονομικά ικανοποιητικής και παραγωγικής ζωής. 

Η καινοτόμος έννοια εντός των προαναφερθέντων είναι αυτή της Οικοθεραπείας ως 

μέσο ίασης των σύγχρονων παθήσεων που εμφανίζει ευρεία εφαρμογή στο εξωτερικό. 

Η προοπτική εφαρμογής της στην Ελλάδα δύναται να προσφέρει οφέλη όχι μόνο στην 

αποσυμπίεση 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 σήμερα 

υπάρχει ανάγκη για εκπαιδευμένους επιστήμονες σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην 

Ελλάδα και την ΕΕ στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. 

Κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα 

μπορούν να συνεισφέρουν με επιτυχία στο σχολικό σύστημα, σε περιβαλλοντικά 

κέντρα, κρουαζιερόπλοια, τουριστικές μονάδες, μουσεία, κήπους, μέσα μαζικής 

επικοινωνίας καθώς και όπου μπορούν να εμπλακούν σε θέματα που άπτονται της 

Περιβαλλοντικής Αγωγής, Δημόσιας/ Κοινοτικής/ Περιβαλλοντικής Υγείας. 

Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) του Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά 

εξάμηνα και διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας, έκαστο 

εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS),  καθώς και ένα εξάμηνο για τη 

συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS). Η διπλωματική εργασία 

συντάσσεται στην Αγγλική γλώσσα.  

Συνολικά απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες για την απόκτηση του Μ.Δ.Σ. 

Η επιτρεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων για την λήψη του Μ.Δ.Σ. 

δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3)  ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα μαθήματα 

δύνανται να διεξάγονται όλες τις ημέρες της εβδομάδας για τη διευκόλυνση των 

μεταπτυχιακών φοιτητών/ τριών που έχουν παράλληλη επαγγελματική απασχόληση.  

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι και διπλωματούχοι 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 Επιστημών και Εκπαίδευσης 
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καθώς επίσης και πτυχιούχοι της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον 

ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τέλος, απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. 

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τριάντα 

(30) .  

 

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 2.250€ ανά φοιτητή /τρια για όλο το πρόγραμμα και 

καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στην έναρξη κάθε εξαμήνου. 

Σε περίπτωση αναμονής για λήψη υποτροφίας και απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, 

ο/η υποψήφιος/α μπορεί να μην καταβάλει τέλη φοίτησης μέχρι την κοινοποίηση της 

σχετικής απόφασης. 

Διαδικασία & Χρονοδιάγραμμα Αιτήσεων Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας, 

συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έως τη Δευτέρα 23/6/2021, ώρα 

23:59.   

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΩΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 23:59 

 

Ειδικότερα υποβάλλονται: 

1. Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη μέσω της 

ιστοσελίδας του Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή 

Υγείας») 

2. Αντίγραφο/α πτυχίου ή διπλώματος συνοδευόμενο/α από Αναλυτική 

Βαθμολογία όλων των μαθημάτων ή υποχρεώσεων του τίτλου, όπου 

αναγράφεται και ο τελικός βαθμός του τίτλου, αριθμητικά και με ακρίβεια. Οι 

τίτλοι που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται από 

αναγνώριση ισοτιμίας/αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.   

3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι τίτλοι 

σπουδών και ενδεχόμενες ερευνητικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες.   

4. Δύο συστατικές επιστολές 
5. Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής γλώσσας ή άλλα πιστοποιητικά.  

6. Σύντομο υπόμνημα αιτιολόγησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο 

συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.  

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν και οι τελειόφοιτοι/ ες υπό την 

προϋπόθεση ότι με την έναρξη του πρώτου εξαμήνου των μαθημάτων θα έχουν 

προσκομίσει πιστοποιητικό αποφοίτησης ή αντίγραφο πτυχίου. 

 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής 

κριτηρίων: 
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Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:  

i. Βαθμός πτυχίου/διπλώματος και βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που 

είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., σε ποσοστό 15%. 

ii. Επίδοση στην Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον 

πρώτο κύκλο σπουδών (και αν είναι σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.), σε 

ποσοστό 10%  

iii. Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του 

Π.Μ.Σ., σε ποσοστό (10%) 

iv. Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα σε ποσοστό 10%  

v. Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 5%  

vi. Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 50%  

 

 

H Γραμματεία του Π.Μ.Σ. παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά.  

 

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 

Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 έως Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.  

Δευτέρα 26 Ιουλίου και Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 

 

Εφόσον υπάρξουν υποψήφιοι/ες που γνωρίζουν επαρκώς την αγγλική γλώσσα αλλά 

δεν διαθέτουν σχετική πιστοποίηση θα διενεργηθεί εξέταση στις 25 Ιουνίου 2021.  

Νέα ημερομηνία εξέτασης αγγλικών Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν εγκαίρως για την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής 

της εξέτασης. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες διεξαγωγής των 

συνεντεύξεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.   https://pchenv.uniwa.gr/  

Επικοινωνία – Πληροφορίες  

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται, την 

ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://pchenv.uniwa.gr/ ή να απευθύνονται στη Γραμματεία 

του Π.Μ.Σ., καθημερινά από  9 π.μ. έως 13:00, στο 2132010121 ή μέσω email στη 

διεύθυνση: master.echp@uniwa.gr, υπόψη κας Αλεξανδρας Ταμπάκη  

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.   

 

Κωνσταντίνα Σκαναβή 

https://pchenv.uniwa.gr/
https://pchenv.uniwa.gr/
mailto:master.echp@uniwa.gr
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Καθηγήτρια 
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