
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 49355 

Κανονισμός Σπουδών του Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιδημιολογία και 

Προαγωγή Υγείας» του Τμήματος Δημόσιας και Κοι-

νοτικής Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του 

Πανεπιστημίου Δυτικής 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, Δι-
ασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση 
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195).

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουρ-
γία 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 εκπαίδευση. 
Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονά-
δων - Παράρτημα Διπλώματος» (Α’ 189).

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευ-
να και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

6. Την υπ’ αρ. 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την: 
«Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για 
Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης Διδακτο-
ρικών Διατριβών - λοιπά θέματα».

7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπο-
λογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

8. Την υπ’ αρ. 38520/13-5-2021 απόφαση του Πρύτα-
νη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: έγκριση 
ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας», του Τμήματος Δη-

μόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Β’ 2116).

9. Την υπ’ αρ. 3/25-2-2021 (θέμα 5ο) πράξη της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, της Σχο-
λής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
με την οποία καταρτίστηκε ο Κανονισμός Σπουδών του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιδη-
μιολογία και Προαγωγή Υγείας», σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

10. Την υπ’ αρ. 8/17-6-2021 (θέμα 25ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: 
Έγκριση Κανονισμού Σπουδών του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιδημιολογία και Προαγωγή 
Υγείας».

11. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με 
θέμα «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» καθώς και την υπό 
στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 «Παράταση της Θητείας 
του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

12. Την υπ’ αρ. 51930/17-07-2020 (B’ 3143) πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με 
τον «Καθορισμό του Τομέα Ευθύνης και των Επιμέρους 
Αρμοδιοτήτων των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπά-
νη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Εγκρίνει τον Κανονισμό Σπουδών του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτι-
κής Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, με τίτλο: «Επιδημιολογία και Προαγωγή 
Υγείας», από το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2021 - 2022, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

1.1 Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, της Σχο-
λής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2021 - 2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο: «Επιδημιολογία 
και Προαγωγή Υγείας» και αγγλικό τίτλο: «Epidemiology 
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and Health Promotion», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114). Ο κύριος τόπος διεξαγωγής της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
και η διοικητική στήριξη του προγράμματος παρέχεται από 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στις εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών (Λεωφ. 
Αλεξάνδρας 196, Τ.Κ. 11521, Αθήνα). Το Π.Μ.Σ «Επιδημιολο-
γία και Προαγωγή Υγείας» λειτουργεί για πρώτη φορά, στο 
Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

1.2 Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, όπως αυτές 
αναλύονται παρακάτω, εξειδικεύουν και συμπληρώνουν 
το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπου-
δές και ρυθμίζουν με ενιαίο τρόπο θέματα λειτουργίας του 
συγκεκριμένου ΠΜΣ, τα οποία ρυθμίζονται είτε από την 
κείμενη νομοθεσία ή παρέχονται για αυτά σχετικές εξου-
σιοδοτήσεις από τον νόμο, είτε ρυθμίζονται με εισηγήσεις 
της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) και με αποφάσεις της 
Συνέλευσης του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας.

Άρθρο 2
Σκοπός - Στόχοι του Προγράμματος

Το προτεινόμενο ΠΜΣ “Επιδημιολογία και Προαγωγή 
Υγείας” έρχεται να καλύψει ένα εξειδικευμένο επιστημονικό 
πεδίο αιχμής και καινοτομίας. Το εξειδικευμένο επιστημονι-
κό και ερευνητικό πεδίο της Επιδημιολογίας και των εφαρ-
μογών της στην Προαγωγή Υγείας συνδυάζει δύο θεματι-
κούς άξονες, αυτόν της επιδημιολογίας, ο οποίος παρέχει 
το ισχυρό επιστημονικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο στη 
μελέτη και ερμηνεία επιμέρους γνωστικών αντικειμένων 
και εφαρμογών του δεύτερου θεματικού άξονα, που είναι 
η προαγωγή υγείας. Ο συνδυασμός των 2 επιμέρους θεμα-
τικών αξόνων της επιστημονικής και ερευνητικής περιοχής 
επικεντρώνεται στην ταυτοποίηση και περαιτέρω μελέτη 
των προσδιοριστών της υγείας αλλά και στην αξιοποίηση 
της αιτιολογικής γνώσης για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή 
και την αξιολόγηση ολοκληρωμένων, τεκμηριωμένων και 
μεθοδολογικά άρτιων παρεμβάσεων και προγραμμάτων 
προστασίας, πρόληψης και προαγωγής υγείας σε επίπεδο 
ατόμου, οικογένειας και κοινότητας. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η 
παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο 
επιστημονικό πεδίο της Επιδημιολογίας και στην αξιοποί-
ηση αυτής στο πεδίο της Προαγωγής Υγείας. Στο πλαίσιο 
αυτό θα πραγματοποιηθεί η σύνδεση της κλασσικής επιδη-
μιολογικής θεώρησης και μεθοδολογίας με τη διαχρονική 
ανάγκη συντονισμένης και τεκμηριωμένης δράσης σχεδι-
ασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης ολοκληρωμένων πα-
ρεμβάσεων και προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής 
υγείας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ, ο φοιτητής 
θα έχει αποκτήσει επιστημονικές γνώσεις και θα έχει ανα-
πτύξει δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να:

- να αξιοποιεί διαθέσιμες πηγές στοιχείων με επιδημιο-
λογικό ενδιαφέρον,

- συλλέγει μεθοδολογικά άρτια πρωτογενή περιγραφικά 
δεδομένα,

- να αξιοποιεί δευτερογενή δεδομένα για την εκτίμηση 
αναγκών και πόρων υγείας,

- να παράγει μεθοδολογικά άρτια πρωτογενή δεδομένα 
για την εκτίμηση αναγκών και πόρων υγείας,

- να κατανοεί και να προσεγγίζει κριτικά τις δυνατότητες 
και τους περιορισμούς των επιδημιολογικών μεθόδων και 

πηγών και των επιπτώσεων τους στο πεδίο της προαγωγής 
υγείας,

- να διατυπώνει και να διερευνά μεθοδολογικά ορθά αι-
τιολογικές υποθέσεις για τη σχέση μεταξύ προσδιοριστών 
και καταστάσεων υγείας,

- να σχεδιάζει επιδημιολογικές έρευνες προληπτικής πα-
ρέμβασης σε επίπεδο πρωτογενούς, δευτερογενούς και τρι-
τογενούς πρόληψης για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
προβλημάτων δημόσιας υγείας,

- να εφαρμόζει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και προ-
γράμματα προληπτικής παρέμβασης σε επίπεδο πρωτο-
γενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης για την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων δημόσιας 
υγείας,

- να αξιολογεί ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και προγράμ-
ματα προληπτικής παρέμβασης σε επίπεδο πρωτογενούς, 
δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης για την αντιμε-
τώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων δημόσιας υγείας,

- να αξιοποιεί αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες για 
την προώθηση και την ενίσχυση της συμμετοχικής διαδι-
κασίας στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης έρευνας και των 
παρεμβάσεων/προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής 
υγείας,

- να υποστηρίζει τεκμηριωμένα και να συμβάλλει στην 
ανάδειξη της σημασίας της συμμετοχής των επιστημόνων 
της προαγωγής υγείας σε ομάδες εργασίας ή σε φορείς 
λήψης αποφάσεων για τη Δημόσια και Κοινοτική Υγεία, ως 
ισότιμα μέλη της «Ομάδας Υγείας».

Άρθρο 3
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - 
Παράρτημα Διπλώματος

3.1 Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Επιδημιολογία και Προ-
αγωγή Υγείας και αγγλικό τίτλο: Epidemiology and Health 
Promotion, μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των 
σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

3.2 Με τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών χορηγείται το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma 
Supplement) στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα, σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Παραρτήματος Δι-
πλώματος (άρθρο 15 του ν. 3374/2005). Το Παράρτημα 
Διπλώματος, μεταξύ άλλων, περιέχει πληροφορίες και στοι-
χεία σχετικά με τη διάρκεια και το περιεχόμενο του προ-
γράμματος σπουδών, τα προσόντα και την εξειδίκευση που 
απέκτησε ο πτυχιούχος και τη βαθμολογία του σύμφωνα 
με το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Άρθρο 4
Αρμόδια Όργανα για την ίδρυση - λειτουργία 
του ΠΜΣ

Για την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ, αρμόδια όργα-
να είναι τα εξής, όπως προβλέπονται από τον ν. 4485/2017:

(α) η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
(β) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) του Πα-

νεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
(γ) η Συνέλευση του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής 

Υγείας,
(δ) η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ και 
(ε) ο/η Διευθυντής/ντρια του ΠΜΣ.
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α) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι 
το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητι-
κού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του ΠΜΣ.

Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με 
το ΠΜΣ δεν ανατίθενται από το θεσμικό πλαίσιο, ειδικώς 
σε άλλα όργανα.

β) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών: αποτελείται 
από τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο/η 
οποίος/α εκτελεί χρέη προέδρου και τους Κοσμήτορες ως 
μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 
5 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

γ) Η Συνέλευση του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής 
Υγείας για το ΠΜΣ (ΣΤ). Η Συνέλευση έχει τις κατωτέρω αρ-
μοδιότητες, αλλά αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα που 
προβλέπεται από τις επί μέρους διατάξεις:

i. Εισηγείται στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, για 
την αναγκαιότητα ίδρυσης ΠΜΣ.

ii. Εκλέγει για διετή θητεία τη Συντονιστική Επιτροπή του 
ΠΜΣ «Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας» και εξ αυτών, 
τον/την Διευθυντή/ντρια και Αναπληρωτή Διευθυντή/ντρια 
του ΠΜΣ.

iii. Συγκροτεί την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων 
(ΕΑΥ) μεταπτυχιακών φοιτητών, μετά από εισήγηση της ΣΕ, 
ορίζει τη διαδικασία επιλογής των εισακτέων μεταπτυχια-
κών φοιτητών και επιλέγει τους εισακτέους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές, μετά από σχετική εισήγηση της ΣΕ του ΠΜΣ.

iv. Αποφασίζει το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων και 
κάθε είδους επιστημονικές δραστηριότητες και κατανέμει 
το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των μεταπτυχιακών 
μαθημάτων ύστερα από εισήγηση της ΣΕ.

v. Καλεί από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέ-
πτες, καταξιωμένους επιστήμονες σύμφωνα με το άρθρο 
36, παρ. 5 του ν. 4485/2017 και το άρθρο 101, παρ. 1 του 
ν. 4547/2018.

vi. Εκλέγει ένα μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ, ως Συντονιστή/τρια, 
με διετή θητεία, για τη διασφάλιση και παρακολούθηση 
της εφαρμογής του συστήματος πιστωτικών μονάδων στο 
ΠΜΣ.

vii. Αποφασίζει για την πραγματοποίηση μέρους των 
σπουδών του/της φοιτητή/τριας στην αλλοδαπή.

viii. Αποφασίζει τη διαγραφή φοιτητή/τριας, μετά από 
εισήγηση της ΣΕ, α) λόγω απουσιών, β) όταν η προφορι-
κή εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας κριθεί οριστικά 
ανεπαρκής από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, γ) όταν 
διαπιστωθεί λογοκλοπή, δ) σε κάθε άλλην περίπτωση που 
προβλέπεται απόν τον νόμο και τον Εσωτερικό Κανονισμό 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ix. Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, 
προκειμένου να απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

x. Αποφασίζει την ανάκληση του Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών αποφοίτου του ΠΜΣ, σε περίπτωση απο-
δεδειγμένης λογοκλοπής.

xi. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και απολογισμό του ΠΜΣ 
που υποβάλλει η ΣΕ.

xii. Αποφασίζει τη σύναψη συμβάσεων έργου κάθε εί-
δους, που αφορούν τη λειτουργία του ΠΜΣ.

xiii. Τροποποιεί τον κανονισμό του ΠΜΣ, μετά από εισή-
γηση της ΣΕ.

δ) Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ απαρτίζεται 
από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτι-
κής Υγείας, του οικείου - συναφούς γνωστικού αντικειμένου 
της Επιδημιολογίας και Προαγωγής Υγείας, τα οποία έχουν 
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Τα μέλη της ΣΕ, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνεται ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής 
Διευθυντής του ΠΜΣ, εκλέγονται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας για διετή θητεία, 
με δυνατότητα ανανέωσης.

Αρμοδιότητα της ΣΕ είναι η παρακολούθηση και ο συ-
ντονισμός του ΠΜΣ και ειδικότερα:

- Εισηγείται προτάσεις για το ΠΜΣ.
- Αποφασίζει για το οδηγό σπουδών του ΠΜΣ, την ιστο-

σελίδα του ΠΜΣ, για τα έντυπα προς τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές.

- Αποφασίζει την προκήρυξη για την εισαγωγή φοιτητών 
στο ΠΜΣ, εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα από την έναρξη της 
διαδικασίας προκήρυξης, έως και την εγγραφή των μετα-
πτυχιακών φοιτητών, που προτείνει ο/η Διευθυντής/ντρια 
του ΠΜΣ.

- Εισηγείται στη ΣΤ τη σύνθεση της Επιτροπής Αξιολό-
γησης Υποψηφίων και καθορίζει και προτείνει στην ΣΤ 
τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής των 
μεταπτυχιακών φοιτητών, τον ορισμό συμπληρωματικών 
κριτηρίων ή τη διεξαγωγή εξετάσεων και συνεντεύξεων, τα 
αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται κατά την επιλογή.

- Εξετάζει τη συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων για 
την αποδοχή των υποψηφίων και υποβοηθά την Επιτρο-
πή Αξιολόγησης Υποψηφίων ανά ειδίκευση και θεματική 
ενότητα.

- Επικυρώνει και εισηγείται στη ΣΤ τους πίνακες επιτυχό-
ντων μεταπτυχιακών φοιτητών, εγκρίνει τις αιτήσεις διαγρα-
φής επιτυχόντων και τροποποιεί τους πίνακες επιτυχόντων, 
σε περίπτωση εγγραφής αναπληρωματικών.

- Προτείνει τον αριθμό των υποτρόφων.
- Ορίζει τον χρόνο εγγραφής των φοιτητών στα εξάμηνα 

και αποφασίζει τις ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των 
εξαμηνιαίων εξετάσεων.

- Αποφασίζει επί των αιτημάτων αναστολής σπουδών.
- Ορίζει τους Συμβούλους Σπουδών των μεταπτυχιακών 

φοιτητών.
- Ορίζει τον επιβλέποντα καθηγητή για τη Διπλωματική 

Εργασία (ΔΕ) για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, καθώς και την 
τριμελή εξεταστική επιτροπή της ΔΕ του μεταπτυχιακού 
φοιτητή.

- Αποφασίζει επί των αιτημάτων παράτασης της υποβο-
λής της ΔΕ.

- Εξετάζει αν ο/η εκάστοτε υποψήφιος/α πληροί τις προ-
ϋποθέσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

- Εισηγείται προς τη ΣΤ την παράταση λειτουργίας του 
ΠΜΣ, την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών του 
ΠΜΣ και την ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των 
εξαμήνων.

- Εισηγείται προς τη ΣΤ τις αναθέσεις διδασκαλίας μαθη-
μάτων ή επικουρικού διδακτικού έργου.

- Υλοποιεί τον προϋπολογισμό του ΠΜΣ, ελέγχει το ύψος 
των δαπανών, καθορίζει τον τρόπο καταβολής των τελών 
φοίτησης (πληρωμή σε δόσεις) και καθορίζει με απόφασή 
της, οποιαδήποτε αμοιβή.
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- Εισηγείται προς τη ΣΤ την τροποποίηση του Κανονισμού.
ε) O/Η Διευθυντής/ντρια και ο/η Αναπληρωτής Διευθυ-

ντής/ντρια Σπουδών του ΠΜΣ ανήκουν στις δύο πρώτες 
βαθμίδες (Καθηγητής, Αναπληρωτής). Η θητεία του/της Δι-
ευθυντή/ντριας μπορεί να ανανεωθεί συνεχόμενα μόνο μια 
φορά, ενώ μπορεί να επανεκλέγεται μετά τη μεσολάβηση 
μιας πλήρους θητείας δύο ετών ενός άλλου μέλους ΔΕΠ ως 
Διευθυντή/ντριας.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια Σπουδών προεδρεύει της ΣΕ, ειση-
γείται στη ΣΤ κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική 
λειτουργία του ΠΜΣ και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο 
παρών Κανονισμός.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια Σπουδών έχει τις ακόλουθες αρ-
μοδιότητες:

• συγκαλεί τη ΣΕ, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και 
προεδρεύει των εργασιών της.

• Εισηγείται θέματα της αρμοδιότητας της ΣΕ, για τα οποία 
δεν απαιτείται εισήγηση από άλλο όργανο.

• Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της ΣΕ.
• Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συ-

γκεκριμένων θεμάτων.
• Παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ.
• Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και 

την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών 
και είναι υπεύθυνος ώστε να τηρούνται οι αποφάσεις των 
αρμοδίων οργάνων όσον αφορά τις επιλέξιμες κατηγορίες 
δαπανών, όπως αυτές προβλέπονται στο ΦΕΚ λειτουργίας 
του ΠΜΣ.

• Έχει την ευθύνη σύνταξης αναλυτικού απολογισμού του 
ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ, τον οποίο 
υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος.

• Υπογράφει και διακινεί τη σχετική αλληλογραφία, τις 
εντολές πληρωμών και κατανέμει τα εισερχόμενα στα αρ-
μόδια μέλη ΕΠ του ΠΜΣ.

Άρθρο 5
Διδακτικό Προσωπικό

5.1. Οι διδάσκοντες σε ΠΜΣ προέρχονται κατά εξήντα τοις 
εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. 
και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμή-
ματος ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112) 
ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την παρ. 7 του 
άρθρου 29 του ν. 4009/2011. Όλοι οι διδάσκοντες πρέπει να 
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το γνωστι-
κό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης 
ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

5.2. Η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί τις ανάγκες του 
ΠΜΣ σε διδακτικό προσωπικό και, εφόσον κρίνει τεκμηριωμέ-
να ότι οι ανωτέρω κατηγορίες διδασκόντων του Τμήματος (βλ. 
παρ. 5.1) δεν επαρκούν, αποφασίζει την ανάθεση διδακτικού 
έργου σε: α) μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής ή άλλου Πανεπιστημίου, β) ερευνητές από 
αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα, σύμφωνα με το άρθρο 
13Α του ν. 4310/2014 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

5.3. Με απόφαση της ΣΤ, η οποία λαμβάνεται μετά από 
εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας του ΠΜΣ, μπορούν 
να καλούνται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επι-
σκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν θέση ή 
προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, ή 

επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες 
γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του 
ΠΜΣ, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών.

Άρθρο 6
Προκήρυξη- Προϋποθέσεις συμμετοχής 
υποψήφιων φοιτητών

6.1 Για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών, η Γραμμα-
τεία του ΠΜΣ ανακοινώνει στον Τύπο και στο διαδίκτυο 
προκήρυξη, στην οποία καθορίζονται:

α) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχι-
ακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής.

β) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβλη-
θούν.

γ) Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών και ο 
τρόπος υποβολής τους.

δ) Η διαδικασία επιλογής, καθώς και τα κριτήρια επιλογής 
των μεταπτυχιακών φοιτητών. 

ε) Η ημερομηνία της συνέντευξης των υποψηφίων μετα-
πτυχιακών φοιτητών.

στ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται απαραίτητη, η 
οποία διευκολύνει τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων 
μεταπτυχιακών φοιτητών.

6.2 Στο Π.Μ.Σ. «Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας» 
γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής και ειδικό-
τερα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι του Τμήματος Δημόσιας 
και Κοινοτικής Υγείας, των Τμημάτων Επιστημών Υγείας 
ή συναφών επιστημονικών πεδίων, καθώς και απόφοιτοι 
άλλων Τμημάτων με ειδικό επαγγελματικό, ακαδημαϊκό ή 
ερευνητικό ενδιαφέρον στο συνδυαστικό πεδίο που θε-
ραπεύει το ΠΜΣ.

6.3 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://pchepi.uniwa.gr/σε 
προθεσμίες που ορίζονται στην προκήρυξη και είναι τα εξής:

1) Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ.
2) Προ τυποποιημένο Έντυπο Αίτησης.
3) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ 

της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμά-
των της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί 
στην αλλοδαπή, απαιτείται η επίσημη μετάφρασή του και 
πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Ορ-
γανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφό-
ρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

4) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχια-
κών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του 
πτυχίου.

5) Ένα από τα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσ-
σας, όπως ορίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής 
Προσωπικού, ή TOEFL, ή GMAT ή GRE. Στην περίπτωση 
που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν τα σχετικά αποδεικτικά, 
η επάρκεια για τις ανάγκες του ΠΜΣ στην Αγγλική γλώσσα 
θα αξιολογηθεί την ημέρα της συνέντευξης.

6) Βιογραφικό σημείωμα.
7) Κείμενο τεκμηρίωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση, έως 

δύο (2) σελίδες, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους 
λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το 
συγκεκριμένο ΠΜΣ.

8) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
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9) Μία πρόσφατη φωτογραφία. Σε περίπτωση επιλογής 
του/της υποψηφίου/ας, προσκομίζονται δύο (2) πρόσφατες 
φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμό 
του/της.

10) Δύο (2) συστατικές επιστολές από επιστήμονες ανα-
γνωρισμένου κύρους από ακαδημαϊκό ή και από επαγγελ-
ματικό χώρο. Οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται στη 
Γραμματεία του ΠΜΣ, απευθείας από τον συντάκτη τους, 
ηλεκτρονικά.

11) Οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο (αποδεικτικά 
επαγγελματικής εμπειρίας, επιστημονικές ερευνητικές δρα-
στηριότητες, διακρίσεις, υποτροφίες, σεμινάρια, μεταπτυ-
χιακοί τίτλοι, κ.λπ. (αν υπάρχουν), το οποίο οι υποψήφιοι/
ες θεωρούν ότι θα βοηθήσει τα μέλη της Επιτροπή Αξιολό-
γησης Υποψηφίων στην τελική κρίση τους.

6.4 Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
ΠΜΣ ορίζεται έως εξήντα (60). Επιπλέον του αριθμού εισα-
κτέων, 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 
μπορεί να είναι κατώτερος του δέκα (10) και ανώτερος του 
εξήντα (60).

Άρθρο 7
Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών

7.1 Κριτήρια επιλογής - Συντελεστές βαρύτητας
Για την επιλογή των υποψηφίων φοιτητών του ΠΜΣ, λαμ-

βάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: 
α) Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών (20%)
β) Η επαγγελματική εμπειρία του/της υποψήφιου/ας 

(15%), η βαθμολόγηση της οποίας γίνεται ως εξής:

Έτη επαγγελματικής εμπειρίας Βαθμός

0-2 1

3-4 2

5-6 3

7-10 5

11-15 7

16-20 8

>20 10

γ) Η επιστημονική δραστηριότητα (έρευνα, δημοσιεύσεις, 
συμμετοχή σε συνέδρια, κ.λ.π) (15%). Για τη βαθμολόγηση 
της επιστημονικής δραστηριότητας των υποψηφίων χρη-
σιμοποιείται ο παρακάτω πίνακας:

Είδος δραστηριότητας Βαθμός

Καμία 0

Συμμετοχή σε συνέδριο/α 2

Κάτοχος προηγούμενου ΠΜΣ 3

Δημοσιεύσεις Πρακτικά 
Συνεδρίων ή σε Συλλογικούς 
Τόμους

4-6 (ανάλογα τον 
αριθμό)

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά 
Επιστημονικά Περιοδικά (με 
κριτές)

7-8 (ανάλογα τον 
αριθμό)

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή 
Επιστημονικά Περιοδικά (pper 
reviewed)

9-10 (ανάλογα 
τον αριθμό)

(δ) Η προφορική συνέντευξη (50%), ενώπιον της ΕΑΥ.
7.2 Η μοριοδότηση και τελική βαθμολογία των υποψη-

φίων προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους βαθμο-
λογιών στα παραπάνω κριτήρια.

7.3 Τα κριτήρια, ο τρόπος βαθμολόγησης των υποψηφίων 
στα κριτήρια και η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου μπορούν 
να αλλάξουν μετά από εισήγηση της ΣΕ του ΠΜΣ και έγκρι-
ση από την ΣΤ.

Άρθρο 8
Επιλογή Μεταπτυχιακών φοιτητών

8.1. Με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΣΤ ορίζεται 
κάθε έτος η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ), η 
οποία απαρτίζεται από τον/την Πρόεδρο της ΣΕ και τέσ-
σερα (4) τακτικά και τέσσερα (4) αναπληρωματικά μέλη 
(μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής 
Υγείας). Στην ΕΑΥ πρέπει να αντιπροσωπεύονται όλες οι 
ειδικεύσεις του ΠΜΣ.

8.2. Η Γραμματεία του ΠΜΣ, σε συνεργασία με τη Γραμ-
ματεία του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, πα-
ραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, τα 
οποία προβλέπονται από την προκήρυξη και συντάσσει 
πίνακα υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, τον οποίο 
διαβιβάζει στην ΕΑΥ. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται 
από τους υποψήφιους πρέπει να έχουν υποβληθεί εμπρό-
θεσμα, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη. 
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

8.3. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων περιλαμ-
βάνει δύο στάδια: Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις με 
βάση την πληρότητα και την εγκυρότητα των απαιτούμε-
νων δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, ο οποίος αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στο επόμενο στάδιο. 
Κατά το 2ο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι/ες κα-
λούνται σε συνέντευξη ενώπιον της ΕΑΥ. Στόχος είναι να 
διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκρι-
θούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του ΠΜΣ, συνεκτιμώντας 
το κίνητρο και το ενδιαφέρον, αλλά και τη συνολικότερη 
συγκρότηση και επιστημονική τους επάρκεια. Επιπλέον, 
κατά τη συνέντευξη, αξιολογείται η επάρκεια στην Αγγλική 
γλώσσα για όσους/ες υποψήφιοι/ες δεν κατέχουν τα σχετικά 
αποδεικτικά.

8.4. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης, 
η αρμόδια ΕΑΥ συντάσσει τον πίνακα των επιτυχόντων και 
επιλαχόντων, κατά σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τα κριτή-
ρια επιλογής και τους συντελεστές βαρύτητας ανά κριτή-
ριο. Ως επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι 
έλαβαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης μέχρι του 
ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών. Η ΕΑΥ μπορεί να θε-
ωρήσει επιτυχόντες και όσους από τους/τις υποψήφιους/ες 
ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα. Ως επιλαχόντες 
θεωρούνται οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι έλαβαν βαθμολογική 
θέση στη σειρά κατάταξης, πέραν του ανώτατου ορίου ει-
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σαγωγής φοιτητών, έχοντας δικαίωμα εγγραφής στην περί-
πτωση που οι πρωθύστεροι στην κατάταξη δεν αποδεχθούν 
την θέση ή δεν εγγραφούν εμπρόθεσμα.

8.5. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων/ουσών και των 
επιλαχόντων/ουσών εγκρίνεται και επικυρώνεται από τη 
ΣΤ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, ανακοι-
νώνεται δε, ταυτόχρονα, στους χώρους ανακοινώσεων του 
Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας. Μετά την επικύ-
ρωση του ανωτέρου πίνακα από τη ΣΤ, ανακοινώνονται οι 
περίοδοι εγγραφών, καθώς και οι τρόποι καταβολής των 
τελών φοίτησης (σε επιμέρους δόσεις).

8.6. Οι επιτυχόντες και επιλαχόντες ενημερώνονται σχετι-
κά με την εγγραφή τους στο ΠΜΣ σε καθορισμένα χρονικά 
διαστήματα, που καθορίζονται από τη ΣΕ. Όσοι εξ αυτών 
δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα χάνουν το δικαίωμα εγγρα-
φής στο ΠΜΣ, εκτός και αν επικαλεστούν λόγους ανώτε-
ρης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή, η 
ΣΕ κρίνει τους λόγους που επικαλούνται οι υποψήφιοι και 
αποφασίζει σχετικά.

8.7. Όσοι εγγεγραμμένοι φοιτητές εμπίπτουν στην περί-
πτωση απαλλαγής τελών φοίτησης μπορούν να καταθέ-
σουν στην Γραμματεία του Τμήματος αίτηση για την απαλ-
λαγή από τα τέλη φοίτησης συνοδευόμενη από τα σχετικά 
δικαιολογητικά. Στα σχετικά δικαιολογητικά περιλαμβάνε-
ται το τελευταίο ατομικό η και οικογενειακό εκκαθαριστικό 
του Φόρου Εισοδήματος. Η ΣΕ, αφού εξετάσει τα σχετικά 
δικαιολογητικά σύμφωνα με την παρ. 25.6 του παρόντος 
Κανονισμού και τον ν. 4485/2017 εισηγείται προς την ΣΤ 
για έγκριση τον κατάλογο των φοιτητών που καλύπτουν 
τις σχετικές προϋποθέσεις για απαλλαγή τελών φοίτησης.

Άρθρο 9
Εγγραφές- Αναστολή φοίτησης - 
Δηλώσεις Μαθημάτων

9.1 Η εγγραφή των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών 
κάθε έτους γίνεται σε προθεσμίες που ορίζονται από τη ΣΤ. 
Οι εισακτέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να ενημε-
ρώνονται από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας και 
Κοινοτικής Υγείας ή από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

9.2 Κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα 
να ζητήσει, με αίτησή του, στη Γραμματεία του Τμήματος, 
άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων 
ή της εκπόνησης της διπλωματικής του/της εργασίας. Η 
άδεια χορηγείται με απόφαση της ΣΕ, για αποδεδειγμένα 
σοβαρούς λόγους, μόνο μία φορά και δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερης διάρκειας του ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. 
Άδεια αναστολής φοίτησης για ένα επιπλέον ακαδημαϊκό 
εξάμηνο μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε φοιτητές που εκ-
πληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία ή σε περιπτώσεις 
παρατεταμένης ασθένειας, που πιστοποιείται από δημόσιο 
φορέα ή σε περίπτωση ανάλογης χρονικά επαγγελματικής 
μετακίνησης. Το διάστημα αναστολής της φοίτησης δεν 
συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο διάρκειας της φοίτησης 
για την απόκτηση του ΔΜΣ. Με τη χορήγηση αναστολής 
φοίτησης, αναστέλλεται η καταβολή των διδάκτρων φοί-
τησης στο ΠΜΣ.

9.3 Φοιτητής/τρια που επαναλαμβάνει τη φοίτησή του/
της είναι υποχρεωμένος/η να παρακολουθήσει τα μαθήμα-
τα, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ., στα οποία δεν είχε 

αξιολογηθεί ή δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την 
αναστολή της φοίτησής του/της. Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοι-
τητής/τρια που λαμβάνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν 
επαναλάβει τη φοίτησή του/της, εξακολουθεί να υπάγεται 
στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του/της ως 
μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας. Ο/Η φοιτητής/τρια που 
επαναλαμβάνει τη φοίτησή του/της, όπως και οποιοσδήπο-
τε άλλος φοιτητής του ΠΜΣ, δεν μπορεί να δηλώσει περισ-
σότερα από τα μαθήματα που έχουν ορισθεί ανά εξάμηνο. 
Στην αναστολή δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος πρακτικής 
άσκησης.

9.4 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο (ενδεικτικά: 
ασθένεια, στράτευση, σοβαρές οικογενειακές υποχρεώσεις, 
λόγοι ανωτέρας βίας), κατόπιν ειδικής αίτησης του ενδια-
φερομένου και αιτιολογημένης σχετικής εισήγησης της ΣΕ, 
η ΣΤ μπορεί να χορηγήσει σε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια 
παράταση σπουδών και μέχρι και ένα έτος.

9.5 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, στο πρώτο εξάμηνο φοίτη-
σης, οφείλουν, μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας από την 
έναρξη των μαθημάτων, να υποβάλλουν, ηλεκτρονικά, δή-
λωση των μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν. Δήλωση 
μαθημάτων οφείλουν να υποβάλλουν οι φοιτητές και κατά 
την έναρξη όλων των επομένων εξαμήνων της φοίτησής 
τους. Φοιτητής/τρια που δεν υπέβαλε δήλωση μαθημάτων 
στις οριζόμενες προθεσμίες χάνει τη δυνατότητα εξέτασης 
στα μαθήματα, χάνει την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοι-
τητή και διαγράφεται από τα μητρώα του ΠMΣ.

9.6 Οι όροι φοίτησης που περιλαμβάνονται στον Κανονι-
σμό Σπουδών του ΠΜΣ γίνονται αποδεκτοί από κάθε υπο-
ψήφιο/α με την εγγραφή του/της. Ο/Η υποψήφιος/α, πριν 
εγγραφεί, λαμβάνει γνώση αυτού του Κανονισμού.

Άρθρο 10
Εκπαιδευτική Δομή του ΠΜΣ

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η επιτυχής παρα-
κολούθηση των μαθημάτων που ορίζονται από το ΠΜΣ 
και η εκπόνηση ΔΕ. Το περιεχόμενο και η διάρκεια των μα-
θημάτων καθορίζονται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη ΣΕ.

10.1 Η χρονική διάρκεια των σπουδών που οδηγούν στην 
απονομή του ΜΔΣ του ΠΜΣ «Επιδημιολογία και Προαγωγή 
Υγείας» ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ειδικότε-
ρα, δύο εξάμηνα διδασκαλίας και ένα εξάμηνο αφιερωμένο 
στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας (ΔΕ). Το πρό-
γραμμα είναι δομημένο με τρόπο που επιτρέπει, τη μερι-
κή φοίτηση. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου της κανονικής διάρκειας 
φοίτησης, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση επανίδρυσης 
του ΠΜΣ. Ως εκ τούτου, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο 
ΠΜΣ ανέρχεται στα έξι (6) εξάμηνα.

Τα όρια των εξαμήνων ορίζονται ως εξής και περιλαμ-
βάνουν 13 εβδομάδες διδασκαλίας και τις εξετάσεις των 
μαθημάτων:

Χειμερινό εξάμηνο: Οκτώβριος - Φεβρουάριος.
Εαρινό εξάμηνο: Μάρτιος - Ιούνιος.
Η εξεταστική περίοδος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο 

εβδομάδες.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων/ασκήσεων, το πρό-

γραμμα των εξετάσεων και η καταληκτική ημερομηνία πα-
ράδοσης των εργασιών κάθε εξαμήνου καθορίζονται στον 
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Οδηγό Σπουδών του ΠΜΣ, ο οποίος καταρτίζεται και ανα-
κοινώνεται από τη ΣΕ τουλάχιστον ένα δεκαήμερο πριν από 
την έναρξη του εξαμήνου. Για τις εργασίες που εκπονούνται 
στο πλαίσιο των μαθημάτων του ΠΜΣ ισχύουν πλήρως όσα 
γράφονται σχετικά με την κάθε είδους λογοκλοπή όσον 
αφορά τη διπλωματική εργασία (βλ. άρθρο 15, παρακάτω).

10.2 Το ΠΜΣ οργανώνεται με βάση το ευρωπαϊκό σύ-
στημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονά-
δων (ECTS). Τα μαθήματα περιγράφονται με την απόδοση 
πιστωτικών μονάδων σε όλα τα αυτοτελή εκπαιδευτικά 
στοιχεία και δραστηριότητές τους και επομένως είναι δυ-
νατή η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε 
αντίστοιχα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών άλλων 
ΑΕΙ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

10.3 Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαι-
τούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα 
(90), τριάντα μονάδες (30) ανά διδακτικό εξάμηνο και τρι-
άντα μονάδες (30) για το εξάμηνο της ΔΕ. Οι τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου πλήρους 
φοίτησης, ή συγγραφής της ΔΕ αποτιμώνται σε περίπου 750 
ώρες φόρτου εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε 
μεταπτυχιακός φοιτητής.

Άρθρο 11
Πρόγραμμα Σπουδών

11.1 Η φυσιογνωμία του ΠΜΣ διαμορφώνεται τόσο από 
τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων 
ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και από την ανάγκη το περι-
εχόμενο και ο προσανατολισμός του να ανταποκρίνονται 
στις σύγχρονες απαιτήσεις της διοίκησης υπηρεσιών υγείας. 
Έτσι, το ΠΜΣ αποτελείται από: α) υποχρεωτικά μαθήματα) β) 
μαθήματα επιλογής γ) διπλωματική εργασία. Η διδασκαλία 
των μαθημάτων μπορεί να γίνεται στην ελληνική ή/και στην 
αγγλική γλώσσα.

11.2 Τα μαθήματα διαρθρώνονται στο ακόλουθο διδακτι-
κό πρόγραμμα, ανά εξάμηνο σπουδών ως εξής:

Α’ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματα 
Υποχρεωτικά

Διδ.
ώρες/ανά 
εβδομάδα

ECTS

Msc.EPI 1 Βασικές αρχές 
Επιδημιολογίας 3 6

Msc.EPI 2

Συμπεριφορικές και 
κοινωνικές επιστήμες 
στην Προαγωγή 
Υγείας

3 6

Msc.EPI 3

Ποσοτική 
μεθοδολογία στη 
συλλογή και ανάλυση 
δεδομένων

3 6

Msc.EPI 4

Ποιοτική 
μεθοδολογία στη 
συλλογή και ανάλυση 
δεδομένων

3 6

Msc.EPI 5 Περιβάλλον και 
Προαγωγή Υγείας 3 6

Σύνολο 15 30

Β’ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματα 
Υποχρεωτικά

Διδ. 
ώρες/ανά 
εβδομάδα

ECTS

Msc.EPI 6

Εκτίμηση αναγκών 
στη Δημόσια και 
Κοινοτική Υγεία, 
αξιολόγηση 
υπηρεσιών υγείας 
(Αρχές, Μέθοδοι και 
Εφαρμογές)

3 6

Msc.EPI 7 Μελέτες προληπτικής 
παρέμβασης 3 6

Msc.EPI 8

Προσυμπτωματικός 
έλεγχος (Αρχές, 
Μέθοδοι και 
Εφαρμογές)

3 6

Msc.EPI 9

Σχεδιασμός, 
εφαρμογή και 
αξιολόγηση 
ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων 
Πρόληψης και 
Προαγωγής Υγείας 
(Αρχές, Μέθοδοι και 
Εφαρμογές)

3 6

Msc.EPI 10

Εφαρμοσμένη έρευνα 
στην Πρόληψη και 
Προαγωγή Υγείας 
(Συγγραφή
επιστημονικών 
άρθρων, Διασφάλιση 
Ερευνητικής 
Χρηματοδότησης, 
Βιοηθική)

3 6

Σύνολο 15 30

Γ’ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματα 
Υποχρεωτικά

Διδ.
ώρες/ανά 
εβδομάδα

ECTS

Msc.EPI 11 Διπλωματική 
Εργασία 30

Σύνολο 90

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει:
• τους τίτλους των υποχρεωτικών μαθημάτων,
• το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 

τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελού-
μενο διδακτικό έργο,

• τα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αυτά αποτυπώνο-
νται στα επιμέρους περιγράμματα των μαθημάτων και τις 
εκπαιδευτικές/ερευνητικές δραστηριότητες που περιλαμ-
βάνονται σε αυτά, καθώς και το επίπεδο των αποκτώμενων 
προσόντων σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Προσόντων 
Ανώτατης Εκπαίδευσης,
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• τις πιστωτικές μονάδες για κάθε μάθημα και τις πιστω-
τικές μονάδες για την απονομή τίτλου σπουδών.

11.3 Ο διδάσκοντες των μαθημάτων επιλογής μπορούν 
να θέτουν ανώτατο όριο φοιτητών, ανάλογα με τις ανάγκες 
και τη διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος.

11.4 Αν κριθεί αναγκαίο από τη ΣΕ, πριν από την έναρξη 
του ΠΜΣ, εκπονούνται προπαρασκευαστικά μαθήματα, με 
σκοπό την κάλυψη κενών σε ειδικότερα γνωστικά αντικεί-
μενα.

11.5 Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται σύμφωνα με 
το ωρολόγιο πρόγραμμα, το οποίο ανακοινώνεται πριν την 
έναρξη του ΠΜΣ.

11.6 Τα μαθήματα έχουν τη μορφή σεμιναρίων ή και 
παραδόσεων και είναι δυνατόν να πλαισιώνονται με σε-
μινάρια και διαλέξεις προσκεκλημένων επιστημόνων της 
Ελλάδας και του εξωτερικού. Τα μαθήματα διδάσκονται είτε 
σε εβδομαδιαίες διδακτικές ενότητες, είτε σε άλλη εκπαι-
δευτικά ενδεδειγμένη δομή, η οποία ορίζεται από τον/την 
διδάσκοντα/κουσα.

11.7 Η διδασκαλία μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης δύναται να πραγματοποιηθεί  σε ποσοστό  μι-
κρότερο ή ίσο του τριάντα πέντε τοις εκατό  (35%), εκτός 
αν επιβληθεί η εξ αποστάσεως φοίτηση από εξωτερικές 
συνθήκες ή συντρέχουν ειδικοί λόγοι που θα αποφασιστούν 
από τα αρμόδια όργανα. Το Τμήμα διαθέτει τις κατάλληλες 
τεχνικές υποδομές σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαί-
δευσης, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

11.8 Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρε-
ωτική και θα πρέπει να αποφεύγεται η καθυστερημένη 
προσέλευση ή η πρόωρη αποχώρηση των φοιτητών. Ένας 
μεταπτυχιακός φοιτητής ή μία μεταπτυχιακή φοιτήτρια 
θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα (και 
επομένως έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις) μόνον 
αν έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% των ωρών της 
διδασκαλίας του μαθήματος. Υπεύθυνοι για την τήρηση 
του παρουσιολογίου των φοιτητών σε κάθε μάθημα είναι 
οι διδάσκοντες του μαθήματος.

Άρθρο 12
Εξετάσεις - Βαθμολογία

Η επίδοση των φοιτητών σε κάθε μάθημα αξιολογείται 
από τον/την διδάσκοντα/ουσα, βάσει εργασιών ή/και γρα-
πτών εξετάσεων.

12.1. Ο/Η διδάσκων/ουσα μεριμνά για την ανακοίνωση 
των αποτελεσμάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαί-
δευσης.

12.2. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα «0-10» με δι-
αβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής μονάδας. Προβιβάσιμοι 
βαθμοί είναι το πέντε (5) και οι μεγαλύτεροί του.

12.3. Στον υπολογισμό του τελικού βαθμού του ΔΜΣ προ-
σμετρώνται οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που παρακο-
λούθησε ο/η φοιτητής/τρια. Ο τελικός βαθμός αποτελεί 
σταθμισμένο μέσο όρο, με βάση τις πιστωτικές μονάδες 
(ECTS) κάθε μαθήματος.

12.4. Θεσπίζονται 2 εξεταστικές περίοδοι για τα μαθή-
ματα:

12.4.1. Α) μαθήματα Α’, Γ’ εξαμήνου: Φεβρουάριος- Σε-
πτέμβριος

12.4.2. Β) μαθήματα Β’ εξαμήνου: Ιούνιος - Σεπτέμβριος
12.5. Σε περίπτωση μη προβιβάσιμου βαθμού σε μάθημα 

του Α’ ή Β’ εξαμήνου, ο/η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια 
δύναται να εξεταστεί εκ νέου με τον τρόπο που ορίζει ο/η 
διδάσκων/ουσα, στη Β’ εξεταστική περίοδο, τον επόμενο 
Σεπτέμβριο.

12.6. Είναι δυνατή η προφορική εξέταση, ύστερα από 
απόφαση της ΣΕ για ειδικούς λόγους (π.χ. μαθησιακές δυ-
σκολίες, λόγοι υγείας κ.λπ.).

12.7. Για την απονομή του ΔΜΣ, απαιτείται προβιβάσι-
μος βαθμός (βλ. 13.3) σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα 
και στη ΔΕ. Αν η εν λόγω προϋπόθεση δεν επιτευχθεί μέσα 
στην προβλεπόμενη προθεσμία, ο/η μεταπτυχιακός/κή 
φοιτητής/τρια δικαιούται απλού πιστοποιητικού επιτυχούς 
παρακολούθησης των μαθημάτων, στα οποία έλαβε προ-
βιβάσιμο βαθμό και αποχωρεί από το ΠΜΣ.

Άρθρο 13
Σύμβουλος Σπουδών

13.1 Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από τη ΣΤ, 
μετά από πρόταση της ΣΕ, ένα μέλος ΔΕΠ ως σύμβουλος 
σπουδών (tutor).

13.2 Ο/Η σύμβουλος σπουδών παρακολουθεί την πορεία 
του/της φοιτητή/τριας, παρέχει ειδικές πληροφορίες για το 
ΠΜΣ και τη συσχέτιση των σπουδών με την επιστημονική 
προέλευση και προοπτική του/της, συζητά με τον/την φοι-
τητή/τρια τα μελλοντικά του/της σχέδια για την ακαδημαϊκή 
και επαγγελματική του/της εξέλιξη, τον/την συμβουλεύει 
για τη βελτίωση της εργασίας του σε σχέση με τις απαιτήσεις 
του Τμήματος, για τη χρήση των πόρων και υποδομών του 
Πανεπιστημίου και, γενικότερα, για ακαδημαϊκά, οργανω-
τικά ή διοικητικά θέματα και δύναται να εισηγείται θέματα 
που αφορούν τον/την φοιτητή/τρια στη ΣΕ.

13.3 Ο/Η σύμβουλος σπουδών δεν αναλαμβάνει υποχρε-
ωτικά και την επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας του/
της φοιτητή/τριας.

Άρθρο 14 
Λογοκλοπή

Ο/Η φοιτητής/τρια υποχρεούται να αναφέρει με τον ενδε-
δειγμένο τρόπο αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις 
άλλων. Η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς 
και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης - δημοσιευμένης 
ή μη - χωρίς τη δέουσα αναφορά είναι λογοκλοπή και θε-
ωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Η αντιγραφή 
οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέ-
τες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική 
αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της ΣΤ για 
διαγραφή του/της, αφού προηγουμένως του/της δοθεί η 
δυνατότητα να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς, τις από-
ψεις του/της επί του θέματος.

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του προ-
βλήματος στη ΣΤ. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα πα-
ραπτώματα της αντιγραφής στις γραπτές εξετάσεις ή της 
λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας από τον/την φοιτητή/τρια 
κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων 
ή την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40669Τεύχος B’ 3157/19.07.2021

Άρθρο 15
Διπλωματική Εργασία

15.1 Για τον καθορισμό του θέματος της Διπλωματικής 
Εργασίας (ΔΕ) και τον ορισμό του Επιβλέποντος Καθηγητή 
(ΕΚ), ο/η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια έρχεται, κατά 
την έναρξη του Β’ εξαμήνου, σε συνεννόηση με μέλος ΔΕΠ 
του Τμήματος, το οποίο δέχεται να επιβλέψει την εν λόγω 
ΔΕ. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος μπορούν να γνωστοποιούν 
στους φοιτητές θέματα διπλωματικών εργασιών, συναφή 
με τα ερευνητικά ενδιαφέροντά τους, ή μπορεί η πρόταση 
θέματος ΔΕ να γίνει από τον/την φοιτητή/τρια, σε συμβου-
λευτική συνεννόηση με τον σύμβουλο σπουδών και με τον 
πιθανό ΕΚ, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, ή επισκέπτη καθηγητή. 
Κατόπιν, ο ΕΚ ενημερώνει την ΣΕ για την πρόθεσή του/της 
να αναλάβει την επίβλεψη της συγκεκριμένης ΔΕ. Η έγκριση 
των θεμάτων των ΔΕ και των ΕΚ γίνεται από τη ΣΤ, μετά από 
σχετική εισήγηση της ΣΕ.

15.2 Για την εκπόνηση και συγγραφή της ΔΕ, ισχύουν οι 
οδηγίες που περιλαμβάνονται στον σχετικό Οδηγό Συγ-
γραφής.

15.3 Η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας πραγματο-
ποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί στην αγγλική γλώσσα μετά από αίτηση του μεταπτυ-
χιακού φοιτητή, με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και 
έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή.

15.4 Επιβλέπων/ουσα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας είναι διδάσκων/ουσα του οικείου ΠΜΣ, μέλος 
Δ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαν μέλος Δ.Ε.Π. ή μέλος Ε.ΔΙ.Π. του 
Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστή-
μιου Δυτικής Αττικής, κάτοχος Δ.Δ. Ο/Η επιβλέπων/ουσα 
είναι μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Από 
τα αλλά δυο μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής 
του φοιτητή , το ένα είναι μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. με Δ.Δ. του 
Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, ενώ το άλλο 
μπορεί να είναι i) μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δημόσιας και 
Κοινοτικής Υγείας ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστήμιου 
Δυτικής Αττικής, II) μέλος Δ.Ε.Π. ή Τμημάτων άλλων Ιδρυ-
μάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, III) ερευνητής των 
βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’ αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων 
ή Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον είναι 
κάτοχος Διδακτορικού  Διπλώματος και διαθέτει αναγνωρι-
σμένο επιστημονικό  έργο, IV) μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, 
εφόσον είναι κάτοχος Δ.Δ. και διαθέτει αναγνωρισμένο 
επιστημονικό  έργο. Οι ΕΚ οφείλουν να παρακολουθούν 
συστηματικά τους/τις μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες 
κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΔΕ και αναλαμβάνουν να 
ενημερώνουν τη ΣΕ για την πρόοδό τους.

15.5 Για την εξέταση της ΔΕ, ορίζεται από τη ΣΤ, μετά από 
σχετική πρόταση της ΣΕ, Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή 
(ΤΕΕ), στην οποία συμμετέχουν ο ΕΚ (υποχρεωτικά) και δύο 
(2) άλλα μέλη ΔΕΠ, ή ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’, οι 
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και ανήκουν 
στην ίδια ή συγγενή ειδικότητα με αυτήν στην οποία εκπο-
νήθηκε η εργασία. Τα άλλα δύο μέλη της ενδέχεται, αλλά 
δεν είναι υποχρεωτικό, να προέρχονται από άλλα Τμήματα 
του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου ή Ερευνητικού Κέντρου 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

15.6 Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής, η ΔΕ κατατί-
θεται, επίσημα, σε τρία (3) αντίγραφα στη Γραμματεία του 

Τμήματος. Στη συνέχεια, ο ΕΚ, σε συνεννόηση με τα άλλα 
δύο μέλη της ΤΕΕ, ορίζει τον χρόνο εξέτασής της, που δεν 
μπορεί να απέχει περισσότερο από ένα μήνα από τον χρόνο 
κατάθεσής της, και ενημερώνει σχετικά τον/την φοιτητή/
τρια.

15.7 Η υποστήριξη και εξέταση της ΔΕ γίνεται δημόσια, 
παρουσία και των τριών μελών της ΤΕΕ. Σε περίπτωση που 
κάποιο από τα μέλη της ΤΕΕ προέρχεται από άλλο Πανεπι-
στήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής του στην εξέταση 
μέσω τηλεδιάσκεψης. Αν κάποιο μέλος αδυνατήσει να πα-
ρευρεθεί με φυσική ή εικονική παρουσία, η εξέταση ανα-
βάλλεται και ορίζεται νέα ημερομηνία εξέτασης.

15.8 Η έγκριση της ΔΕ γίνεται εφόσον ο μέσος όρος των 
βαθμών των τριών μελών της ΤΕΕ είναι προβιβάσιμος. Για 
να θεωρηθεί η ΔΕ προβιβάσιμη δεν είναι αναγκαίο να εί-
ναι προβιβάσιμοι και οι τρεις βαθμοί των μελών της ΤΕΕ. Η 
ΔΕ αξιολογείται με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
(συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξής της) και βαθμο-
λογείται με βάση την κλίμακα: 5 - 6.49 «Καλώς», 6.5 - 8.49 
«Λίαν Καλώς», 8.5 - 10 «Άριστα».

15.9 Αν η ΔΕ βαθμολογηθεί με μη προβιβάσιμο βαθμό, η 
ΤΕΕ μπορεί να ζητήσει τη βελτίωσή της, μερική τροποποί-
ησή της ή ριζική αναμόρφωσή της. Σε περίπτωση αυτή, 
ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να επανεξετασθεί για μια ακόμη 
φορά, όχι νωρίτερα από τρεις μήνες, ούτε αργότερα από έξι, 
από την προηγούμενη εξέταση και εφόσον έχει βελτιώσει τη 
ΔΕ σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΤΕΕ. Σε περίπτωση δεύ-
τερης αποτυχίας, ο/η φοιτητής/τρια διαγράφεται οριστικά 
από το ΠΜΣ μετά από απόφαση της ΣΤ, κατόπιν σχετικής 
εισήγησης της ΣΕ και λαμβάνει πιστοποιητικό παρακολού-
θησης του ΠΜΣ, εφ’ όσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις 
υποχρεώσεις του/της στις εξετάσεις των μαθημάτων του 
ΠΜΣ.

15.10 Η τελική παράδοση της ΔΕ μπορεί, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, να παραταθεί έως και δυο ακαδημαϊκά εξά-
μηνα, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΚ, σχετική εισήγηση 
της ΣΕ και έγκριση της ΣΤ. Ο συνολικός χρόνος σπουδών 
(συμπεριλαμβανομένης της παράτασης) δεν είναι δυνατό 
να υπερβαίνει το ανώτατο όριο διάρκειας της φοίτησης για 
την απόκτηση του ΔΜΣ.

15.11 Μετά την έγκριση της ΔΕ και την καταχώριση των 
διορθώσεων, αλλά πριν από την καθομολόγηση, οι φοιτητές 
υποχρεούνται να καταθέσουν στη Βιβλιοθήκη του Τμήμα-
τος ένα τυπωμένο αντίτυπο της ΔΕ, καθώς και ένα αντίτυπο 
σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM), σε μορφή αρχείου που 
δεν επιδέχεται επεμβάσεις (pdf ).

Άρθρο 16
Απονομή ΔΜΣ - Ανακήρυξη Πτυχιούχων

16.1 Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν 
με επιτυχία όλες τις, υπό του Προγράμματος και του παρό-
ντος Κανονισμού, προβλεπόμενες υποχρεώσεις απονέμεται 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Η αποφοίτηση 
των φοιτητών και ο τελικός βαθμός που συγκέντρωσαν στο 
ΔΜΣ εγκρίνονται από τη ΣΤ.

16.2 Ο τελικός βαθμός του ΔΜΣ προκύπτει, σύμφωνα με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, από τον σταθμικό 
μέσο όρο των μεταπτυχιακών μαθημάτων και της ΔΕ, (η 
στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθη-
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μάτων και της ΔΕ) και υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου 
δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο: ο βαθμός κάθε 
μαθήματος και της ΔΕ πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοι-
χο βαθμό πιστωτικών μονάδων ECTS και το άθροισμα των 
γινομένων διαιρείται με τον αριθμό πιστωτικών μονάδων 
που απαιτούνται για τη λήψη του ΔΜΣ.

16.3 Ο βαθμός του ΔΜΣ πιστοποιεί την επιτυχή αποπε-
ράτωση των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Στα 
απονεμόμενα ΔΜΣ αναγράφεται ο χαρακτηρισμός “Καλώς”, 
“Λίαν Καλώς”, ή “Άριστα” που αντιστοιχεί σε:

- «Άριστα» από 8,5 έως 10
- «Λίαν Καλώς» από 6,5 έως 8,49
- «Καλώς» από 5 έως 6,49.
16.4 Η Συνέλευση του Τμήματος διαπιστώνει την επιτυχή 

ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί 
το ΔΜΣ (παρ. 3 άρθρο 31 ν. 4485/2017). Η καθομολόγηση 
και απονομή των Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
γίνεται δημόσια, σε ειδική τελετή ενώπιων των Πρυτανι-
κών Αρχών και του/της Προέδρου του Τμήματος ή του/της 
Αναπληρωτή/τριας του.

16.5 Κατά το μέχρι της απονομής του ΔΜΣ χρονικό διά-
στημα χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ πιστοποιη-
τικό ολοκλήρωσης των σπουδών στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία αποφοίτησης.

Άρθρο 17 
Αξιολόγηση του ΠΜΣ

17.1 Η αξιολόγηση των μαθημάτων, των διδασκόντων, 
αλλά και των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών 
του ΠΜΣ, πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 44 του 
ν. 4485/2017 και τον κανονισμό λειτουργίας των ΠΜΣ του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και συνιστά ουσιαστική 
υποχρέωση των μεταπτυχιακών φοιτητών.

17.2 Τα κριτήρια αξιολόγησης των μαθημάτων είναι:
- Η συνάφεια του μαθήματος με το αντικείμενο του ΠΜΣ.
- Η επάρκεια της διδακτέας ύλης, σε σχέση με τις απαιτή-

σεις του αντικειμένου του μαθήματος.
- Η επάρκεια του εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία, σημειώ-

σεις, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, κ.λπ.).
- Η επάρκεια υποδομών που χρησιμοποιήθηκαν για το 

μάθημα (αίθουσες, εργαστήρια, λογισμικό, κ.ά.).
- Η διαδικασία και οι τρόποι αξιολόγησης - βαθμολόγησης 

των φοιτητών στο μάθημα (γραπτές εξετάσεις, εργασίες, 
κ.ά.).

- Η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Τα κριτήρια αξιολόγησης των διδασκόντων είναι:

• Η διδακτική επάρκειά τους στο αντικείμενο του μαθή-
ματος.

• Η ικανότητα μεταφοράς της γνώσης, από την πλευρά 
του/της διδάσκοντα/ουσας.

• Η συνέπεια του/της διδάσκοντα/ουσας στις υποχρεώ-
σεις του/της.

• Τα εκπαιδευτικό μέσα που χρησιμοποίησε κατά τη δι-
άρκεια της εκπαίδευσης (επάρκεια, αποτελεσματικότητα).

17.3 Για την αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκό-
ντων θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: στο τέλος 
του εξαμήνου, οι φοιτητές θα καλούνται να συμπληρώνουν 
ηλεκτρονικά, και εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, ειδικό 
(ανώνυμο) ερωτηματολόγιο για κάθε μάθημα και διδάσκο-
ντα. Η διαδικασία διανομής και συλλογής των ερωτηματο-

λογίων θα αποτελεί αντικείμενο της Γραμματείας του ΠΜΣ, 
ενώ δεν θα υπάρχει συμμετοχή των διδασκόντων και των 
μελών ΔΕΠ που εμπλέκονται στο ΠΜΣ. Τα στοιχεία θα κα-
ταχωρούνται σε βάση δεδομένων και θα πραγματοποιείται 
η στατιστική επεξεργασία τους από το επιφορτισμένο για 
την διαδικασία αυτή διοικητικό προσωπικό.

17.4 Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των ερωτημα-
τολογίων θα κοινοποιούνται στην ΣΕ του ΠΜΣ, η οποία θα 
συντάσσει τη σχετική Έκθεση Αξιολόγησης, σε ειδική συ-
νεδρίαση που θα πραγματοποιείται για τον σκοπό αυτό. Η 
Έκθεση Αξιολόγησης θα συντάσσεται μετά το τέλος κάθε 
εξαμήνου και θα αφορά τα μαθήματα πού διδάχθηκαν στο 
εξάμηνο και τα μέλη ΔΕΠ που ενεπλάκησαν στη διαδικασία. 
Επιπρόσθετα, η ΣΕ θα αποφασίζει για τα μέτρα ή τις δράσεις 
που θα υλοποιηθούν προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα 
ενδεχόμενα προβλήματα που αποτυπώνονται στην Έκθε-
ση Αξιολόγησης. Η ΣΕ θα ενημερώνει και θα κοινοποιεί τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης και την Έκθεση Αξιολό-
γησης σε όλους του ενδιαφερόμενους (διδάσκοντες του 
ΠΜΣ, φοιτητές, Πρόεδρο του Τμήματος και την Επιτροπή 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου).

17.5 Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι διαθέσιμα, 
μέσω του/της Διευθυντή/ντριας σπουδών στη ΜΟ.ΔΙ.Π., 
για τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης κάθε 
διετία.

17.6 Κάθε διδάσκων/ουσα, σε συνεννόηση με τους φοι-
τητές που επέλεξαν το μάθημα, μπορεί να πραγματοποιεί, 
στο πλαίσιο του μαθήματός του/της, ξεχωριστή διαδικασία 
αξιολόγησης, η οποία όμως αφορά μόνο στο συγκεκριμένο 
μάθημα.

17.7 Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερι-
κής αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης 
της ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται στον ν. 4009/2011 
(Α’ 189), η αξιολόγηση του ΠΜΣ γίνεται σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 44 του ν 4484/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 18
Διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης

18.1 Η διδασκαλία και η αξιολόγηση κάθε μαθήματος 
είναι κατά κανόνα ευέλικτες και εξατομικεύονται από τους 
διδάσκοντες, κατά τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή του 
μαθήματος. Οι μέθοδοι διδασκαλίας συμπεριλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων: διαλέξεις, ασκήσεις πράξης, προσομοιώσεις, 
διαδραστική διδασκαλία, συμμετοχή σε ομάδες, άσκηση 
ρόλων, εκπόνηση μελέτης (project), πρακτικές εφαρμογές 
σε Η/Υ.

18.2 Οι μέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης των μεταπτυ-
χιακών φοιτητών αφορούν ενδεικτικά τη διαμορφωτική 
ή συμπερασματική αξιολόγηση, τη δοκιμασία πολλαπλής 
επιλογής, τις ερωτήσεις σύντομης απάντησης, τις ερωτήσεις 
ανάπτυξης δοκιμίων, την επίλυση προβλημάτων, τη γραπτή 
εργασία, και την έκθεση - αναφορά.

18.3 Το πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα κάθε μαθήματος 
(syllabus), συμπληρωμένο απαραίτητα με τα μαθησιακά 
αποτελέσματα του μαθήματος, τον τρόπο αξιολόγησης που 
έχει επιλέξει ο/η διδάσκων/ουσα και κατάλογο βιβλιογραφί-
ας, εμπεριέχεται στον Οδηγό Σπουδών του ΠΜΣ, ο οποίος 
είναι διαθέσιμος στους φοιτητές με την έναρξη του ακα-
δημαϊκού έτους. Βασικές μέθοδοι αξιολόγησης αποτελούν 
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οι τελικές γραπτές εξετάσεις, αλλά και το μεικτό σύστημα 
τελικών γραπτών εξετάσεων και ενδιάμεσων εργασιών.

18.4 Πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους διε-
ξάγεται κοινή συνεδρίαση των μεταπτυχιακών φοιτητών, 
των διδασκόντων και της ΣΕ για τη συνεχή βελτίωση της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνη-
τικού έργου του ΠΜΣ. Τα πορίσματα της εσωτερικής αυτής 
αξιολόγησης προδιαγράφουν και διαμορφώνουν το πλαίσιο 
μιας διαρκούς αναπροσαρμογής του εκπαιδευτικού έργου 
των διδασκόντων, καθώς και των υποχρεώσεων των φοιτη-
τών. Σε περίπτωση πολύ χαμηλής αξιολόγησης, η ΣΕ συζητά 
με τους διδάσκοντες τρόπους βελτίωσης της διδασκαλίας 
του μαθήματος. Συστηματικά χαμηλή αξιολόγηση μπορεί 
να οδηγήσει στην αφαίρεση του δικαιώματος διδασκαλίας 
ή/και υπευθυνότητας του μαθήματος.

Άρθρο 19
Μαθησιακά αποτελέσματα

19.1 Τα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΜΣ αφορούν στο 
σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν, να κατανοούν 
και να εφαρμόζουν. Τα μαθησιακά αποτελέσματα εκφρά-
ζουν το τι αναμένεται ότι είναι ικανός ο/η μεταπτυχιακός/ή 
φοιτητής/τρια να πράττει, όταν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα 
μάθημα ή ένα ολόκληρο ΠΜΣ.

19.2 Τα μαθησιακά αποτελέσματα συμβάλλουν ουσια-
στικά στην εφαρμογή της ενδεδειγμένης μεθοδολογίας 
σχεδιασμού και άσκησης του διδακτικού έργου (διαλέξεις, 
φροντιστήρια, σεμινάρια, ατομικές και ομαδικές εργασίες, 
ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, εκπαιδευτικό 
υλικό και εκπαιδευτικά μέσα).

19.3 Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι μετρήσιμα, συν-
δέονται άμεσα με συγκεκριμένες μορφές αξιολόγησης, 
προκειμένου να διαπιστώνεται ότι επιτυγχάνονται από 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, παρέχουν διαφάνεια των 
προσόντων και συμβάλλουν στη διασφάλιση ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων του ΠΜΣ.

19.4 Τα μαθησιακά αποτελέσματα περιγράφουν όσα ο/η 
μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αναμένεται να γνωρίζει, 
να κατανοεί και να κάνει, μετά το πέρας της μαθησιακής 
διαδικασίας και της επιτυχούς ολοκλήρωσης όλων των αξι-
ολογικών διαδικασιών.

Άρθρο 20
Διάρκεια λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιδημιολογία 
και Προαγωγή Υγείας» λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022. Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει πέντε έτη, μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2025 - 2026, εφόσον πληροί τα κριτήρια 
της εσωτερικής 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 21 
Τέλη φοίτησης

21.1 Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ μπορεί να προέρχεται 
από:

α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και τον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
(άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 4485/2017)

β) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χο-
ρηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οροθετείται στην 
περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

γ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
δ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

άλλων διεθνών οργανισμών,
ε) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυ-

λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., 
στ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία (άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 4485/

2017).
Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα λει-

τουργικά έξοδα ενός ΠΜΣ δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου 
από τις ως ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης, μέρος των 
λειτουργικών του εξόδων μπορεί να καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης (άρθρο 37 παρ. 2 του ν. 4485/2017).

21.2 Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ «Επιδημιολογία και 
Προαγωγή Υγείας» καλύπτεται από τα τέλη φοίτησης. Τα 
τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΠΜΣ ανέρχεται 
στο ποσό των 2.250,00 ευρώ, σε αναλογία προς τις πάσης 
φύσεως παροχές προς τους φοιτητές. Η διαδικασία κατα-
βολής των διδάκτρων και η λογιστική διαχείριση γίνονται 
από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η οποιαδήποτε δαπάνη 
γίνεται με βάση τη σχετική απόφαση της ΣΤ.

21.3 Σε περίπτωση αναμονής για λήψη υποτροφίας και 
απαλλαγής τελών φοίτησης, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να 
μην καταβάλει δίδακτρα μέχρι την κοινοποίηση της από-
φασης κατανομής των υποτροφιών.

21.4 Φοιτητές που δεν έχουν καταβάλει τα δίδακτρα για 
την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ΠΜΣ και δεν έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτά δεν δικαιούνται την απονομή 
του ΔΜΣ.

21.5 Σε περίπτωση διαγραφής του φοιτητή/τριας από 
το ΠΜΣ δεν επιστρέφονται δίδακτρα που καταβλήθηκαν.

Άρθρο 22 
Φοιτητικές παροχές

22.1 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα 
και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του 
πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής 
δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

22.2 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν άλλη ια-
τροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιού-
νται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περί-
θαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των 
σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας.

22.3 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να διεκδική-
σουν εξωτερική χρηματοδότηση των σπουδών τους από 
διάφορα Ιδρύματα ή φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα και Ερευνητικά Ινστιτούτα.

22.4 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να καλύπτονται 
οικονομικά από χρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευνας 
στα οποία συμμετέχουν. Οι σχετικές λεπτομέρειες ορίζονται 
με απόφαση της ΣΕ, ύστερα από εισήγησή του/της Διευθυ-
ντή/ντριας σπουδών.

22.5 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να συμμε-
τάσχουν στα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών (π.χ. 
ERASMUS) του Πανεπιστημίου ή σε άλλα ερευνητικά προ-
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γράμματα αλλοδαπών ΑΕΙ, στο πλαίσιο διακρατικών συμ-
φωνιών του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με 
ομοταγή ιδρύματα και να εγγράφονται σε αυτά ως φιλοξε-
νούμενοι φοιτητές.

22.6 Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον 
διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο 
ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν 
ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό 
το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου δια-
θέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον 
πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται 
για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, 
οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το τριάντα 
τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών 
που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το 
ποσοστό αυτό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας 
από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

22.7 Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται 
από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα, ύστερα από την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο 
ΠΜΣ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν απο-
τελεί λόγο μη επιλογής στο ΠΜΣ. Δεν δικαιούνται απαλλαγή 
όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.

22.8 Το ΠΜΣ μπορεί να χορηγεί υποτροφίες, ανταποδοτι-
κές ή μη, ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κές φοι-
τητές/τριες, σύμφωνα με απόφαση της ΣΤ και τις διατάξεις 
του ν. 4547/2018. Οι υποτροφίες πρέπει να εγγράφονται 
στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΠΜΣ. Οι υποτρο-
φίες με απόφαση της ΣΕ κατανέμονται σε δύο κατηγορί-
ες. Η πρώτη κατηγορία χορηγείται για λόγους αριστείας, 
(ενδεικτικά: αφορούν φοιτητές κανονικής φοίτησης, σειρά 
κατάταξης, μέσος όρος βαθμολογίας προηγούμενου εξα-
μήνου) και λαμβάνει ισχυρή μοριοδότηση, ενώ τίθενται και 
εισοδηματικά κριτήρια. Η δεύτερη κατηγορία χορηγείται 
για κοινωνικό-οικονομικούς λόγους και μοριοδοτεί ισχυ-
ρότερα την οικονομική αδυναμία και την χορηγεί ύστερα 
από αποδοχή του/της υποψηφίου/ας για προσφορά δέκα 
ωρών εβδομαδιαίας ερευνητικής εργασίας. Η τελευταία 
περίπτωση εμπίπτει πλέον στο ποσοστό 30% του συνολικού 
αριθμού εγγεγραμμένων που δικαιούνται δωρεάν φοίτηση. 
Το ποσοστό των υποτροφιών, οι όροι χορήγησης, οι υπο-
χρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων, καθώς και τα 
εισοδηματικά κριτήρια καθορίζονται με απόφαση της ΣΤ, ή 
εάν άλλως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, ανά-
λογα με τον συνολικό αριθμό εισακτέων, το θεσμικό πλαίσιο 
λειτουργίας των ΠΜΣ και το μέσο ύψος του φορολογητέου 
εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών.

Άρθρο 23
Διοικητική υποστήριξη - Υλικοτεχνική υποδομή

23.1 Για τα θέματα του ΠΜΣ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, η οποία, μαζί 
με τη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής 
Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Λεωφ. Αλεξάν-
δρας 196, Τ.Κ. 11521, Αθήνα), η οποία είναι αρμόδια για 
τη διοικητική υποστήριξη, οργάνωση και λειτουργία του 

ΠΜΣ, καθώς και για τη διεκπεραίωση θεμάτων εγγραφής, 
εξετάσεων, βαθμολογίας, πιστοποιητικών και απονομής 
ΔΜΣ στους φοιτητές.

23.2 Για τη λειτουργία του ΠΜΣ διατίθενται οι αίθουσες 
διδασκαλίας, οι αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα 
εργαστήρια και η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Δημόσιας και 
Κοινοτικής Υγείας στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών.

23.3 Η Πανεπιστημιούπολη Αθηνών διαθέτει δίκτυο δι-
ασύνδεσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC, laptop), εκτυ-
πωτών, οπτικοακουστικών συστημάτων διδασκαλίας και 
εξοπλισμό για την αναπαραγωγή εντύπων (φωτοτυπίες). 
Διαθέτει, επίσης, portal και δυνατότητα ασύρματης πρό-
σβασης στο διαδίκτυο (Wi-Fi).

23.4 Ο επιπλέον αναγκαίος ειδικός εξοπλισμός θα εξα-
σφαλίζεται κατά περίπτωση από τους πόρους του συγκε-
κριμένου προγράμματος.

Άρθρο 24
Ιστοσελίδα του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας έχει την 
ιστοσελίδα του στην ελληνική και αγγλική γλώσσα: https://
pchepi.uniwa.gr/. Η επίσημη ιστοσελίδα του ΠΜΣ ενημερώ-
νεται διαρκώς και παρέχει όλες τις πληροφορίες του ΠΜΣ. 
Αποτελεί τον επίσημο χώρο ενημέρωσης των μεταπτυχια-
κών φοιτητών και φοιτητριών. Στην ιστοσελίδα αναρτάται 
και το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ΠΜΣ.

Άρθρο 25
Αναθεώρηση Προγράμματος Σπουδών

Η τακτική αναθεώρηση του ΠΜΣ πραγματοποιείται κάθε 
τριετία. Στην περίπτωση αυτή, η ΣΤ ορίζει Επιτροπή Αναθε-
ώρησης Προγράμματος Σπουδών, η οποία εισηγείται προς 
τελική έγκριση στη ΣΤ.

Άρθρο 26
Αναθεώρηση του Κανονισμού

Η τακτική αναθεώρηση του παρόντος Κανονισμού 
πραγματοποιείται κάθε διετία. Αναθεώρηση ή προσθήκη/
διαγραφή συγκεκριμένων άρθρων δύναται να υλοποιηθεί 
εκτάκτως κατά τη διάρκεια των δύο ετών μετά από από-
φαση της ΣΤ. Στην περίπτωση αυτή, η ΣΤ ορίζει Επιτροπή 
Αναθεώρησης, η οποία εισηγείται συγκεκριμένες τροποποι-
ητικές διατάξεις. Για την ενσωμάτωση των εν λόγω διατάξε-
ων/άρθρων απαιτείται η τελική έγκριση της ΣΤ.

Άρθρο 27
Ειδικές διατάξεις

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύ-
πτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα Κανονισμό, 
θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων 
και όπου απαιτείται με τροποποίηση του Κανονισμού.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 24 Ιουνίου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   

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