
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 19264 
Έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική - προ-

ληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγεί-

ας» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
 1. Τον ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου 

εν Θεσσαλονίκη» (Α΄ 154), με τον οποίο ιδρύθηκε το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «Πανεπι-
στήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε σε «Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το άρθρο 7 
του ν. 3108/1954 (Α΄ 314).

2. Το π.δ. 98/2013 (Α΄ 134, διόρθωση σφάλματος 
Α΄ 140) «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος και ίδρυση-
συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και 
το π.δ. 74/2017 «Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 106).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), ιδίως τα άρθρα 31-37 και 43-45.

4. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» 
(Α΄ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 αυτού.

5. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112).

6. Τις υπουργικές αποφάσεις υπ’ αρ.:  α) 216772/Ζ1/
8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334) και 
β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής 

από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β΄ 3387).

7. Το υπό στοιχεία 34783/Ζ1/5-3-2019 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/2018 (Α΄142) 
για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α´ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέ-
ματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´ 114)», 
γ) 227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α´ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α´ 114)», ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυ-
ση – Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α´ 114)», και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοι-
νοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α´38) “Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις”».

9. Τη διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 108075/Ζ1/
03-07-2019 (ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 
809) με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντι-
πρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης» με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Την υπ’ αρ. 164/3-9-2019 πράξη του Πρύτα-
νη του Α.Π.Θ. περί συγκρότησης της Συγκλήτου 
του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ: 
ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-ΘΑΤ) και τις υπ’ αρ. πράξεις του Πρύτανη 
του Α.Π.Θ.: α) 1757/17-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ-ΙΤΒ),
β) 4589/10-10-2019 (ΑΔΑ: 6Θ7946Ψ8ΧΒ-ΡΤΛ), γ) 12996/
12-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και δ)  18588/
13-2-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΟΘΡ) για την ανασυγκρό-
τηση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020.

11. Την υπ’ αρ. 1533/17-9-2020 απόφαση της Συγκλή-
του (Β΄ 4355, διόρθωση σφάλματος Β΄ 4670) σχετικά με 
την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Κοινωνική - προληπτική Ιατρική και Ποιό-
τητα στη Φροντίδα Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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12. Την απόφαση (συνεδρίαση υπ’ αρ. 22/28-1-2020) 
της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης για την ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Κοι-
νωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα 
Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

13. Τη θετική εισήγηση υπ’ αρ. 23893/13-5-2020 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνε-
δρίαση υπ’ αρ. 20/7-5-2020).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική- προλη-
πτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας» του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως εξής:

Άρθρο 1 
Σκοπός του Π.Μ.Σ.

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Κοινωνική - προληπτική Ιατρική και 
Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας» και ολοκληρώνεται με 
την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στην «Κοινωνική - προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη 
Φροντίδα Υγείας» σε μία από τις δύο ειδικεύσεις:

α. «Πρόληψη και Δημόσια Υγεία» ή
β. «Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας».
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η 

ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών 
και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στην κατάρτιση 
επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να συμβάλουν 
σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές της Κοινωνι-
κής-Προληπτικής Ιατρικής και της Ποιότητας στη Φρο-
ντίδα Υγείας. Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και 
δεξιοτήτων στους/στις αποφοίτους/-ες του, θα τους/τις 
δώσουν τα εφόδια να στελεχώσουν υπηρεσίες παροχής 
υπηρεσιών κοινωνικής- προληπτικής ιατρικής και δημό-
σιας υγείας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, 
καθώς και υπηρεσίες φροντίδας υγείας, συμβάλλοντας 
στον έλεγχο και στη βελτίωση της ποιότητας των παρε-
χομένων υπηρεσιών τους.

Άρθρο 2
Όργανα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών 
(άρθρα 31, 44 και 45 του ν.4485/2017)

Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λει-
τουργία των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών 
είναι:

1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, η οποία είναι το αρ-
μόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, 
οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ., 

και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν 
ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, που έχει τις 
αρμοδιότητες που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 
31 του ν. 4485/2017.

3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., που 
απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα 
οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται 
από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος για διετή θη-
τεία και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον 
συντονισμό της λειτουργίας των Π.Μ.Σ. Κατά τη λήξη της 
θητείας της Σ.Ε. με ευθύνη του/της απερχόμενου/-ης Δι-
ευθυντή/-ντριας, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός 
του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., 
καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο 
την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποί-
ηση  του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση 
των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή 
χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ. ( παρ. 2 άρθρο 
44 του ν. 4485/2017.).

4. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτε-
λείται από τον/την Αντιπρύτανη/-νι Ακαδημαϊκών Υπο-
θέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ο/η οποίος/-α εκτελεί 
χρέη Προέδρου και τους/τις Κοσμήτορες του Ιδρύματος 
ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται 
στην παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

5. Ο/η Διευθυντής/-ντρια του Π.Μ.Σ., ο/η οποίος/-α 
είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον/την αναπλη-
ρωτή/-τριά του/της, με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος για διετή θητεία και πρέπει να πληροί τις προϋ-
ποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017. Δεν 
μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες 
θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοι-
κητικό του/της έργο.

Ο/η Διευθυντής/-ντρια έχει τις αρμοδιότητες που προ-
βλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017 
και όποιες άλλες ορίζονται από τη Συνέλευση του οικείου 
Τμήματος (παρ. 1γ του άρθρου 45 του ν. 4485/2017).

6. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επι-
τροπή (Ε.Σ.Ε.), αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊ-
κή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. (παρ. 3 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017).

Άρθρο 3
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση 
σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(παρ. 1, 7 και 8 άρθρο 34 του ν.4485/2017)

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δε-
κτοί/-ές για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πα-
νεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Πτυχιούχοι Τμη-
μάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Δημό-
σιας Υγείας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Επισκεπτών 
Υγείας.

2. Απόφοιτοι/-ες άλλων συναφών Σχολών ή Τμημάτων 
Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνω-
ρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με ιδιαί-
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τερο ενδιαφέρον για την Κοινωνική- Προληπτική Ιατρική 
και την Ποιότητα στη φροντίδα υγείας.

3. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Α.Ε.Ι. (Πανε-
πιστήμιων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέ-
τουν διετή, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία, με 
αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στον τομέα της Δημόσιας 
Υγείας, Κοινωνικής- Προληπτικής Ιατρικής ή της αξιολό-
γησης της ποιότητας στην φροντίδα υγείας.

4. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφ. α’ της παρ. 1 
του άρθρου 34 του ν 4485/2017, μπορούν να εγγρα-
φούν ως υπεράριθμοι/-ες  και μόνο ένας/μία κατ’ έτος 
ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύμα-
τος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο 
σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 
σε φοιτητή/-τρια του/της οποίου/-ας ο τίτλος σπου-
δών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν 
έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Άρθρο 4
Αριθμός εισακτέων, κριτήρια και 
διαδικασία επιλογής εισακτέων 
(άρθρα 34 και 45 του ν. 4485/2017)

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες. 
Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες θα κατανέμονται 
στις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. ως εξής: δεκαπέντε (15) φοι-
τητές/-τριες κατ’ ανώτατο όριο ανά ειδίκευση.

Η επιλογή θα γίνεται με βάση το βιογραφικό των υπο-
ψηφίων (αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών) 
και συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων, 
η οποία αποτελείται από τρία μέλη Δ.Ε.Π. του ιδίου ή 
συναφούς αντικειμένου που ανήκουν στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Κάθε έτος και μέχρι την 31η Μαρτίου η Συνέλευση 
του Τμήματος Ιατρικής ανακοινώνει πόσες θέσεις μετα-
πτυχιακών φοιτητών/-τριών διατίθενται για το επόμενο 
ακαδημαϊκό έτος. Μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους 
με πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος, δημοσιεύεται επίσημη προκήρυξη 
των θέσεων αυτών και καλούνται οι υποψήφιοι/-ιες να 
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Η προκήρυξη υλοποιείται 
με σχετικές ανακοινώσεις στον ημερήσιο τύπο, στους 
πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος, καθώς και στις 
ιστοσελίδες του Τμήματος και του Π.Μ.Σ.

Στην προκήρυξη αναφέρονται: οι προϋποθέσεις εισα-
γωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων και ο αριθμός εισακτέ-
ων, ο τρόπος εισαγωγής (αξιολόγηση του φακέλου των 
δικαιολογητικών και συνέντευξη), ο τρόπος μοριοδότη-
σης των υποψηφίων, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων 
καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Ο/η υποψήφιος/-ια υποβάλλει τα παρακάτω δικαιο-
λογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη σε έντυ-
πη μορφή από τη γραμματεία του Εργαστηρίου Υγιεινής, 

Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατι-
στικής του Τμήματος Ιατρικής ή σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
του Τμήματος Ιατρικής). Οι υποψήφιοι/-ιες θα πρέπει να 
συμπεριλάβουν στην αίτησή τους και δήλωση ενδιαφέ-
ροντος για ένα (1) από τα πεδία του Π.Μ.Σ. που έχουν 
προκηρυχθεί.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή  πτυχί ων ελληνικού  Α.Ε.Ι. ή  Τ.Ε.Ι. 
συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε περίπτωση πτυχιούχων Πανεπιστημίων 
του εξωτερικού.

γ) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρο-
νται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελ-
ματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστη-
ριότητα του/της υποψηφίου/-ίας.

δ) Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία 
επιλογής για το Π.Μ.Σ. απαραίτητη θεωρείται, εκτός της 
ελληνικής, η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας 
(τουλάχιστον επιπέδου Β2),η οποία, όταν δεν είναι βε-
βαιωμένα η μητρική τους, πιστοποιείται είτε με πτυχίο 
αντίστοιχου ξενόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, 
είτε με κατοχή τουλάχιστον αναγνωρισμένων διπλωμά-
των επάρκειας Β2. (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης 
γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: α) κρατι-
κό πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστά-
θηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, 
β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο 
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημε-
δαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, 
γ) Με πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή 
διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου 
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί 
μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην 
αλλοδαπή).

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν 
αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). 
Οι υποψήφιο/-ιες που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας 
πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και 
ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του 
οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης 
γλώσσας).

Θετικά θα συνυπολογίζεται η γνώση και έτερης ξένης 
γλώσσας.

Σε περίπτωση αλλοδαπού/-ής υποψήφιου/-ιας χρει-
άζεται πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας 
επιπέδου Β2 (καλή γνώση). Σε περίπτωση που είναι πτυ-
χιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το 
πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας 
της Ελληνικής γλώσσας.

ε) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική 
δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα κινητικότητας φοιτητών/-τριών, καθώς και για επαγ-
γελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.

στ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
Η επιλογή θα γίνεται με αξιολόγηση του φακέλου των 

δικαιολογητικών και συνέντευξη από την Επιτροπή Επι-
λογής Εισακτέων.
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Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχες μέγιστες 
βαθμολογίες είναι:

α) Ο βαθμός πτυχίου [πολλαπλασιαζόμενος με συντε-
λεστή ένα (1), μέγιστο δέκα (10) βαθμοί].

β) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή Διδακτορική Διατριβή 
[δέκα (10) βαθμοί].

γ) Η προφορική συνέντευξη [έως είκοσι πέντε (25) 
βαθμοί].

δ) Οι ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια [έως πέντε 
(5) βαθμοί, ένας (1) βαθμός/ανακοίνωση]. 

ε) Οι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια [έως δέκα (10) 
βαθμοί, δύο (2) βαθμοί/ανά ανακοίνωση]. 

στ) Οι δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά [έως δεκα-
πέντε (15) βαθμοί, πέντε (5) βαθμοί/δημοσίευση].

ζ) Οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά [έως εβδομή-
ντα (75) βαθμοί, δεκαπέντε (15) βαθμοί/δημοσίευση].

η) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα [έως 
τριάντα (30) βαθμοί, δέκα (10) βαθμοί/ανά πρόγραμμα].

θ) Η αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία [έως 
είκοσι πέντε (25) βαθμοί, πέντε (5 ) βαθμοί/έτος- έως 
πέντε (5 ) έτη εμπειρίας].

ι) Αγγλική γλώσσα επίπεδο Β2 επτά (7) βαθμοί, Γ1 οκτώ 
(8) βαθμοί , Γ2 εννιά (9) βαθμοί, μητρική ή απόκτηση 
πτυχίου τριτοβάθμιας σε αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο δέκα 
(10) βαθμοί.

ια) Γνώση επιπλέον μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσ-
σών [πέντε (5) βαθμοί].

Στην προφορική συνέντευξη αξιολογούνται η επιστη-
μονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία του/της υπο-
ψηφίου/-ίας, η συναφής εξωπανεπιστημιακή δραστηρι-
ότητα και τυχόν ειδικά προσόντα. Ο ανώτατος αριθμός 
βαθμών που μπορεί να συμπληρώσει ο/η υποψήφιος/-ια 
καθορίζεται από τα παραπάνω κριτήρια και είναι διακό-
σιοι είκοσι (220) βαθμοί.

Η τελική διαδικασία επιλογής των υποψηφίων στο 
Π.Μ.Σ. γίνεται από την τριμελή Επιτροπή Επιλογής Ει-
σακτέων που ορίζεται κάθε έτος με απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του 
Π.Μ.Σ., η οποία κατατάσσει τους/τις υποψήφιους/-ιες 
βάσει του συνολικού αριθμού μονάδων που συγκέ-
ντρωσαν. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με 
όλους/-ες τους/τις υποψηφίους/- ιες και ύστερα από 
τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους/-ες δεν πληρούν 
τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το οι-
κείο Τμήμα και καλεί σε συνέντευξη, όπου προβλέπε-
ται, τους/τις προκρινόμενους/-ες υποψηφίους/-ιες που 
έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας (αξιολόγηση με βάση το 
φάκελο δικαιολογητικών και συνέντευξη), καταρτίζεται 
ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων/-ουσών. Ο τελικός πί-
νακας των επιτυχόντων/-ουσών και τυχόν επιλαχόντων/-
ουσών επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος 
και αναρτάται στη Διαύγεια, στον Πίνακα Ανακοινώσεων 
και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η διαδικασία επι-
λογής των υποψηφίων, η έκδοση των αποτελεσμάτων 
και η εγγραφή των επιτυχόντων/-ουσών πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 
κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Το Π.Μ.Σ. δέχεται ως μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-
τριες άτομα τα οποία έχουν ήδη αποφοιτήσει από το 

Π.Μ.Σ. «Κοινωνική- Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα 
στη Φροντίδα Υγείας» και τα οποία επιθυμούν να λάβουν 
επιπλέον τίτλο ειδίκευσης. Οι συγκεκριμένοι μεταπτυ-
χιακοί/-ές φοιτητές/-τριες πρέπει να περατώσουν τις 
σπουδές τους, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης 
και συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργα-
σίας, έως τη λήξη του τρίτου (Γ΄) εξαμήνου και ισχύουν οι 
όροι φοίτησης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 
5 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.

Το Π.Μ.Σ. δέχεται άτομα τα οποία καταβάλουν μέρος 
των τελών φοίτησης, πληρούν τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 3 και επιθυμούν να παρακολουθήσουν μέχρι 
τρία (3) μεμονωμένα μαθήματα (κατόπιν συνεννόησης 
με τον/τη διδάσκοντα/-ουσα) χωρίς να έχουν εισαχθεί 
στο Π.Μ.Σ. Τα άτομα που θα παρακολουθήσουν μεμο-
νωμένα μαθήματα δεν θα λάβουν μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών, αλλά βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον 
έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος.

Τα ανωτέρω περιγραφέντα κριτήρια επιλογής υπο-
ψηφίων μπορεί να αναμορφώνονται μετά από πρόταση 
της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και έγκριση από τη Συνέλευση του 
Τμήματος Ιατρικής.

Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών 
ορίζεται σε δέκα (10) φοιτητές/-τριες ανά διδάσκοντα/-
ουσα. Ο αριθμός αυτός είναι κατά πολύ μικρότερος του 
αριθμού των προπτυχιακών φοιτητώ ν/-τριώ ν (περί που 
2.989 εγγεγραμμέ νοι/-ες φοιτητές/-τριες - στοιχεία 
Ιανουαρίου 2018) σε σχέση με τους/τις διδάσκοντες/-
ουσες- μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. 
(364 μέλη Δ.Ε.Π. στοιχεία Ιανουαρίου 2018) σε προπτυ-
χιακό επίπεδο για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων 
των κύκλων σπουδών (παρ. 1β του άρθρου 45 του
ν. 4485/2017).

Άρθρο 5
Διάρκεια και όροι φοίτησης 
(άρθρα 33, 34 και 35 του ν. 4485/2017)

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ’ ελάχιστο στα τρία (3) εξάμηνα, στα 
οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρί-
σης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας [δηλ. 
δύο (2) εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και ένα 
(1) εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή της Μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας].

Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες πρέπει να περατώ-
σουν επιτυχώς τις σπουδές τους, συμπεριλαμβανομένης 
της συγγραφής Μεταπτυχιακής Διπλωματική ς Εργασί ας, 
έ ως τη λή ξη του τρί του (Γ΄) εξαμή νου. Με πρό ταση της Σ.Ε. 
του Π.Μ.Σ. και από φαση της Συνέ λευσης του Τμή ματος 
Ιατρική ς εί ναι δυνατό ν να παρατεί νεται κατά  έ να (1) έ τος 
ο χρό νος φοί τησης ή /και  ο χρό νος  συγγραφή ς  και κατά  
θεσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Στους μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες προ-
βλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) η δυνατό τητα μερική ς φοί τησης 
για εργαζόμενους/-ες φοιτητές/-τριες εφόσον προσκο-
μίσουν δικαιολογητικά όπως, αποδεδειγμένα να εργά-
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ζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα, η 
διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλά-
σιο της κανονικής φοίτησης. Η μερική φοίτηση προβλέ-
πεται και για μη εργαζόμενους/-ες μεταπτυχιακούς/-ές 
φοιτητές/-τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 
ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» φοί-
τησης και για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις 
όπως: ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενεια-
κοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας, για τις οποίες 
αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος.

Επίσης, στους/στις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες 
μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτη-
σης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα  εξάμηνα. Κατά τη 
διάρκεια της αναστολής, ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτη-
τής/-τρια χάνει την ιδιότητα του/της φοιτητή/-τριας. Ο 
χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη 
διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως: 
ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί 
λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας, να χορηγείται 
παράταση σπουδών και μέχρι ένα (1) έτος, κατόπιν αιτι-
ολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος.

Σε περίπτωση που κάποιος/-α μεταπτυχιακός/-ή φοι-
τητής/-τρια πλήρους φοίτησης δεν καταφέρει να εκπλη-
ρώσει τις ακαδημαϊκές του/της υποχρεώσεις κατά τη 
διάρκεια ενός εξαμήνου σπουδών, μπορεί να τις αναπλη-
ρώσει το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος, χωρίς οικο-
νομική επιβάρυνση ή περαιτέρω διοικητικές διαδικασίες.

Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα 
μαθήματα ή διαγραφής για λόγους όπως: α) η μη επαρ-
κής πρόοδος του/της μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας 
(η οποία τεκμηριώνεται με έλλειψη συμμετοχής στην 
εκπαιδευτική διαδικασία: παρακολουθήσεις, εξετάσεις),
β) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δεο-
ντολογία, όπως π.χ. η λογοκλοπή, και γ) αίτηση του/της 
ιδίου/-ίας του/της μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας, 
αποφαίνεται η Συνέλευση του Τμήματος μετά από πρότα-
ση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία αποφασίζει για 
τους όρους της επανεξέτασης και τους λόγους διαγραφής.

Αν ο/η μεταπτυχιακός/-ή  φοιτητή ς/-τρια αποτύχει 
στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και θεωρείται 
ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετά-
ζεται, ύστερα από αίτησή του/της από τριμελή επιτροπή 
μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, τα οποία έχουν το ίδιο ή συνα-
φές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα 
και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την 
επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/-η της εξέτασης, δι-
δάσκων/-ουσα.

Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες εγγράφονται και 
συμμετέχουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υπό τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Εσω-
τερικό Κανονισμό των Μεταπτυχιακών Σπουδών. Οι μετα-
πτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, 
τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και 
για τους/τις φοιτητές/-τριες του πρώτου κύκλου σπου-
δών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών 
συγγραμμάτων. Το οικείο Τμήμα οφείλει να εξασφαλίζει 

διευκολύνσεις σε μεταπτυχιακούς/-ες φοιτητές/-τριες με 
αναπηρί α ή  και ειδικέ ς εκπαιδευτικέ ς ανάγκες.

Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. ξεκινούν με τα μαθήματα του 
πρώτου (Α΄) εξαμήνου μετά την 21η Σεπτεμβρίου. Το χει-
μερινό (Α΄) εξάμηνο ολοκληρώνεται στις 31 Ιανουαρίου, 
οπότε αρχίζει το εαρινό (Β΄) εξάμηνο το οποίο ολοκλη-
ρώνεται στις 30 Ιουνίου. Η εκπόνηση και εξέταση των 
Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών θα γίνεται από 
την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου. Το τελετουργικό 
αποφοίτησης ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του 
οικείου Τμήματος.

Τέλη φοίτησης
Για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. καταβάλλονται τέλη φοί-

τησης ύψους τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500,00€). 
Το ύψος των τελών φοίτησης και ο τρόπος καταβολής 
μπορούν να αναπροσαρμόζονται με πρόταση της Σ.Ε. 
του Π.Μ.Σ., απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και 
έγκριση της Συγκλήτου. Η καταβολή των τελών φοίτησης 
γίνεται σε δύο (2) δόσεις, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €) 
κατά την εγγραφή και χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) 
στην έναρξη του δευτέρου (Β΄) εξαμήνου, σε τραπεζικό 
Λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Π.Θ.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχια-
κοί/-ές φοιτητές/-τριες των οποίων το εισόδημα (ατομικό 
ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό 
τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις 
εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδή-
ματος. Οι απαλλασσόμενοι/-ες φοιτητές/-τριες δεν θα 
πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 
(30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/-τριών που 
εισάγονται στο Π.Μ.Σ. και αφορά τη συμμετοχή σε ένα 
μόνο Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017, 
αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επι-
λέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/-ές 
που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Με απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρ-
μογή του άρθρου 35 του ν. 4485/2017. Με όμοια από-
φαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί 
στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το 
ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογε-
νειακού), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Λαμβάνο-
νται υπόψη, από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει 
της περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 31, του ν. 4485/2017, 
τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για 
το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει 
ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλ-
λεται από τον/την ενδιαφερόμενο/-η στο Τμήμα ύστερα 
από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των με-
ταπτυχιακών φοιτητών/-τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική 
κατάσταση υποψηφίου/-ίας σε καμία περίπτωση δεν 
αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ. Όσοι/-ες λαμβάνουν 
υποτροφία από άλλη πηγή, δε δικαιούνται απαλλαγή.

Για τα άτομα που θα παρακολουθήσουν μεμονωμένα 
μαθήματα καταβάλλονται δίδακτρα ύψους τετρακοσίων 
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ευρώ (400,00€) ανά μάθημα. Σε περίπτωση που κάποιος/-
α επιλέξει την παρακολούθηση τριών (3) μαθημάτων τότε 
καταβάλλονται δίδακτρα ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€).

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών - Έλεγχος γνώσεων 
(άρθρα 34 και 45 του ν. 4485/2017)

Με την εγγραφή των υποψηφίων, για κάθε μεταπτυχι-
ακό/-ή φοιτητή/-τρια ορίζεται ο/η Διευθυντής/-ντρια του 
Π.Μ.Σ. ή ο/η Αναπληρωτής/-τρια του/της ως επιβλέπον 
μέλος, το οποίο είναι αρμόδιο για την καθοδήγηση, παρα-
κολούθηση και έλεγχο της πορείας των σπουδών του/της.

Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. ξεκινούν με τα μαθήματα του 
πρώτου (Α΄) εξαμήνου μετά την 21η Σεπτεμβρίου. Το 
χειμερινό εξάμηνο ολοκληρώνεται στις 31 Ιανουαρίου, 
οπότε αρχίζει το εαρινό εξάμηνο το οποίο ολοκληρώνεται 
στις 30 Ιουνίου. Η εκπόνηση και εξέταση των διπλωμα-
τικών εργασιών θα γίνεται από την 1η Ιουλίου έως την
31η Δεκεμβρίου.

Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η Ελληνική. Η Μετα-
πτυχιακή Διπλωματική Εργασία θα συγγράφεται είτε 

στην Ελληνική γλώσσα, με εκτενή περίληψη στην Αγ-
γλική γλώσσα, είτε στην Αγγλική γλώσσα,  με εκτενή 
περίληψη στην Ελληνική γλώσσα.

Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες του Π.Μ.Σ. παρα-
κολουθούν τέσσερα (4) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα 
στο πρώτο (Α΄) εξάμηνο. Στο δεύτερο (Β’) εξάμηνο παρα-
κολουθούν τρία διαφορετικά υποχρεωτικά μαθήματα και 
ένα από τρία μαθήματα επιλογής αναλόγως της ειδίκευ-
σης (υπάρχουν δύο κοινά επιλεγόμενα μαθήματα και ένα 
διαφορετικό σε κάθε ειδίκευση). Οι μεταπτυχιακοί/-ές 
φοιτητές/- τριες του Π.Μ.Σ. απαιτείται να συμπληρώσουν 
ενενήντα (90) ECTS, ως εξής:

α) Εξήντα (60) ECTS από την επιτυχή φοίτηση στα προ-
σφερόμενα μαθήματα του πρώτου (Α΄) και δευτέρου 
(Β΄) εξαμήνου.

β) Τριάντα (30) ECTS από το σχεδιασμό, εκπόνηση, 
συγγραφή και επιτυχή παρουσίαση της Διπλωματικής 
Εργασίας.

Η κατανομή των μαθημάτων και των υπολοίπων εκ-
παιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων ανά εξά-
μηνο ορίζεται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ο/Η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια παρακολουθεί τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα

Τίτλος μαθήματος Τύπος μαθήματος ECTS
Βασικές έννοιες Κοινωνικής- Προληπτικής Ιατρικής Υποχρεωτικό 10
Βασικές αρχές Επιδημιολογίας, Ερευνητικής Μεθοδολογίας και Βιοστατιστικής Υποχρεωτικό 10
Σχεδιασμός, συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικής μελέτης Υποχρεωτικό 5
Εισαγωγή στην έννοια της Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας Υποχρεωτικό 5

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ο/Η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια παρακολουθεί τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα 

της ειδίκευσής του/της και ένα (1) επιλογής

Ειδίκευση: Πρόληψη και Δημόσια Υγεία
Τίτλος μαθήματος Τύπος μαθήματος ECTS
Εφαρμοσμένη Κοινωνική- Προληπτική Ιατρική Υποχρεωτικό 10
Βασικές αρχές της Πολιτικής και των Οικονομικών της Υγείας Υποχρεωτικό 10
Σχεδιασμός και αξιολόγηση παρεμβάσεων Αγωγής Υγείας Υποχρεωτικό 5
Υγιεινή Περιβάλλοντος ή Επιλεγόμενο 5
Βασικές αρχές Κοινοτικής Υγείας ή Επιλεγόμενο 5
Επικοινωνιακές δεξιότητες Επιλεγόμενο 5

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
Ειδίκευση: Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας
Τίτλος μαθήματος Τύπος μαθήματος ECTS
Διεθνείς πρακτικές για τη διασφάλιση της ποιότητας στη φροντίδα υγείας Υποχρεωτικό 10
Αξιολόγηση της ικανοποίησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας Υποχρεωτικό 10
Σχεδιασμός και αξιολόγηση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας 
στη φροντίδα υγείας

Υποχρεωτικό 5

Ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη φροντίδα υγείας ή Επιλεγόμενο 5
Βασικές αρχές Κοινοτικής Υγείας ή Επιλεγόμενο 5
Επικοινωνιακές δεξιότητες Επιλεγόμενο 5

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
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Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ειδίκευση: Πρόληψη και Δημόσια Υγεία
Εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στην Πρόληψη και Δη-
μόσια Υγεία

30 ECTS

Ειδίκευση: Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας
Εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στην Ποιότητα στη Φρο-
ντίδα Υγείας

30 ECTS

Ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια υποχρεούται να 
παρακολουθήσει κάθε εξάμηνο όλα τα μαθήματα. Η δι-
δασκαλία των μαθημάτων συνίσταται στην παρουσίαση 
σε βάθος ειδικών θεμάτων του γνωστικού πεδίου, είτε με 
ανάπτυξη από τον/τη διδάσκοντα/-ουσα, είτε με τη μορ-
φή διαλογικής συζήτησης, είτε με τη μορφή πρακτικών 
ασκήσεων, είτε με την εκπόνηση εργασιών, είτε με την 
ανάπτυξη ερευνητικής εργασίας, είτε με εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, ή/και με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ή τρόπο, 
που μπορεί κατά την κρίση του/της διδάσκοντος/-ουσας 
να συμβάλει καλύτερα στην απόκτηση επιστημονικής 
γνώσης και να βοηθήσει τον φοιτητή και τη φοιτήτρια 
στη μάθηση. Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να 
γίνεται Σάββατο ή και Κυριακή για να διευκολύνονται οι 
εργαζόμενοι/-ες μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες. Η 
κατάρτιση του προγράμματος διδασκαλίας καθορίζεται 
από την Σ.Ε.

Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες του Π.Μ.Σ. 
οφείλουν να συμμετέχουν ανελλιπώς στο πρόγραμμα. 
Εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι οι οποίοι καθιστούν 
αδύνατη τη φυσική τους παρουσία στο μάθημα, δίνεται 
η δυνατότητα απουσιών και αφορά στο είκοσι τοις εκατό 
(20%) των ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο. Η αναπλή-
ρωση του μαθήματος μπορεί να γίνει με ηλεκτρονική 
παρακολούθηση του μαθήματος/διάλεξης ή εφόσον το 
επιθυμεί ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια, μπορεί 
να το αναπληρώσει με παρακολούθηση του μαθήματος 
σε επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο χωρίς οικονομική επι-
βάρυνση και ιδιαίτερες διοικητικές διαδικασίες.

Για την τελική αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση της 
επίδοσης του/της μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας στα 
μαθήματα συνυπολογίζονται:

α) η παρουσία του/της σε ποσοστό ενενήντα τοις εκα-
τό (90%) σε κάθε μάθημα και η ενεργός συμμετοχή του/
της σε αυτό.

β) η επίδοσή του/της σε δοκιμασία που κρίνει ο/η 
διδάσκων/-ουσα, είτε σε προφορικές, είτε σε γραπτές 
εξετάσεις ή σε βιβλιογραφική εργασία ή σε ερευνητική 
εργασία ή σε συνδυασμό των παραπάνω. Αν στη διδα-
σκαλία ενός μαθήματος συμμετέχουν περισσότεροι/-ες 
από δύο διδάσκοντες/-ουσες, τότε μπορεί ο Συντονι-
στής/-τρια του μαθήματος να προτείνει στις εξετάσεις 
να συμμετέχουν όλοι/-ες και βαθμολογούν παράλληλα. 
Τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δι-
δασκόντων/-ουσώ ν.

γ) Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της 
επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών ορίζεται 
από μηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής: Άριστα (8,5 - 10), 
Λίαν Καλώς (6,5 - 8,49), Καλώς (6 - 6,49). Προβιβάσιμος 
βαθμός στις εξετάσεις των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και 

της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται ο 
μεγαλύτερος ή ίσος του έξι (6).

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-

γασίας (παρ. 4, άρθρο 34 του ν. 4485/2017), η Συντο-
νιστική Επιτροπή (ύστερα από αίτηση του/της υποψη-
φίου/-ίας, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος 
τίτλος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ο/η 
προτεινόμενος/-η επιβλέπων/-ουσα και η περίληψη της 
προτεινόμενης εργασίας) ορίζει τον/την επιβλέποντα/-
ουσα αυτής. Ταυτόχρονα συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική 
Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της 
οποίας είναι ο/η επιβλέπων/-ουσα και τουλάχιστον ένα 
μέλος συμμετέχει στη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. 
«Κοινωνική- Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φρο-
ντίδα Υγείας» κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Τα μέλη της 
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την 
ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Αλλαγή επιβλέποντος/-ουσας μπορεί να γίνει σε εξαι-
ρετικές περιπτώσεις με αίτηση του/της επιβλέποντος/-
ουσας ή του/της μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας στη 
Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Εφόσον έχει συσταθεί η Τριμελής Εξε-
ταστική Επιτροπή, ο/η επιβλέπων/-ουσα αντικαθίστα-
ται από ένα από τα εναπομείναντα μέλη της Τριμελούς 
Επιτροπής, αλλιώς από άλλο μέλος Δ.Ε.Π.με πρόταση 
της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται 
αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή 
η αντικατάσταση του μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής μετά από απόφαση της Συνέλευσης του οι-
κείου Τμήματος.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστι-
κής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από 
τη Συνέλευση του Τμήματος. Κατόπιν της έγκρισής της 
από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδι-
κτυακό τόπο της οικείας Σχολής.

Για την εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας οι μεταπτυχιακοί/- ές φοιτη-
τές/-τριες του Π.Μ.Σ. με ειδίκευση «Πρόληψη και Δη-
μόσια Υγεία» εκπονούν και συγγράφουν ατομική Με-
ταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στο αντικείμενο της 
«Πρόληψης και Δημόσιας Υγείας», ενώ αντίστοιχα στην 
ειδίκευση «Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας» εκπονούν 
και συγγράφουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία 
στο αντικείμενο της «Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας» 
ύστερα από σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/-
ουσας της Διπλωματικής Εργασίας. Στην υποστήριξη 
της Διπλωματικής Εργασίας ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτη-
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τής/-τρια μπορεί να προσέλθει μόνον αφού έχει περατώ-
σει επιτυχώς τις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματά του/της.

Για να εγκριθεί μια Μεταπτυχιακή Διπλωματική Ερ-
γασία, πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω απαι-
τήσεις:

α) Το θέμα και το περιεχόμενο της εργασίας να είναι 
συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

β) Η εργασία να είναι πρωτότυπη.
γ) Η εργασία (χωρίς τη βιβλιογραφία) πρέπει να έχει 

έκταση τουλάχιστον σαράντα (40) τυπογραφικών φύλ-
λων μίας όψης, σε γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 12, σε 
πλήρη στοίχιση, με ενάμιση διάστημα. Η εργασία πρέπει 
να περιλαμβάνει (πέραν του κειμένου που αφορά στον 
κύριο κορμό της εργασίας) αναλυτικό πίνακα περιεχο-
μένων, πίνακα συντομογραφιών (εφόσον είναι απαραί-
τητο), περίληψη στα ελληνικά και αγγλικά και πίνακα 
βιβλιογραφίας.

δ) Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι 
δυνατόν να παρατείνεται κατά ένα (1) έτος ο χρόνος σύ-
νταξης και κατάθεσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας. Η κατατεθείσα εργασία κρίνεται το αργότερο 
εντός τριμήνου από την υποβολή της. Αν παρέλθει η 
προθεσμία αυτή, το θέμα διαγράφεται από τον κατάλογο 
και ο κύκλος σπουδών θεωρείται ότι δεν ολοκληρώθηκε.

ε) Η αλλαγή του θέματος ενός/μίας υποψηφίου/-ίας, 
είναι δυνατή μόνο με εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από αι-
τιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/- ουσας 
καθηγητή/-τριας. Αλλαγή θέματος Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας αποτελεί λόγο για παράταση των 
ανωτέρω προθεσμιών, μόνον μετά από έγκριση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος.

στ) Όταν περατωθεί η εκπόνηση και συγγραφή της 
εργασίας,  υποβάλλεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα στη 
Γραμματεία του Π.Μ.Σ., με τη σύμφωνη γνώμη του/της 
επιβλέποντος/-ουσας καθηγητή/-τριας ότι πληροί τις 
προϋποθέσεις για να εισαχθεί προς κρίση.

ζ) Ως γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας ορίζεται η ελληνική ή η αγγλική.
η) Μετά τον ορισμό της Εξεταστικής Επιτροπής ο/η Δι-
ευθυντής/-ντρια του Π.Μ.Σ. αποστέλλει την εργασία στα 
μέλη της, η οποία πρέπει σε εξήντα (60) ημέρες από την 
αποστολή να αποφανθεί περί της αποδοχής ή μη και 
της βαθμολόγησής της, με κλίμακα βαθμολογίας από 
μηδέν (0) έως δέκα (10), αποστέλλοντας στη Γραμμα-
τεία του Τμήματος Ιατρικής, το Πρακτικό της εξέτασης 
του/της υποψηφίου/-ίας. Αν ένα μέλος της Εξεταστικής 
Επιτροπής ζητήσει δικαιολογημένα παράταση μέχρι 
τριάντα (30) ημέρες, μετά την παρέλευση και αυτής της 
προθεσμίας, και εφόσον το μέλος δεν ανταποκρίνεται 
στις υποχρεώσεις του θα πρέπει να αντικαθίσταται. Στην 
περίπτωση αυτή η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί 
εντός μηνό ς από  τη λή ξη της 30ή μερης παράτασης.

η) Για την τελική κρίση και βαθμολόγηση της Μετα-
πτυχιακής Εργασίας του/της υποψηφίου/-ίας, η Τριμελής 
Εξεταστική Επιτροπή καλεί αυτόν/-ή σε δημόσια εξέ-
ταση επί του θέματος της εργασίας του/της,  η οποία 
μπορεί να διαρκέσει μέχρι μία ώρα. Η πρόσκληση και 
ανακοίνωση για τη δημόσια εξέταση των υποψηφίων 

απευθύνεται από το/τη Διευθυντή/-ντρια του Π.Μ.Σ., 
ύστερα από συνεννόηση με τον/την επιβλέποντα/-ουσα 
καθηγητή/-τρια, ο/η οποίος/-α φροντίζει να συντονίσει 
τη διαδικασία, στην οποία και προεδρεύει.

 Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών 
Ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια θεωρείται ότι 

περάτωσε τις φοιτητικές του/της υποχρεώσεις, εφό-
σον έχει παρακολουθήσει ανελλιπώς και έχει εξεταστεί 
επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα που προβλέπονται από 
το Π.Μ.Σ. (υποχρεωτικά και επιλογής) και έχει εγκριθεί 
από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή η Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική του Εργασία. Στους/στις μεταπτυχιακούς/-
ές φοιτητές/-τριες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλες 
τις φοιτητικές τους υποχρεώσεις απονέμεται Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Κοινωνική- Προληπτική 
Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας» με ειδίκευση 
στην «Πρόληψη και Δημόσια Υγεία» ή στην «Ποιότητα 
στη Φροντίδα Υγείας», ανάλογα με την ειδίκευση που 
έχουν επιλέξει.

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μα-
θημάτων του Π.Μ.Σ. και της Μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται  από τις πιστωτικές 
μονάδες των μαθημάτων και της Μ.Δ.Ε.) και υπολογί-
ζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον 
ακόλουθο τρόπο:

O βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας (όπου προβλέπεται), πολλαπλασι-
άζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων 
(ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον 
ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται 
για τη λήψη του Δ.Μ.Σ.

βαθμός Δ.M.Σ. = 

άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μαθήματος 
x αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος) 

+ 
(βαθμός μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 

x ECTS) 

(σύνολο ECTS)

Το βαθμολόγιο κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμή-
ματος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
αξιολόγησης της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτη-
τών/-τριώ ν.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύ μφω-
να με τον ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Άρθρο 7 
Υποτροφίες
(άρθρο 35 και 45 του ν. 4485/2017)

Ο οικείος Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών μπο-
ρεί να προβλέπει τη χορήγηση υποτροφιών ή βραβεί-
ων αριστείας σε μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες, 
σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Ιατρικής. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά, 
αντικειμενικά κριτήρια (ενδεικτικά: αφορούν φοιτητές/-
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τριες κανονικής φοίτησης, μέσος όρος βαθμολογίας προ-
ηγούμενου εξαμήνου, κ.λπ.) ή προσφορά υπηρεσιών και 
πρέπει να εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογι-
σμό του Π.Μ.Σ. Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση 
της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.

Άρθρο 8 
Διδακτικό προσωπικό
(άρθρα 36 και 45 του ν. 4485/2017)

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στα Π.Μ.Σ., μπορεί να 
αναλαμβάνουν:

Ι. Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.
ΙΙ. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 

οικείου Τμήματος, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, 
εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφι-
σβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή 
ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

ΙΙΙ. Διδάσκοντες/-ουσες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 
του οικείου Τμήματος.

IV. Ομότιμα και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οι-
κείου Τμήματος.

Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του 
Τμήματος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό 
προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπά-
νω, μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη Δ.Ε.Π. 
άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη 
Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών/- τριών από ερευνητι-
κά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Επιπλέον η Συνέλευση του οικείου Τμήματος με 
απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του/της 
Διευθυντή/-ντριας του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως 
επισκέπτες, καταξιωμένους/-ες επιστήμονες που έχουν 
θέση ή προσόντα καθηγητή/-τριας ή ερευνητή/-τριας σε 
ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνω-
ρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική 
εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μα-
θημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφα-
σίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από 
εισήγηση της Σ.Ε.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέ-
ξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο καθορισμός 
του τρόπου εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με 
τους/τις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες.

Άρθρο 9
Έσοδα Προγραμμάτων-
Διαδικασία οικονομικής διαχείρισης 
(άρθρο 37 του ν. 4485/2017)

Τα έσοδα των Π.Μ.Σ. προέρχονται από:
α) Τον προϋπολογισμό των Α.Ε.Ι. και των συνεργαζό-

μενων για την οργάνωσή του φορέων

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων,

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε εί-
δους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορι-
οθετείται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία,
η) σε αιτιολογημένες περιπτώσεις που τα Π.Μ.Σ. δεν 

καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα από τις ανωτέρω 
πηγές χρηματοδότησης, αυτά μπορούν να καλύπτονται 
από τέλη φοίτησης.

Σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017, 
η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον 
Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται κατά 70% σε λειτουργικά έξοδα 
του προγράμματος και κατά 30% σε λειτουργικά έξοδα 
του Ιδρύματος.

Επιπρόσθετα υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 
6 του ίδιου άρθρου τα Α.Ε.Ι., -αντιστοίχως τα Τμήματα 
στα οποία λειτουργούν Π.Μ.Σ.- οφείλουν ετησίως να δη-
μοσιεύουν, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, απολογι-
σμό εσόδων-εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των 
δαπανών ανά κατηγορία και ιδίως το ύψος των τελών 
φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων/-ουσών στα 
Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκόντων/-ουσών που 
τις εισέπραξαν.

Το κόστος του παρόντος Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δί-
δακτρα, πιθανόν και από άλλες πηγές χρηματοδότησης, 
όπως ιδίως εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα 
και χορηγίες Ιδιωτικών και Δημόσιων φορέων, παροχές, 
δωρεές και κληροδοτήματα.

Άρθρο 10
Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή

Στον Οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
περιγράφεται η διοικητική και τεχνική υποστήριξη που 
παρέχεται στο Π.Μ.Σ. από το οικείο Τμήμα. Επίσης με 
βάση την έκθεση του Τμήματος (παρ. 3γ άρθρο 32 του
ν 4485/2017) καθορίζονται οι χώροι διεξαγωγής της 
διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. καθώς και ο αναγκαίος υλικο-
τεχνικός εξοπλισμός (επάρκεια και ποιότητα) για τη λει-
τουργία του προγράμματος και  η δυνατότητα κάλυψης 
αυτών.

Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. πα-
ρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, τη 
Γραμματεία του Εργαστηρίου Υγιεινής, Κοινωνικής και 
Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής και από 
κατάλληλο έκτακτο προσωπικό. Για τη λειτουργία του 
Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη υλικοτεχνική 
υποδομή και οι ερευνητικές μονάδες του Τμήματος Ια-
τρικής:

α) για τους αναγκαίους χώρους διδασκαλίας θα χρη-
σιμοποιηθούν οι αίθουσες του Εργαστηρίου Υγιεινής, 
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στα-
τιστικής, οι οποίες έχουν ανακαινισθεί προσφάτως και 
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εξοπλιστεί καταλλήλως με ειδικό οπτικοακουστικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

β) η νησίδα υπολογιστών του Τμήματος.
γ) ειδικές εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Υγιεινής, 

Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στα-
τιστικής του Τμήματος Ιατρικής.

δ) αίθουσα διδασκαλίας που καλύπτει τις διδακτικές 
ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με δαπάνη 
από τα τέλη φοίτησης του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 11 
Τελετουργικό αποφοίτησης
(εδαφ. ιε΄ παρ. 1 άρθρο 45 του ν. 4485/2017)

Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται με απόφαση 
της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.

Άρθρο 12
Τύπος απονεμόμενου διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
(εδαφ. ιε΄ παρ. 1 άρθρο 45 του ν. 4485/2017)

Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται από το Τμήμα 
Ιατρικής.

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από 
τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής. Στο Δίπλωμα 
αναγράφονται το Τμήμα Ιατρικής, το εμβλήματα του, 
η χρονολογία περάτωσης των σπουδών,  η χρονολογία 
έκδοσης του Δ.Μ.Σ., ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτη-
σης, ο τίτλος του Π.Μ.Σ., τα στοιχεία του μεταπτυχιακού/-
ής φοιτητή/-τριας και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης 
Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα.

Στον/στην απόφοιτο/-η του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν την 
απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και 
περάτωσης του Προγράμματος.

Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 15 του 
ν. 3374/2005 και της υπουργικής απόφασης υπό στοι-
χεία Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (Β΄ 1466)], το οποίο είναι 
ένα επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με την φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαί-
σιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των 
σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν 
υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική 
βαθμολογία μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα.

Το Π.Μ.Σ. «Κοινωνική- Προληπτική Ιατρική και Ποι-
ότητα στη Φροντίδα Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής 
απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
με τίτλο «Κοινωνική - προληπτική Ιατρική και Ποιότητα 
στη Φροντίδα Υγείας» με ειδίκευση στην «Πρόληψη και 
Δημόσια Υγεία» ή στην «Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας», 
ανάλογα με την επιλογή ειδίκευσης των φοιτητών-τριών.

Άρθρο 13 
Λογοκλοπή

Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο 
μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια υποχρεούται να ανα-
φέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων.

Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παρά-
πτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας 

κάποιου/-ας άλλου/-ης, καθώς και η χρησιμοποίηση 
εργασίας άλλου/-ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέ-
ουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκ-
μηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/-ας του/
της υποψηφίου/-ίας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να 
στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του οικείου 
Τμήματος για διαγραφή του/της.

Στις παραπάνω περιπτώσεις και μετά από αιτιολογη-
μένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/
τριας- η Συνέλευση του οικείου Τμήματος μπορεί να απο-
φασίσει τη διαγραφή του/της .

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή 
του Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του 
προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παρα-
βάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής 
ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των 
διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυ-
χιακό/κη φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο 
πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 14 
Μεταβατικές ρυθμίσεις

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν 
καλύπτεται από την σχετική νομοθεσία ή τον οικείο Κα-
νονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί 
με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συ-
γκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού 
και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 15 
Περιεχόμενο των μαθημάτων

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου 
και του σκοπού μαθημάτων των δύο πρώτων εξαμήνων 
στις δύο ειδικεύσεις.

Υποχρεωτικά μαθήματα Α΄ εξαμήνου και για τις δύο 
ειδικεύσεις:

1. Βασικές έννοιες Κοινωνικής - Προληπτικής Ιατρικής
Σκοπός του υποχρεωτικού μαθήματος είναι η εισαγω-

γή στις βασικές έννοιες και τους στόχους της κοινωνικής 
και προληπτικής ιατρικής. Οι φοιτητές/-τριες θα γνω-
ρίσουν τα σύγχρονα νοσήματα (λοιμώδη-με-ταδοτικά 
νοσήματα και μη μεταδοτικά) που αναγνωρίζονται ως 
απειλές για τη δημόσια υγεία τόσο στην Ελλάδα, όσο 
και διεθνώς. Θα κατανοήσουν τα μέτρα πρωτογενούς, 
δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης των νοσημά-
των με ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη αναγνώριση των 
παραγόντων κινδύνου. Θα εμβαθύνουν στους κοινωνι-
κούς παράγοντες που προσδιορίζουν την υγεία και στις 
ανισότητες στην υγεία. Επιπρόσθετα, θα κατανοήσουν 
τους τρόπους με τους οποίους  το περιβάλλον και οι πε-
ποιθήσεις του ατόμου επηρεάζουν τις συμπεριφορές 
υγείας και την υγεία.

2. Βασικές αρχές Επιδημιολογίας, Ερευνητικής Μεθο-
δολογίας και Βιοστατιστικής

Στόχος του υποχρεωτικού μαθήματος είναι η διδα-
σκαλία των βασικών εννοιών επιδημιολογίας, μεθοδο-
λογίας έρευνας και βιοστατιστικής. Οι φοιτητές/-τριες 
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θα κατανοήσουν τις πηγές αναζήτησης στοιχείων, τους 
δείκτες συχνότητας νοσημάτων, τις βασικές αρχές της 
περιγραφικής επιδημιολογίας. Θα εξοικειωθούν με τα 
διαφορετικά είδη των μελετών, με έμφαση στις αρχές 
τόσο των μη παρεμβατικών, όσο και των παρεμβατι-
κών επιδημιολογικών ερευνών. Θα εξασκηθούν στον 
υπολογισμό μεγέθους δείγματος και τις βασικές έννοιες 
της περιγραφικής στατιστικής, την σύνταξη πινάκων και 
γραφημάτων και τον έλεγχο υποθέσεων με παραμετρι-
κές και μη-παραμετρικές δοκιμασίες.

3. Σχεδιασμός, συγγραφή και παρουσίαση επιστημο-
νικής μελέτης

Σκοπός του υποχρεωτικού μαθήματος είναι η διδα-
σκαλία των βημάτων σχεδιασμού μιας επιστημονικής 
μελέτης, καθώς και της παρουσίασης των αποτελε-
σμάτων της. Οι φοιτητές/-τριες θα  εκπαιδευτούν στην 
αναζήτηση και στην κριτική αποτίμηση της διεθνούς 
βιβλιογραφίας και στις βασικές αρχές σύνταξης ερευ-
νητικού πρωτοκόλλου. Θα εξοικειωθούν με την παρου-
σίαση προφορικών και αναρτημένων ανακοινώσεων, 
με τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας/διδακτορικής 
διατριβής και επιστημονικών άρθρων. Θα γνωρίσουν τα 
διαφορετικά ήδη επιστημονικών δημοσιεύσεων, αλλά 
και τη διαδικασία που ακολουθείται κατά την υποβολή 
ενός άρθρου για δημοσίευση, από την επιλογή περιοδι-
κού μέχρι τη διαχείριση της αλληλογραφίας και τελικά 
τη δημοσίευση.

4. Εισαγωγή στην έννοια της ποιότητας στη φροντίδα 
υγείας

Σκοπός του υποχρεωτικού μαθήματος είναι η εμβά-
θυνση στην έννοια της ποιότητας στη φροντίδα υγείας, 
καθώς και των βασικών χαρακτηριστικών της όπως αυτά 
περιγράφονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 
Θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά της ασφάλειας των 
ασθενών και των επαγγελματιών υγείας, της αποτελε-
σματικότητας, της αποδοτικότητας, της έγκαιρης πα-
ροχής, της ανθρωποκεντρικότητας και της ισοτιμίας 
στην παροχή φροντίδας υγείας. Οι φοιτητές/-τριες θα 
γνωρίσουν τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την 
κατανόηση των πιθανών των παθογενειών στις παρε-
χόμενες υπηρεσίες φροντίδας υγείας, καθώς και τα ερ-
γαλεία για την παρακολούθηση των διακυμάνσεων των 
χαρακτηριστικών αυτών. Θα κατανοήσουν τις πιθανές 
αντιστάσεις στις προσπάθειες αλλαγής μέσα από την θε-
ωρία της ψυχολογίας της αλλαγής. Τέλος, θα γνωρίσουν 
τα θεωρητικά μοντέλα στα οποία στηρίζεται η δημιουρ-
γία και εφαρμογή παρεμβάσεων για την βελτίωση της 
ποιότητας στη φροντίδα υγείας.

Υποχρεωτικά μαθήματα Β΄ εξαμήνου- Ειδίκευση: Πρό-
ληψη και Δημόσια Υγεία

5. Εφαρμοσμένη Κοινωνική- Προληπτική Ιατρική
Σκοπός του υποχρεωτικού μαθήματος είναι η εμβά-

θυνση στις πρακτικές της κοινωνικής και προληπτικής ια-
τρικής. Οι φοιτητές/-τριες θα εμβαθύνουν στις πρακτικές 
προαγωγής της υγείας, μέσα από την ανάλυση των δρα-
στηριοτήτων που στοχεύουν στην πρόληψη νοσημάτων, 
αλλά και στην αντιμετώπιση κοινωνικών παραγόντων 
που προσδιορίζουν την υγεία και τις ανισότητες στην 
υγεία. Θα εντρυφήσουν στις πρακτικές παρακολούθησης 

και επιτήρησης της υγείας πληθυσμών και της συστη-
ματικής παρακολούθησης και απόκρισης σε κινδύνους 
υγείας και έκτακτες καταστάσεις. Θα γνωρίσουν πρα-
κτικές προστασίας της υγείας, περιλαμβανομένης της 
περιβαλλοντικής και της επαγγελματικής ασφάλειας, 
της ασφάλειας τροφίμων και της ασφάλειας σε άλλους 
τομείς. Επιπρόσθετα, θα γνωρίσουν τη νομοθεσία, όπως 
αυτή επηρεάζει την υγεία του πληθυσμού και θα εκπαι-
δευτούν σε δεξιότητες ηγεσίας. Τέλος, θα κατανοήσουν 
την οργάνωση και το έργο των υπηρεσιών υγείας στον 
τομέα της κοινωνικής-προληπτικής ιατρικής στη χώρα.

6. Βασικές αρχές της πολιτικής και των οικονομικών 
της υγείας

Σκοπός του υποχρεωτικού μαθήματος είναι η εξοικεί-
ωση με τη σύγχρονη εννοιολογική προσέγγιση των οι-
κονομικών της υγείας, καθώς και της λήψης αποφάσεων 
σχετικά με την υγεία του πληθυσμού. Οι φοιτητές/-τριες 
θα γνωρίσουν την επιστημολογική θεμελίωση των οικο-
νομικών υγείας, τα ζητήματα ασφάλισης υγείας και τη 
σύγχρονη μορφή των συστημάτων υγείας. Επιπρόσθετα, 
θα κατανοήσουν την έννοια της οικονομικής αξιολόγη-
σης και της χρήσης εργαλείων των οικονομικών της υγεί-
ας αναφορικά με την κατανομή των διαθέσιμων πόρων, 
καθώς και της συμβολή της στη λήψη αποφάσεων για 
την κάλυψη των αναγκών υγείας του πληθυσμού και την 
προάσπιση και προαγωγή της υγείας.

7. Σχεδιασμός και αξιολόγηση παρεμβάσεων Αγωγής 
Υγείας

Σκοπός του υποχρεωτικού μαθήματος είναι η εξοι-
κείωση με τη μεθοδολογία που αφορά στα στάδια 
σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης επιστημονι-
κά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων αγωγής υγείας. Θα 
αναλυθεί η μεθοδολογία που αφορά στην επιλογή και 
περιγραφή του πληθυσμού στον οποίο θα εφαρμοστεί 
η παρέμβαση, στον προσδιορισμό των ιδιαίτερων ανα-
γκών του, στον καθορισμό των στόχων της παρέμβασης, 
στην εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, στην επιλογή 
της κατάλληλης μεθοδολογίας και στην αξιολόγησή της 
σε όλα τα στάδια εφαρμογής της.

Επιλεγόμενο μάθημα Β΄ εξαμήνου- Ειδίκευση: Πρόλη-
ψη και δημόσια υγεία

8. Υγιεινή περιβάλλοντος
Σκοπός του επιλεγόμενου μαθήματος είναι η εμβά-

θυνση σε θέματα που αφορούν στην προστασία του 
πληθυσμού. Οι φοιτητές/-τριες θα εμβαθύνουν στην 
προστασία της ποιότητας των υδάτων, στην προστα-
σία της ποιότητας του αέρα, στη διαχείριση αποβλήτων 
υγειονομικών μονάδων, στην προστασία  από ιονίζουσες 
και μη ακτινοβολίες, στην προστασία από έκτακτες κα-
ταστάσεις, στην προστασία από την ηχορύπανση.

Επιλεγόμενα μαθήματα Β΄ εξαμήνου κοινά και για τις 
δύο ειδικεύσεις

9. Βασικές αρχές κοινοτικής υγείας
Σκοπός του επιλεγόμενου μαθήματος είναι η κατανόη-

ση των βασικών αρχών της κοινοτικής υγείας με έμφαση 
στην πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή της υγεί-
ας του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας. Θα 
περιγραφεί η σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας 
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των επαγγελματιών υγείας για την ανάπτυξη και εφαρμο-
γή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας στο 
σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας και γενικότερα 
στην κοινότητα. Θα δοθεί έμφαση σε θέματα υγείας του 
παιδιού, των ηλικιωμένων, των ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων, καθώς και της ψυχικής υγείας του πληθυσμού. 
Επιπρόσθετα, θα αναλυθεί η διασύνδεση της κοινοτικής 
υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

10. Επικοινωνιακές δεξιότητες
Σκοπός του επιλεγόμενου μαθήματος είναι η καλλιέρ-

γεια των δεξιοτήτων επικοινωνίας των επαγγελματιών 
υγείας. Μέσα από διαλέξεις, παιχνίδια ρόλων, ανάλυση 
βιντεοσκοπημένων αλληλεπιδράσεων, εξοικείωση με 
διεθνή αναγνωρισμένα μοντέλα επικοινωνίας, θα επιδι-
ωχθεί η καλλιέργεια των δεξιοτήτων επικοινωνίας τόσο 
μεταξύ επαγγελματία υγείας και χρήστη υπηρεσιών υγεί-
ας, όσο και μεταξύ επαγγελματιών υγείας. Επιπρόσθετα, 
οι φοιτητές/-τριες θα γνωρίσουν τις αρχές επικοινωνίας 
και σε επίπεδο ενημέρωσης του πληθυσμού.

Υποχρεωτικά μαθήματα Β΄ εξαμήνου- Ειδίκευση: Ποι-
ότητα στη Φροντίδα Υγείας

11. Διεθνείς πρακτικές για τη διασφάλιση της ποιότη-
τας στη φροντίδα υγείας

Στόχος του υποχρεωτικού μαθήματος είναι η παρου-
σίαση και ανάλυση πρακτικών που προτείνονται ή χρη-
σιμοποιούνται διεθνώς για τη βελτίωση και διασφάλιση 
της ποιότητας στη φροντίδα υγείας. Στο μάθημα αυτό οι 
φοιτητές/-τριες θα γνωρίσουν πρακτικές με τεκμηριωμέ-
νη αποτελεσματικότητα σχετικά με την εξασφάλιση των 
γνωστών παραμέτρων της ποιότητας-της ασφάλειας, 
της έγκαιρης παροχής, της αποδοτικότητας, της απο-
τελεσματικότητας, της ανθρωποκεντρικότητας και της 
ισοτιμίας στην παροχή της φροντίδας υγείας. Θα εξοικει-
ωθούν με την αναζήτηση και αξιολόγηση παρεμβάσεων 
από τη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και με την εκτίμηση 
της δυνατότητας εφαρμογής ή προσαρμογής τους στις 
υπηρεσίες υγείας της χώρας μας στην πρωτοβάθμια, 
δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια ή /και τεταρτοβάθμια 
φροντίδα υγείας.

12. Αξιολόγηση της ικανοποίησης των χρηστών υπη-
ρεσιών υγείας

Στόχος του υποχρεωτικού μαθήματος είναι η ανάδειξη 
της σημασίας της αξιολόγησης της ικανοποίησης των 
χρηστών υπηρεσιών υγείας καθώς και η εκπαίδευση 

των φοιτητών/-τριών στις τεχνικές υλοποίησής της. Στα 
πλαίσια του μαθήματος θα αναλυθεί η έννοια της ικανο-
ποίησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας ως εργαλείου 
αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρε-
σιών υγείας. Οι φοιτητές/- τριες θα εξοικειωθούν με τις 
ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους αξιολόγησής της και 
θα αξιολογήσουν εργαλεία που μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για το σκοπό αυτό από την ελληνική και τη 
διεθνή βιβλιογραφία.

13. Σχεδιασμός και αξιολόγηση παρεμβάσεων για τη 
βελτίωση της ποιότητας στη φροντίδα υγείας

Στόχος του υποχρεωτικού μαθήματος είναι η εξοικεί-
ωση με τη μεθοδολογία που αφορά στα στάδια σχεδι-
ασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης παρεμβάσεων για 
τη βελτίωση της ποιότητας στη φροντίδα υγείας. Θα 
αναλυθεί η μεθοδολογία που αφορά στην επιλογή και 
περιγραφή του πληθυσμού στον οποίο θα εφαρμοστεί 
η παρέμβαση, στον προσδιορισμό των ιδιαίτερων ανα-
γκών του, στο καθορισμό των στόχων της παρέμβασης, 
στην εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, στην επιλογή 
της κατάλληλης μεθοδολογίας και στην αξιολόγησή της 
σε όλα τα στάδια εφαρμογής της.

Επιλεγόμενο μάθημα Β΄ εξαμήνου - Ειδίκευση: Ποιό-
τητα στη φροντίδα υγείας

14. Ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη φροντίδα υγείας
Σκοπός του επιλεγόμενου μαθήματος είναι η εμβά-

θυνση στην έννοια της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης 
ως στοιχείο ποιότητας στη φροντίδα υγείας. Οι φοιτη-
τές/-τριες θα εμβαθύνουν στις διαστάσεις της έννοιας 
και θα κατανοήσουν τις πρακτικές εφαρμογές της για 
τους/τις επαγγελματίες υγείας. Οι γνώσεις των φοιτη-
τών/-τριών θα εμπλουτιστούν μέσα από την ανάλυση 
δεδομένων της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας 
για τις αντιλήψεις των χρηστών υπηρεσιών υγείας για 
θέματα υγείας, αλλά και για την βιωματική εμπειρία της 
ασθένειας και της χρήσης υπηρεσιών υγείας μέσα από 
τα μάτια των ασθενών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 7 Απριλίου 2021 
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