
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 60587 
   Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο «Επαγγελματική και Πε-

ριβαλλοντική Υγεία» του Τμήματος Πολιτικών 

Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

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

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, Λει-
τουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και 
Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις 
συμπληρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση 
και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις 
για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» 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 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης 
Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

6. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις».

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

8. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης 
Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

9. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπολογισμού 
Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

10. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βι-
ωσιμότητας» για την επανίδρυση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επαγγελματική και 
Περιβαλλοντική Υγεία».

11. Τη σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» για 
την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Επαγγελματική και Περιβαλλοντική 
Υγεία».

12. Την υπ’ αρ. 7/5-12-2019 (θέμα 2ο) πράξη της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της 
Σχολής, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, σχετικά με την πρόταση για την επανί-
δρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία».

13. Την υπ’ αρ. 3/15-6-2020 (θέμα 8ο) απόφαση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 31 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) με θέμα επανίδρυση του ΠΜΣ 
με τίτλο «Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία ».

14. Την υπ’ αρ. 9/25-6-2020 (θέμα 25ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: 
επανίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο «Επαγγελματική και Πε-
ριβαλλοντική Υγεία».

15. Το υπ’ αρ. 45250/1-7-2020 έγγραφο του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η έγκριση 
επανίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο «Επαγγελματική και Πε-
ριβαλλοντική Υγεία».

16. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία 
των εξήντα (60) ημερών από την επομένη κοινοποίη-
σης στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπ’ αρ. 
85635/Ζ1/3-7-2020 στην Υπουργό Παιδείας) της πρότα-
σης επανίδρυσης του ΠΜΣ.

17. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
564) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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19. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

την επανίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ Επαγγελμα-
τική και Περιβαλλοντική Υγεία του Τμήματος Πολιτικών 
Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από το ακαδημαϊκό έτος 
2020 - 2021, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

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

«Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία»
και αγγλικό τίτλο:
«MSc in Occupational and Environmental Health»
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 

όπως ισχύει.
Ο κύριος τόπος διεξαγωγής της εκπαιδευτικής δια-

δικασίας είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η 
διοικητική στήριξη του προγράμματος παρέχεται από 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στις εγκαταστάσεις 
του Πανεπιστημίου στην Αθήνα.

Το Π.Μ.Σ «Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία», 
λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57-61 
Μέρος Α΄ Κεφ. Α΄ του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός - Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το ΠΜΣ Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία 
(Ε.Π.Υ.) του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας έχει ως 
αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην αντιμε-
τώπιση των επιπτώσεων της εργασίας και του περιβάλ-
λοντος στην υγεία του πληθυσμού, όπου σήμερα περισ-
σότερο από ποτέ χρειάζεται να αναπτυχθεί η καινοτόμος 
και δημιουργική σκέψη και δράση. Η έλλειψη μέτρων 
προφύλαξης, η ακούσια έκθεση καθιστούν επιτακτική 
την αναγκαιότητα οι υπηρεσίες υγείας να στελεχώνο-
νται από επαγγελματίες, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με 
γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες και ικανότητες που χρειά-
ζονται για να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις ιδιαίτερες 
σημερινές περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι:
• Η αναγνώριση των διάφορων περιβαλλοντικών επι-

πτώσεων που προέρχονται κυρίως από ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες, με την εφαρμογή ορθολογικών παρεμ-
βάσεων διαχείρισης και προστασίας φυσικών πόρων οι 
οποίες μεταβάλλονται ανάλογα με τις πολιτικές και οι-
κονομικές συγκυρίες.

• Η εκπαίδευση και ανάπτυξη εξειδικευμένων και ικα-
νών μεταπτυχιακού επιπέδου επιστημόνων ερευνητών, 
αναλυτών και στελεχών που θα προωθήσουν και θα 
προάγουν την υγεία του πληθυσμού.

• Η αναγνώριση και ο προσδιορισμός των δυνητικών 
επαγγελματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων.

• Η χρήση των αρχών της βιομηχανικής υγιεινής για 

την ανάπτυξη σχεδίων εκτίμησης και ελέγχου των ερ-
γασιακών και περιβαλλοντικών κινδύνων.

• Η αναγνώριση των επαγγελματικών και περιβαλλο-
ντικών παθήσεων καθώς και η ανασκόπηση, ερμηνεύσει 
και εκτίμηση σύνθετων στοιχείων από βάσεις δεδομένων 
ΕΠΥ, τοξικολογικές αναφορές, κ.ά..

• Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση πολιτικών αντιμε-
τώπισης των επιπτώσεων στην ΕΠΥ και η διαχείριση της 
αβεβαιότητας των πιθανών κινδύνων προς τους εργα-
ζόμενους, στους εργοδότες και στο γενικό πληθυσμό.

• Η αναγνώριση της υγειονομικής σημασίας των δια-
φόρων φυσικο-χημικών παραμέτρων και η εκτίμηση των 
επιπτώσεών τους στην υγεία και στο περιβάλλον.

• Η διαχείριση και η επίλυση διάφορων περιβαλλο-
ντικών προβλημάτων που προκύπτουν από τη διάχυση 
τοξικών ρύπων στο περιβάλλον, καθώς και ο σχεδιασμός 
μονάδων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων.

• Η εφαρμογή μεθοδολογιών στη διαχείριση διαφόρων 
περιβαλλοντικών θεμάτων, με βάση νομοθετημένων δι-
αδικασιών, χρησιμοποιώντας τις αρχές της πρόληψης 
για την ανάπτυξη βιώσιμου σχεδίου τελικής διαχείρισης.

• Η αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής για τη 
συλλογή, διαχείριση, ανάλυση, μοντελοποίηση και οπτι-
κοποίηση χωρικών και χρονικών δεδομένων, σε συνδυ-
ασμό με τις παραδοσιακές μεθόδους και τεχνικές ανά-
λυσης, υποστηρίζοντας τη σύνθετη και διεπιστημονική 
ανάλυση ποικίλων επαγγελματικών και περιβαλλοντικών 
ζητημάτων για τη λήψη αποφάσεων και την αντιμετώ-
πισή τους.

• Η προώθηση συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημαϊκής 
Κοινότητας και των Δημοσίων και Ιδιωτικών ή άλλων 
Οργανισμών/Επιχειρήσεων υγείας για την αποδοχή, 
χρήση και εφαρμογή των τελευταίων επιστημονικών 
δεδομένων σχετικά με την επαγγελματική και περιβαλ-
λοντική υγεία.

• Η διεξαγωγή της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα 
του ΠΜΣ και η υποστήριξή της μέσω της απόκτησης 
γνώσεων και ερευνητικών, αναλυτικών δεξιοτήτων για 
μελλοντική ακαδημαϊκή εξέλιξη και εκπόνηση Διδακτο-
ρικών Διατριβών στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία.

• Η παροχή ακαδημαϊκών γνώσεων για διαμόρφωση 
πολιτικών οι οποίες θα ικανοποιούν τις ανάγκες του 
πληθυσμού για υπηρεσίες υγείας μέσω της βέλτιστης 
κατανομής των πόρων και με διασφάλιση των κριτηρίων 
της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσμα-
τικότητας προς όφελος της κοινωνίας.

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

• Η ανάδειξη και εφαρμογή πολιτισμικών αξιών και 
πρακτικών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινο-
τόμων πολιτικών δημόσιας υγείας.

• Η σύνδεση του ΠΜΣ με τις πραγματικές ανάγκες της 
αγοράς.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δη-
μόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θα 
απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 
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στην «Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία» και 
Αγγλικό τίτλο «MSc in Occupational and Environmental 
Health», με ειδίκευση:

1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (OCCUPATIONAL HEALTH), ή
2. ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ENVIRONMENTAL 

HYGIENE).

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επαγγελμα-
τικής και Περιβαλλοντικής Υγείας [ΠΜΣ ΕΠΥ] του Τμή-
ματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας 
Υγείας γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, στην ειδίκευση

1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (OCCUPATIONAL HEALTH), 
πτυχιούχοι Ιατρικών Σχολών.

2. ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ENVIRONMENTAL 
HYGIENE), πτυχιούχοι όλων των τμημάτων Πολυτεχνείων 
ή Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι Περιβαλλοντικών 
επιστημών των πανεπιστημίων, πτυχιούχοι του τμήματος 
Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Κατεύθυνση Δη-
μόσιας Υγιεινής) και Πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημά-
των κατεύθυνσης Τεχνολογικής και Θετικών Επιστημών 
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής 
ή ομοταγών και αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ Ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - 
Γλώσσα Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται 
σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το πρώτο (Α') και το 
δεύτερο (Β') εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία (παρα-
δόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις), την πα-
ρακολούθηση σεμιναρίων και την εκπόνηση εργασιών, 
ενώ το τρίτο (Γ) εξάμηνο περιλαμβάνει είτε την πρακτική 
άσκηση με τη συγγραφή δοκιμίου είτε την εκπόνηση 
και εξέταση της μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας.

• τα πρώτα δύο (2) εξάμηνα έχουν μόνο υποχρεωτικά 
μαθήματα. Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πι-
στωτικές μονάδες - ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να 
παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, να κάνει την πρακτι-
κή του και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία του.

• Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά 
ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες - ECTS. Τα μαθήματα 
διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.

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

Κάθε μάθημα του ΠΜΣ περιλαμβάνει τρεις (3) ώρες 
διδασκαλίας την εβδομάδα (εισηγήσεις, ασκήσεις, με-
λέτες περίπτωσης) και αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές 
μονάδες. Σημειώνεται ότι μαθήματα μπορεί να οργανώ-

νονται σε μορφή modular και όχι ανά εβδομάδα χωρίς 
να μειώνεται ο συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας. 
Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι κυρίως η ελληνική. 
Απαιτείται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να έχουν τουλά-
χιστον επάρκεια στην αγγλική γλώσσα καθόσον είναι 
απαραίτητη για βιβλιογραφική αναζήτηση τόσο για την 
εκπόνηση της ερευνητικής μεταπτυχιακής διατριβής, 
όσο και για τη συγγραφή εργασιών που σχετίζονται με 
τη διδασκαλία και την εξέταση των μαθημάτων.

Σε κάθε ειδίκευση, οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση 
να ολοκληρώσουν επιτυχώς δέκα (10) μαθήματα. Κάθε 
εξάμηνο έχει πέντε (5) μαθήματα και τριάντα (30) πι-
στωτικές μονάδες. Υπάρχουν κοινά μαθήματα στις δύο 
ειδικεύσεις.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ ΕΠΥ 
διαμορφώνεται ως εξής: 

Α΄ Εξάμηνο
ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΕΠΥ-1 6

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΥ ΕΠΥ-2 6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΠΥ-3 6

ECTS 18

1η ειδίκευση: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
(OCCUPATIONAL HEALTH).

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ - 
ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΥ-4 6

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΥ-5 6

12

2η ειδίκευση: ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
(ENVIRONMENTAL HYGIENE).

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΥ-6 6

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΕΠΥ-7 6

12

Β' Εξάμηνο
ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

FORUM ΕΠΥ-8 6

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΥ-9 6

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΥ ΕΠΥ-10 6

ECTS 18
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1η ειδίκευση: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
(OCCUPATIONAL HEALTH).

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΥ ΕΠΥ-11 6

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΕΠΥ-12 6

12

2η ειδίκευση: ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
(ENVIRONMENTAL HYGIENE).

ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ

ΕΠΥ-13 6

GIS ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΥ-14 6

12

Γ΄ Εξάμηνο
ΚΟΙΝΟ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ + δοκίμιο ή 30

PROJECT 
(PAPER OR MASTER’S ESSAY)

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΠΜΣ 90

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται έως πενήντα (50), 
κατ' έτος.

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

Στον αριθμό των εισακτέων συμπεριλαμβάνονται και 
όσοι φοιτητές πληρούν τα κριτήρια απαλλαγής πληρω-
μής διδάκτρων, ποσοστό 30% αυτών, δηλ. δεκαπέντε (15) 
φοιτητές, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8 
Διδακτικό Προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ. μπορούν 
να αναλαμβάνουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών 
Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς 

και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα διατεθούν 
αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, εξοπλισμένες με 
οπτικοακουστικά μέσα καθώς και οι εγκαταστάσεις του 
Εργαστηρίου Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής Υγείας 
[ΕΠΕΥ]. Ανάγκες σε πρόσθετο εξοπλισμό και αναλώσιμα 
καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του ΠΜΣ ή χορη-
γίες και δωρεές.

Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης του ΠΜΣ εξ' 
αποστάσεως, από τους φοιτητές της επαρχίας και του 
εξωτερικού σε ποσοστό έως (35%) που επιτρέπει ο νόμος 
(παρ. 3 άρθρου 30 ν. 4485/2017) ώστε να ελαχιστοποι-
ούνται οι μετακινήσεις τους.

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του 
Π.Μ.Σ. γίνεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος 
που είναι εγκατεστημένη στο Τμήμα Πολιτικών Δημό-
σιας Υγείας του Πα.Δ.Α., και στελεχώνεται από μέλη του 
Διοικητικού Προσωπικού του Πα.ΔΑ., μέλη ΕΔΙΠ και μέλη 
ΕΤΕΠ του Τμήματος ή κατόπιν ανοικτής προκήρυξης, 
όπου απαιτείται.

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

Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας
Η διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται σε δέκα 

(10) ακαδημαϊκά έτη, δηλαδή μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2029-2030, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του 
άρθρο 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 11 
Μεταβατικές Διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 8 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   

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