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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 60591
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία» του Τμήματος Πολιτικών
Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 38).
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία,
Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195),
όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία 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 Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» (Α΄ 189), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).
7. Την υπ’ αρ. 163204/Ζ1/29.9.2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».
8. Την υπ’ αρ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).
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9. Την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4653/2020, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4692/2020
(Α΄ 111).
10. Την σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση
Βιωσιμότητας» για την επανίδρυση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ηγεσία, Καινοτομία
και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία».
11. Την σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής»
για την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία».
12. Την υπ’ αρ. 7/5.12.2019 (Θέμα 1ο ) πράξη της Συνέλευσης, του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της
Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, σχετικά με την πρόταση για την επανίδρυση
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία».
13. Την υπ’ αρ. 3/15.6.2020 (θέμα 7ο) απόφαση της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, με θέμα: επανίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο
«Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία».
14. Την υπ’ αρ. 9/25.6.2020 (θέμα 24ο) απόφαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα:
επανίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο «Ηγεσία, Καινοτομία και
Πολιτικές Αξίας στην Υγεία».
15. Το υπ’ αρ. 45250/1.7.2020 έγγραφο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η έγκριση
επανίδρυσης του ΠΜΣ με τίτλο «Ηγεσία, Καινοτομία και
Πολιτικές Αξίας στην Υγεία».
16. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία
των εξήντα (60) ημερών από την επομένη κοινοποίησης στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπό
στοιχεία 85635/Ζ1/3.7.2020 στην Υπουργό Παιδείας) της
πρότασης επανίδρυσης του ΠΜΣ.
17. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/6.8.2019 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564).
18. Την υπ’ αρ. 43283/9.9.2019 απόφαση: «Σύσταση Συγκρότηση - Ορισμός Μελών Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
19. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
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την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τίτλο «Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας
στην Υγεία» 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 Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με ελληνικό τίτλο:
«Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία»
και αγγλικό τίτλο:
«MSc in Leadership, Innovation, and Value Based
Health Policies»
με δύο ειδικεύσεις:
1. Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας
(Decision making and health policy planning)
2. Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών
υγείας
(Research and evaluation of innovation and policy in
health care)
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
όπως ισχύει.
Ο κύριος τόπος διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η
διοικητική στήριξη του προγράμματος παρέχεται από
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στις εγκαταστάσεις
του Πανεπιστημίου στην Αθήνα.
Το ΠΜΣ «Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην
Υγεία» λειτουργεί στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 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 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία»
του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής
Δημόσιας Υγείας έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή
εκπαίδευση πάνω στα ζητήματα της Ηγεσίας, της Καινοτομίας και των Πολιτικών Αξίας στην Υγεία, άξονες
στους οποίους δίνεται έμφαση διεθνώς. Το ΠΜΣ στοχεύει
στο να αναπτύξει τις κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες
των στελεχών και παράλληλα να τους εκπαιδεύσει στη
χρήση εργαλείων ανάλυσης, αξιολόγησης και διαχείρισης των αλλαγών που απαιτούνται από τις επιπτώσεις
των τεχνολογικών εξελίξεων και από την εισαγωγή της
καινοτομίας. Ειδικότερα, η διεπιστημονική εκπαίδευση,
η οποία θα παρέχεται από το ΠΜΣ, θα καλύπτει ένα ευρύ
πεδίο γνωστικών αντικειμένων, στοχεύοντας στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδιασμού αναπτυξιακών στρατηγικών, οικονομικής ανάλυσης και χάραξης
πολιτικών υγείας και δημόσιας υγείας, αλλά και στην
καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων ικανών να προωθούν
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θετικές στάσεις απέναντι στα σύγχρονα προβλήματα
των οργανισμών ειδικά σε σχέση με την προώθηση της
καινοτομίας και των πολιτικών αξίας στην υγεία και τις
υπηρεσίες υγείας. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται σήμερα
απαραίτητα για τα στελέχη των υπηρεσιών υγείας, για να
προβούν, τόσο στον ηγετικό σχεδιασμό και προγραμματισμό, όσο και στη διαχείριση πολιτικών και υπηρεσιών
υγείας και δημόσιας υγείας.
Οι βασικοί στόχοι του συγκεκριμένου Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής:
• Η εκπαίδευση και ανάπτυξη εξειδικευμένων και ικανών μεταπτυχιακού επιπέδου επιστημόνων, ερευνητών,
αναλυτών και στελεχών που θα προωθήσουν και θα
προάγουν τον τομέα της υγείας και την υγεία του πληθυσμού βασιζόμενοι στην Ηγεσία, την Καινοτομία και
τις Πολιτικές Αξίας.
• Η ανάπτυξη αναλυτικής, στρατηγικής και δημιουργικής σκέψης και δεξιοτήτων σχεδιασμού και οργάνωσης
και διαχείρισης αλλαγών, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια
νέα γενιά ηγετών στις υπηρεσίες υγείας και δημόσιας
υγείας, ικανών να αναλύουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες από την καινοτομία στον χώρο της υγείας, αλλά
και συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές πολιτικές και στρατηγικές
σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με προσήλωση στην βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.
• Η προώθηση συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημαϊκής
Κοινότητας και των Δημοσίων και Ιδιωτικών ή άλλων Οργανισμών / Επιχειρήσεων υγείας για την αποδοχή, χρήση
και ανάπτυξη των πλέον προηγμένων συστημάτων και
ιδεών οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας.
• 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 Διδακτορικών Διατριβών στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία και
τις αντίστοιχες τεχνολογίες.
• Η κριτική αξιολόγηση και συζήτηση πολλαπλών διαστάσεων της πολιτικής δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της ηθικής και των ζητημάτων
βιοηθικής που ανακύπτουν από την καινοτομία υγείας.
• 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 αποτελεσματικότητας προς όφελος της κοινωνίας.
• Η προώθηση αποτελεσματικής συνεργασίας με διεπιστημονικές και δι-επαγγελματικές ομάδες.
• Η ανάδειξη και εφαρμογή πολιτισμικών αξιών και
πρακτικών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων πολιτικών δημόσιας υγείας.
• Η σύνδεση του ΠΜΣ με τις πραγματικές ανάγκες των
οργανισμών.
• Η μεθοδική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων των υγειονομικών
παρεμβάσεων, στην οποία υπεισέρχονται πολιτικές
και αξιακές παράμετροι, οι οποίες προσδιορίζουν την
ιεράρχηση αναγκών και την επιλογή των κοινωνικών
προτεραιοτήτων.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ, το Τμήμα
Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία» αγγλικά (MSc in
Leadership, Innovation, and Value Based Health Policies),
με Ειδίκευση:
1. Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας
(Decision making and health policy planning) ή
2. Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών
υγείας
(Research and evaluation of innovation and policy in
health care).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Το ΠΜΣ με τίτλο «Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές
Αξίας στην Υγεία» απευθύνεται κυρίως σε όσους είναι ή
στοχεύουν να γίνουν ανώτερα στελέχη Δημόσιων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού
τομέα, καθώς και ερευνητικών κέντρων και επιθυμούν να
αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο,
συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη
των υπηρεσιών υγείας και δημόσιας υγείας.
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηγεσία,
Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία» του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας
Υγείας γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σχετικών με επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας, Υγείας, Βιολογικές
και Θετικές επιστήμες, επιστήμες της Γης και του Περιβάλλοντος, Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές και Πολιτικές
επιστήμες, της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
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λέτες περίπτωσης) και αντιστοιχεί σε 5 ή 2,5 πιστωτικές
μονάδες, ανάλογα με τον χαρακτήρα του (Υποχρεωτικό
ή Επιλογής). Σημειώνεται ότι μαθήματα μπορεί να οργανώνονται σε μορφή modular και όχι ανά εβδομάδα χωρίς
να μειώνεται ο συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας.
Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η Ελληνική.
Απαιτείται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να έχουν τουλάχιστον επάρκεια στην αγγλική γλώσσα. Η γνώση της αγγλικής 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 οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα, το Α΄ και Β΄ εξάμηνο (σύνολο 40 ECTS), καθώς
και να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο (2) μαθήματα επιλογής των 5 ECTS και τρία (3) μαθήματα επιλογής των 2,5
ECTS, ανά εξάμηνο, συγκεντρώνοντας σύνολο 10 ECTS,
ανά εξάμηνο.
Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου, εκπονείται η
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί
σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες - ECTS.
Επιπλέον, θα πραγματοποιούνται διαλέξεις σε επίκαιρα
θέματα στο πλαίσιο σεμιναρίων, στα οποία θα διδάσκουν
επιφανείς προσκεκλημένοι ομιλητές από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Το ΠΜΣ, εκτός από την θεωρητική
εκπαίδευση, δίνει έμφαση στη διεξαγωγή έρευνας για
την προετοιμασία των φοιτητών οι οποίοι επιθυμούν να
συνεχίσουν στον Γ΄ κύκλο σπουδών.
Ειδικές προϋποθέσεις
Ο ελάχιστος αριθμός προκειμένου να πραγματοποιηθεί κάθε ειδίκευση είναι επτά (7) επιτυχόντες εγγεγραμμένοι φοιτητές. Στις περιπτώσεις που στο τέλος των
εγγραφών διαπιστωθεί ότι σε κάποια ειδίκευση του
ΠΜΣ, δεν έχει συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος
αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών, η Συνέλευση του
Τμήματος αποφασίζει για την κατανομή των επιτυχόντων υποψηφίων σε άλλη ειδίκευση του παρόντος ΠΜΣ,
μετά από σχετική πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής,
αφού υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των υποψηφίων, και
με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις στην ειδίκευση στην οποία θα εγγραφούν.
Γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας
Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί
να πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα μετά από
αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και έγκριση από τη Συντονιστική
Επιτροπή.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών Γλώσσα Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες
Το ΠΜΣ διαρκεί 18 μήνες και δομείται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι φοιτητές που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν οφείλουν να επιλέξουν μία εκ των δύο
ειδικεύσεων.
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι ενενήντα (90).
Κάθε μάθημα του ΠΜΣ περιλαμβάνει τρεις (3) ώρες
διδασκαλίας την εβδομάδα (εισηγήσεις, ασκήσεις, μεΆρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
1η ειδίκευση: Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας
Α΄ εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ECTS

ΣΤΡΑΤ

5

ΟΙΚ

5

Υποχρεωτικά μαθήματα
Στρατηγική ηγεσίας, καινοτομία και σχεδιασμός αξίας στην υγεία
Οικονομικά της υγείας
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Οργανωσιακή θεωρία, ηγεσία και διαχείριση αλλαγής στην υγεία
Χρηματοοικονομική ανάλυση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας

ΗΓΕΣ
ΧΡΗΜ

5
5
20

ΔΙΚΘ
ΑΠΟΔ
ΟΜΑΔ
ΔΙΑΠΡ

5
5
2,5
2,5
10
30

ΚΩΔΙΚΟΣ

ECTS

ΣΤΑΤ
ΟΡΓΑΝ
ΨΗΦ
ΠΟΙΟΤ

5
5
5
5
20

ΜΜΕ
ΜΑΡΚΕΤ
ΑΝΑΛ
ΔΥ

5
5
2,5
2,5
10
30

ΔΕ

30

ECTS
Μαθήματα Επιλογής (Οποιαδήποτε από τα παρακάτω, έως 10 ECTS)
Βιοηθική και Δίκαιο στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας
Έρευνα και μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών υγείας
Δυναμική των oμάδων
Διαπραγματεύσεις, επίλυση προβλημάτων και Διαχείριση συγκρούσεων
ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ECTS
Β΄ εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Υποχρεωτικά μαθήματα
Στατιστική της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας
Οργάνωση, χρηματοδότηση και πoλιτική συστημάτων υγείας
Ψηφιακή υγεία και τεχνολογίες πληροφορικής
Διοίκηση και ανασχεδιασμός λειτουργιών και ποιότητα υπηρεσιών υγείας
ECTS
Μαθήματα Επιλογής (Οποιαδήποτε από τα παρακάτω, έως 10 ECTS)
Επικοινωνία, ΜΜΕ και κοινωνικά μέσα
Marketing υπηρεσιών υγείας
Ανάλυση και λήψη αποφάσεων στις υπηρεσίες υγείας
Πολιτικές δημόσιας υγείας
ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ECTS
Γ΄ εξάμηνο
Διπλωματική εργασία ή Πρακτική Άσκηση
ΣΥΝΟΛΟ ECTS

30

ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΠΜΣ

90

2η ειδίκευση: Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας
Α΄ εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Υποχρεωτικά μαθήματα
Στρατηγική ηγεσίας, καινοτομία και σχεδιασμός αξίας στην υγεία
Οικονομικά της υγείας
Οργανωσιακή θεωρία, ηγεσία και διαχείριση αλλαγής στην υγεία
Χρηματοοικονομική ανάλυση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας

ΚΩΔΙΚΟΣ

ECTS

ΣΤΡΑΤ
ΟΙΚ
ΗΓΕΣ
ΧΡΗΜ

5
5
5
5
20

ΔΙΚΘ
ΑΠΟΔ
ΜΘΚΝ
ΦΑΡΜ

5
5
2,5
2,5
10
30

ECTS
Μαθήματα Επιλογής (Οποιαδήποτε από τα παρακάτω, έως 10 ECTS)
Βιοηθική και Δίκαιο στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας
Έρευνα και μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών υγείας
Μέθοδοι και τεχνικές της κοινωνικής έρευνας
Πολιτική φαρμάκου και τεχνολογιών υγείας
ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ECTS
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Β΄ εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Υποχρεωτικά μαθήματα
Στατιστική της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας
Οργάνωση, χρηματοδότηση και πoλιτική συστημάτων υγείας
Διοίκηση και ανασχεδιασμός λειτουργιών και ποιότητα υπηρεσιών υγείας
Επιδημιολογικές μέθοδοι και υπηρεσίες υγείας

ΚΩΔΙΚΟΣ

ECTS

ΣΤΑΤ
ΟΡΓΑΝ
ΠΟΙΟΤ
ΕΠΙΔΗΜ

5
5
5
5
20

ΑΞΙΟΛ
ΨΗΦ
ΑΝΑΛ
ΔΥ

5
5
2,5
2,5
5
30

ΔΕ

30
30
90

ECTS
Μαθήματα Επιλογής (Οποιαδήποτε από τα παρακάτω, έως 10 ECTS)
Οικονομική αξιολόγηση τεχνολογιών και πολιτικών υγείας
Ψηφιακή υγεία και τεχνολογίες πληροφορικής
Ανάλυση και λήψη αποφάσεων στις υπηρεσίες υγείας
Πολιτικές δημόσιας υγείας
ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ECTS
Γ΄ εξάμηνο
Διπλωματική εργασία ή Πρακτική Άσκηση
ΣΥΝΟΛΟ ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΠΜΣ
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σαράντα (40) κατ΄ έτος, μη συμπεριλαμβανομένων των ισοβαθμούντων σε περίπτωση που υπάρχουν. Ο αριθμός
εισακτέων δεν πρέπει να είναι κατώτερος του δέκα (10).
Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί ως
υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ,
ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34
του ν. 4485/2017.
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο ΠΜΣ, 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 οριζόμενα του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
1. Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας
Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών, Λ. Αλεξάνδρας 196. Το Τμήμα
διαθέτει ικανό αριθμό αιθουσών και εργαστηριακών χώρων για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των θεωρητικών
και εργαστηριακών μαθημάτων του ΠΜΣ. Τα κτίρια της
Πανεπιστημιούπολης Αθηνών έχουν διαμόρφωση για
πλήρη πρόσβαση ΑΜΕΑ.
ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Θα 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 του άρθρου 30
ν. 4485/2017) ώστε να ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις
τους.
2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ
γίνεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος που είναι
εγκατεστημένη στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας
του Πα.Δ.Α. και στελεχώνεται από μέλη του Διοικητικού
Προσωπικού του Πα.Δ.Α., ή κατόπιν ανοικτής προκήρυξης, όταν απαιτείται.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Η διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ 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 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 11
Προϋπολογισμός - Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του
ν. 4485/2017 το συνολικό κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ
υπολογίζεται σε 120.000 €. Το 70% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ, που αφορά στις
λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 84.000 €,
αφού αφαιρεθεί το 30% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος. Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ
προβλέπεται να καλυφθεί σε τακτική βάση από τέλη
φοίτησης. Έκτακτη χρηματοδότηση από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, πόρους από
ερευνητικά προγράμματα, πόρους από προγράμματα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
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κατά το νόμο πόρους, εφόσον προκύψουν, δύνανται να
χρησιμοποιηθούν προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση
των φοιτητών σε τέλη φοίτησης, είτε για να χορηγηθούν
πρόσθετες παροχές στους φοιτητές.
Τα συνολικά τέλη φοίτησης, για το σύνολο της φοίτησης, ανέρχονται στο ποσό των 3.000 €. Αναλύεται:
Αριθμός Φοιτητών: 40 πρωτοετείς
Αριθμός Φοιτητών χωρίς τέλη Φοίτησης: 12 (αντιστοιχεί στο 30% των Φοιτητών)
Αριθμός Φοιτητών με Τέλη Φοίτησης: 28
Τέλη Φοίτησης: 3.000,00
Τέλη Φοίτησης Εξαμήνου: 1.000,00 €
Σύνολο Εσόδων: 84.000,00 €
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Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 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
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02040612209200008*

