
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ “ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ” 2020-2022 

Το Τµήµα Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας, της Σχολής Δηµόσιας Υγείας, του Πανεπιστηµίου 

Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας (Ν. 

4610/2019) µε µακρόχρονη εκπαιδευτική εµπειρία, έµπειροπροσωπικό, τεχνογνωσία 

στην εκπόνηση µεταπτυχιακών προγραµµάτων και ακαδηµαϊκή παράδοση 95 ετών στη 

Δηµόσια Υγεία, οργανώνει και λειτουργεί από το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού 

έτους 2020 – 2021 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) µε τίτλο: 

«ΠΜΣ Δηµόσια Υγεία» 

«MSc in Public Health» 

µε 120 Εκπαιδευτικές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) και τρεις (3) ειδικεύσεις: 

(1)Επιστήµη και Πολιτικές Δηµόσιας Υγεία 

 (Public Health Science and Policy) 

(2)ΛοιµώδηΝοσήµατα – ΕργαστηριακήΔηµόσιαΥγεία 

(Infectious Diseases - Public Health Laboratories) 

(3)Προαγωγή Υγείας Παιδιών και Εφήβων - Σχολική Υγεία 

(Health Promotion of Children and Adolescents - School Health) 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει. 

Γενικές Πληροφορίες 

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) µε τίτλο «Δηµόσια Υγεία» του Τµήµατος 

Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας, της Σχολής Δηµόσιας Υγείας, έχει ως αντικείµενο τη 

µεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Επιστήµη της Δηµόσιας Υγείας, στο πλαίσιο της οποίας 

        ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 



δίνεται διεθνώς έµφαση στην πρόληψη των νόσων, την προαγωγή της υγείας και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευεξίας του πληθυσµού.  

Η διεπιστηµονική εκπαίδευση, η οποία θα παρέχεται από το ΠΜΣ, καλύπτει ένα ευρύ 

πεδίο γνωστικών αντικειµένων στοχεύοντας στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων 

ανάλυσης, σχεδιασµού, υλοποίησης και αξιολόγησης στρατηγικών και χάραξης 

πολιτικών δηµόσιας υγείας. Επίσης, σηµαντικό στόχο αποτελεί η καλλιέργεια δεξιοτήτων 

που προάγουν θετικές στάσεις και συµπεριφορές του πληθυσµούµέσω παρεµβάσεων και 

προγραµµάτων σε ό,τι αφορά τα σύγχρονα προβλήµατα δηµόσιας υγείας. Οι γνώσεις 

και οι δεξιότητες αυτές θεωρούνται σήµερα απαραίτητες για τους λειτουργούς δηµόσιας 

υγείας, ώστε να είναι σε θέση να συµµετέχουν στο στρατηγικό σχεδιασµό και στην 

εφαρµογή πολιτικών δηµόσιας υγείας. 

Σε ποιους απευθύνεται 

Το συγκεκριµένο ΠΜΣ απευθύνεται κυρίως σε όσους είναι ή στοχεύουν να γίνουν 

ανώτερα στελέχη δηµόσιων υπηρεσιών, οργανισµών, φορέων και επιχειρήσεων του 

ιδιωτικού τοµέα, καθώς και ερευνητικών κέντρων, οι οποίοι επιθυµούν να αποκτήσουν 

εξειδικευµένες γνώσεις στο ευρύτερο πεδίο της προστασίας,της πρόληψηςκαι της 

προαγωγής της Δηµόσιας Υγείας, συµβάλλοντας στον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη 

των υπηρεσιών υγείας και δηµόσιας υγείας και στην προαγωγή της υγείας του 

πληθυσµού. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα είναι σε θέση:  

• να αναλύουν πολύπλοκα προβλήµατα δηµόσιας υγείας και να διαµορφώνουν 

καινοτόµες στρατηγικές µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα και τις ανάγκες ενός 

πληθυσµού,  

• να σχεδιάζουν προγράµµατα και στρατηγικές αποτελεσµατικής υλοποίησης τους 

και να προάγουν την εφαρµογή τους, αυξάνοντας το κοινωνικό όφελος και 

µειώνοντας το κόστος, 

• να αξιολογούν δεδοµένα (δεξιότητες ανάλυσης σύνθετων, ελλιπών ή 

αντιφατικών, πολύπλοκων, αδόµητων δεδοµένων) και να διαµορφώνουν 

εναλλακτικές προτάσεις πολιτικής βάσει τεκµηρίωσης (evidence-based) µε στόχο 

την παροχή ποιοτικών και υψηλής απόδοσης υπηρεσιών υγείας και δηµόσιας 

υγείας, 

• να παρέχουν τεκµηριωµένη συµβουλευτική υποστήριξη στην πολιτική και 

διοικητική ηγεσία του φορέα, στον οποίο θα υπηρετήσουν, τόσο ως προς το 

σχεδιασµό και την υλοποίηση, όσο και ως προς την παρακολούθηση και συνεχή 

βελτίωση των σχετικών πολιτικών και δεικτών δηµόσιας υγείας, 



• να υλοποιούν ερευνητικό έργο αιχµής, ώστε να συµβάλλουν στις προσπάθειες 

εκσυγχρονισµού των οργανισµών δηµόσιας υγείας και συνεπώς στη βελτίωση της  

αποτελεσµατικότητάς τους, 

• να εφαρµόζουν διατοµεακές δράσεις και προγράµµατα µε σκοπό την πρόληψη 

σηµαντικών παραγόντων κινδύνου που επιβαρύνουν την υγεία του γενικού 

πληθυσµού και των ευάλωτων πληθυσµιακών οµάδων, 

• να αµφισβητούν προγενέστερες αντιλήψεις και να απαλείφουν υποκειµενικά και 

λειτουργικά όρια, ώστε να χειρίζονται πολύπλοκες καταστάσεις ολιστικά, 

• να εφαρµόζουν σύγχρονες δεξιότητες για να επηρεάσουν και να υποστηρίξουν 

την αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη προσαρµογή και αλλαγή,  

• να επικοινωνούν δράσεις και προγράµµατα δηµόσιας υγείας στο γενικό 

πληθυσµό, σε ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού και στους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής, 

• να αλληλοεπιδρούν αποτελεσµατικά µε ένα ευρύ φάσµα ειδικών τόσο σε εθνικό 

όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα γίνονται δεκτοί, µετά από επιλογή, πτυχιούχοι Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών 

ιδρυµάτων της αλλοδαπής σχετικών µε επιστήµες Υγείας, Βιολογικές και Θετικές 

επιστήµες, επιστήµες της Γης και Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές, Νοµικές και Πολιτικές 

επιστήµες. 

Χρονική διάρκεια Σπουδών – Πιστωτικές Μονάδες – Δίδακτρα 

Το ΠΜΣ δοµείται σε τέσσερα (4) ακαδηµαϊκά εξάµηνα (24 µήνες), στα οποία 

περιλαµβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας. Οι φοιτητές που 

επιθυµούν να το παρακολουθήσουν οφείλουν να επιλέξουν µία εκ των τριών 

ειδικεύσεων.  

Το σύνολο των πιστωτικών µονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι εκατόν είκοσι (120).  

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία 

ανέρχονται συνολικά σε €3.600 και καταβάλλονται σε οκτώ (8) ισόποσες δόσεις στην 

αρχή και στο µέσο του κάθε εξαµήνου. 

Η διδασκαλία των µαθηµάτων γίνεται διά ζώσης σε αµφιθέατρα και αίθουσες 

διδασκαλίας του Τµήµατος Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας στην Πανεπιστηµιούπολη Αθηνών 

(Λ. Αλεξάνδρας 196- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ) ή/και εξ αποστάσεως σύµφωνα µε την κείµενη 



νοµοθεσία µε τη χρήση πιστοποιηµένων ηλεκτρονικών µέσων σύγχρονης και ασύγχρονης 

εκπαίδευσης (όπως MSTeams, Moodle, Uniwaeclass, κ.ά.). 

Τα µαθήµατα θα πραγµατοποιούνται σε σπονδυλωτή µορφή (modular) µία έως δύο 

φορές το µήνα συγκεκριµένες συνεχόµενες ηµέρες την εβδοµάδα (απογευµατινά 

µαθήµατα) και Σάββατο - Κυριακή (ολοήµερα µαθήµατα) σε προκαθορισµένες 

ηµεροµηνίες. Περισσότερες λεπτοµέρειες για το πρόγραµµα των µαθηµάτων της κάθε 

Ειδίκευσης αναφέρονται στο: https://mdy.uniwa.gr. 

Γιατί να επιλέξω το συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών 

Το Τµήµα Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας, της Σχολής Δηµόσιας Υγείας, του Πανεπιστηµίου 

Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας (Ν. 

4610/2019)  διαθέτει µοναδική εκπαιδευτική εµπειρία, έµπειρο προσωπικό, τεχνογνωσία 

στην εκπόνηση µεταπτυχιακών προγραµµάτων και ακαδηµαϊκή παράδοση 95 ετών στη 

Δηµόσια Υγεία. Οι απόφοιτοι των µεταπτυχιακών της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας  

εργάστηκαν και εργάζονται σε σηµαντικές θέσεις στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα Υγείας.  

Το πρόγραµµα έχει διεπιστηµονική και πολυεπιστηµονική βάση και εφοδιάζει τους 

εκπαιδευόµενους µε βασικές γνώσεις και δεξιότητες στα πεδία: 

• δηµόσια υγεία, πρόληψη και προαγωγή της υγείας του γενικού πληθυσµού  

και των ευάλωτων οµάδων (παιδιών και εφήβων, τρίτης ηλικίας, 

µεταναστών), 

• επιδηµιολογία, βιοστατιστική, µεθοδολογία έρευνας, 

• πρότυπα νοσηρότητας και γένεση της ασθένειας στις σύγχρονες κοινωνίες 

• πρόληψη και έλεγχος µη µεταδοτικών και λοιµωδών 

νοσηµάτων,ατυχηµάτων και εξαρτήσεων µέσω του ελέγχου των µειζόνων 

παραγόντων κινδύνου, 

• πρόληψη και έλεγχος των εξαρτήσεων,  

• εργαστηριακή δηµόσια υγεία, 

• περιβάλλον και υγεία, 

• ενιαία υγεία, 

• κοινωνία και υγεία, 

• δηµόσια υγεία στο σχολικό περιβάλλον, 

• σύγχρονες προκλήσεις στη δηµόσια υγεία, 

https://mdy.uniwa.gr


• λειτουργία και δοµή υπηρεσιών και δικτύων δηµόσιας υγείας σε εθνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 

• στρατηγικές επικοινωνίας και συνηγορίας των ΜΜΕ στην αποτελεσµατική 

υλοποίηση και διάδοση πολιτικών Δηµόσιας Υγείας, 

• στρατηγικό σχεδιασµό και οικονοµική αξιολόγηση προγραµµάτων και 

παρεµβάσεων Δηµόσιας Υγείας 

Χρονοδιάγραµµα Αιτήσεων – Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόµενοι/-ες δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συµµετοχής έως την 

δηµοσίευση της προκήρυξης του ΠΜΣ, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση στο: https://

mdy.uniwa.gr. 

[Σηµ.: Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συµµετοχής προηγείται χρονικά της προκήρυξης και 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αναφέρονται παρακάτω, θα υποβληθούν µετά τη 

δηµοσίευση της προκήρυξης (θα γίνει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα και στον τύπο για τις 

ακριβείς ηµεροµηνίες κατάθεσης των δικαιολογητικών)].   

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι: 

1. Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ., σε τυποποιηµένο έντυπο που 

χορηγείται ηλεκτρονικά στο https://mdy.uniwa.gr. Θα πρέπει να δηλώνεται µία 

από τις τρεις ειδικεύσεις. 

2. Τίτλοι σπουδών (πτυχίο βασικών σπουδών και αναλυτική βαθµολογία στην οποία 

αναγράφεται και ο βαθµός του πτυχίου). Για τους κατόχους τίτλου ανώτατων 

ιδρυµάτων της αλλοδαπής απαιτείται πιστοποιητικό αντιστοιχίας του βαθµού 

πτυχίου από τον  ΔΟΑΤΑΠ. 

3. Βιογραφικό Σηµείωµα (βλέπε υπόδειγµα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://

mdy.uniwa.gr) 

4. Δοκίµιο µικρής έκτασης για τη Δηµόσια Υγεία (περισσότερες λεπτοµέρειες θα 

ανακοινωθούν κατά την προκήρυξη του ΠΜΣ). 

5. Δύο (2) συστατικές επιστολές από επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους 

προερχόµενων από τον ακαδηµαϊκό ή/και από τον επαγγελµατικό χώρο του 

υποψηφίου (βλέπε υπόδειγµα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ) 

6. Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 ή ανώτερο). Σε 

περίπτωση που δεν προσκοµισθεί πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας, θα 
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πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση της κατανόησης κειµένου στην αγγλική γλώσσα, 

στο πλαίσιο της συνέντευξης. 

7. Αποδεικτικά επιστηµονικής δραστηριότητας (ερευνητική δραστηριότητα, 

επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, διακρίσεις, υποτροφίες, σεµινάρια, µεταπτυχιακοί 

τίτλοι, κλπ) (αν υπάρχουν) 

8. Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας (αν υπάρχουν) 

9. Αποδεικτικά κοινωνικού έργου-κοινωνικής δράσης (αν υπάρχουν) 

10. Φωτοτυπία της ΑστυνοµικήςΤαυτότητας (και από τις δύο όψεις). 

11. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του 

υποψηφίου. Οι φωτογραφίες προσκοµίζονται µόνο σε περίπτωση επιλογής του 

υποψηφίου. 

Αριθµός εισακτέων 

Ο ανώτατος αριθµός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

ορίζεται σε πενήντα (50), κατ´ έτος, µη συµπεριλαµβανοµένων των ισοβαθµούντων σε 

περίπτωση που υπάρχουν. Στην 1η Ειδίκευση θα εισαχθούν έως είκοσι (20) φοιτητές, 

στη 2η έως δέκα (10) φοιτητές και στην 3η έως είκοσι (20) φοιτητές. Ο ελάχιστος 

αριθµός φοιτητών προκειµένου να πραγµατοποιηθεί κάθε Ειδίκευση είναι επτά (7) 

επιτυχόντες εγγεγραµµένοι φοιτητές. 

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. 

Στον αριθµό των εισακτέων λαµβάνονται υπόψη και οι φοιτητές µε δωρεάν φοίτηση, έως 

30% του συνόλου, δηλ. έως δεκαπέντε (15) φοιτητές, οι οποίοι δεν θα καταβάλλουν τέλη 

φοίτησης σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017 και τα εκάστοτε οριζόµενα 

κριτήρια. 

Κριτήρια  Επιλογής Εισακτέων 

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύµφωνα µε το νόµο 4485/2017 και τις προβλέψεις του 

Κανονισµού του ΠΜΣ Δηµόσιας Υγείας. 

Κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων φοιτητών για φοίτηση στο ΠΜΣ θα 

συνεκτιµώνται ο βαθµός του πτυχίου, η επιστηµονική δραστηριότητα (ερευνητική 

δραστηριότητα, επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, διακρίσεις, υποτροφίες, σεµινάρια, άλλοι 



µεταπτυχιακοί τίτλοισπουδών, κλπ), η επαγγελµατική εµπειρία, το εθελοντικό κοινωνικό 

έργο και η κοινωνική δράση, η επίδοση στη συγγραφή ενός δοκιµίου µικρής έκτασης για 

τη δηµόσια υγεία και η επίδοση κατά τη συνέντευξη. Η καλή γνώση της αγγλικής 

γλώσσας (επίπεδο Β2 ή ανώτερο), σύµφωνα µε τα κριτήρια του ΑΣΕΠ, θεωρείται 

προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων φοιτητών στο ΠΜΣ. Σε περίπτωση που δεν 

προσκοµισθεί πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας, θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση της 

κατανόησης κειµένου στην αγγλική γλώσσα, στο πλαίσιο της συνέντευξης. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται καθηµερινά 

από 10:00 π.µ. έως 14:00 µ.µ. στο 213 20 10 108 ή αποστέλλοντας σχετικό email στη 

διεύθυνση στο e-mail: mstathaki@uniwa.gr, υπόψη κας Σταθάκη Μαρίας, Γραµµατεία 

ΠΜΣ.  

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2020
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