
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    63139  
Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Αγωγή Υγείας» των 

Τμημάτων "Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοι-

νωνικής Εργασίας" της Σχολής Ανθρωπιστικών 

και Κοινωνικών Επιστημών, "Λογοθεραπείας" της 

Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας και 

"Ιατρικής" της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πα-

νεπιστημίου Πατρών (“HEALTH EDUCATION”) και 

έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας του.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70).

2. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως τα άρθρα 32, 43 και 
την παρ. 2α του άρθρου 85, σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 455 του ν. 4957/2022.

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - 
Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114)» και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα 
μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 26407/Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυ-
ση-Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114)» και ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 ’’Κοινο-
ποίηση Διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α’ 38) «Ίδρυση Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» - Αποστο-
λή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων 
της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017’’.

4. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

5. Τον ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38) και ιδίως τις παρ. 7 
και 8 του άρθρου 19.

6. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
(Α’ 189).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

9. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 83).

10. Το άρθρο 171 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην 
Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

11. Τo απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής 
Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
9/14.6.2022).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Λογοθεραπείας (συνεδρίαση 22/16-6-2022).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Ιατρικής (συνεδρίαση 834/20-6- 2022).

14. Το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των 
συνεργαζόμενων τμημάτων.

15. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 206/7.7.2022).

16. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συ-
νεδρίαση 49/5.7.2022).

17. Το υπό στοιχεία 85557/Ζ1/24.5.2018 έγγραφο 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
με θέμα Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
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δών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 
4485/2017 (Α’ 114).

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Α. Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 τη 
λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Αγωγή Υγείας» των Τμημάτων 
«Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας» 
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
«Λογοθεραπείας» της Σχολής Επιστημών Αποκατάστα-
σης Υγείας και «Ιατρικής» της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Πατρών - εφεξής αναφερόμενα ως 
Συνεργαζόμενα Τμήματα -, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα Συνεργαζόμενα Τμήματα από το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023 οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην 
«Αγωγή Υγείας» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφα-
σης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Την 
γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του προγράμ-
ματος αναλαμβάνει το τμήμα «Επιστημών της Εκπαίδευ-
σης και Κοινωνικής Εργασίας». To Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να 
ξεκινήσει και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2022-2023.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 
(ΔΠΜΣ) έχει ως τίτλο «Αγωγή Υγείας». Αντικείμενο του 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, είναι η εκπαίδευση και εξειδίκευση πτυχιούχων 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην επιστημονική περι-
οχή της Αγωγής Υγείας. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω 
μεταπτυχιακό θα παρέχει εξειδίκευση και θεωρητική 
εμβάθυνση σε επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων σε 
θέματα που σχετίζονται, αφενός με την εκπαίδευση και 
αφετέρου με την υγεία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
για την προάσπιση, την βελτίωση και την προαγωγή της 
ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής υγείας με στόχο την 
ενίσχυση ενός υγιούς περιβάλλοντος για την ζωή, την 
μάθηση και την εργασία.

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Αγωγή Υγείας» έχει ως σκοπό την παροχή 
μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου και, κατά συ-
νέπεια, την παροχή κατάλληλων εφοδίων που θα δώσουν 
στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα αφενός 
μεν να ακολουθήσουν επιστημονική σταδιοδρομία στο 
χώρο της Αγωγής Υγείας συνεχίζοντας τις σπουδές τους 
σε διδακτορικό επίπεδο με ερευνητικές/ακαδημαϊκές 
προοπτικές, αφετέρου δε να ασχοληθούν επαγγελματι-
κά, ως ειδικοί σε θέματα Αγωγής Υγείας (health education 
specialists)/εκπαιδευτές σε θέματα υγείας (health 
educators) σε σχολικά, ακαδημαϊκά, κλινικά, κοινοτικά 
ή επιχειρηματικά περιβάλλοντα, ανταποκρινόμενοι στις 
ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των ατόμων και της κοινω-
νίας, στα θέματα που άπτονται της υγείας.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Δι-
πλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Αγωγή 
Υγείας» [Master of Science (MSc) in “Health Education”].

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Αγωγή Υγείας» γίνονται δεκτοί πτυχιού-
χοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοτα-
γών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, 
καθώς επίσης και πτυχιούχοι τμημάτων ΑΤΕΙ. Τα μέλη των 
κατηγοριών ΕΕΠ καθώς και ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που πληρούν 
τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή 
τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ 
έτος και ανά ΔΠΜΣ, εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμήμα 
και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν είναι 
συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) «Αγωγή Υγείας» ορίζε-
ται σε δύο (2) εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται στις 
εξήντα (60). Τα μαθήματα του ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία. Τα 
μαθήματα θα διδάσκονται στην ελληνική. Για τη λήψη 
ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 
και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά 
μαθήματα κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα (Α’ και Β’). Το 
πρόγραμμα των μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώ-
νεται ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος Μαθήματος
ΗΕ_101 2 Μεθοδολογία έρευνας στην ΑΥ
ΗΕ_102 2 Συγγραφή επιστημονικών εργασιών(Ι)
ΗΕ_103 2 Επιδημιολογία
ΗΕ_104 7 Οικογενειακή Ιατρική - ΠΦΥ
ΗΕ_105 7 Θεμελιώδεις έννοιες Αγωγής και 

Προαγωγής Υγείας
ΗΕ_106 6 Διδακτικές στρατηγικές - Εναλλακτικές 

μορφές εκπαίδευσης μέσω της Τέχνης (Θ+Ε)
ΗΕ_107 4 ΑΥ: θεματολογία κορμού - δεξιότητες ζωής 

και θεματικές ενότητες ΑΥ (Ι)
ΣΥΝΟΛΟ 30 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος Μαθήματος
ΗΕ_108 3 Λόγος και επικοινωνία (γραπτή και 

προφορική) στην ΑΥ
ΗΕ_109 4 ΑΥ: Ψηφιακή τεχνολογία - Ηλεκτρονική 

υγεία (Θ + Ε)
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ΗΕ_110 6 Πολιτικές ένταξης της ΑΥ - 
Δια βίου Εκπαίδευση

ΗΕ_111 4 Προγράμματα ΑΥ - Αξιολόγηση 
Προγραμμάτων ΑΥ (Θ+Ε)

ΗΕ_112 6 ΑΥ: θεματικές ενότητες ΑΥ (ΙΙ)
ΗΕ_113 3 Συγγραφή επιστημονικών εργασιών (ΙΙ)
ΗΕ_114 4 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ 30 

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζε-
ται κατά ανώτατο όριο σε πενήντα (50). Ο τρόπος επιλο-
γής των εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλο-
γής καθορίζονται στον οικείο κανονισμό μεταπτυχιακών 
σπουδών και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υλικοτεχνική υποδομή των Συνεργαζόμενων Τμη-
μάτων του Πανεπιστημίου Πατρών είναι επαρκής για 
την κάλυψη των αναγκών του ΔΠΜΣ. Οι θεωρητικές 
διαλέξεις πραγματοποιούνται σε αίθουσες του Πανε-
πιστημίου Πατρών και οι εργαστηριακές- ερευνητικές 
δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορ-
φωμένους χώρους (ερευνητικά εργαστήρια, εργαστή-
ρια πρακτικών εφαρμογών, βιβλιοθήκη κ.α.). Επιπλέον, 
στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργούν οργανωμένες 
Βιβλιοθήκες και Κέντρα Πληροφόρησης, συνδεδεμένα 
(με Η/Υ) με τράπεζες πληροφοριών και με μεγάλες βι-
βλιοθήκες της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2026-2027 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά δια-
τάξεις.

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

O Αναλυτικός Προϋπολογισμός περιέχει την καταγρα-
φή των εσόδων (Πίν. 1) και εξόδων (Πίν. 2) ανά κατηγορία:

Πίνακας 1. Προϋπολογισμός εσόδων ΔΠΜΣ.

Έσοδα /Τμήμα Λειτουργίας Ποσά (€)
ΑΑ Κατηγορία εσόδων
1 Προϋπολογισμός του ΑΕΙ και των 

συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων 
σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4485/2017

0

2 Δωρεές, παροχές κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημοσίου τομέα, όπως 
οριοθετείται στην περιπτ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα

0

3 Πόρους από ερευνητικά προγράμματα 0

4 Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών

0

5 Έσοδα των ειδικών λογαριασμών Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι.

6 Κάθε άλλη νόμιμη αιτία, πηγή 
*(35 φοιτητές Χ 2000 Ε/φοιτητή)

70.000

Σύνολο 70.000
* Σε σύνολο 50 φοιτητών οι 15 φοιτητές (30% του συ-

νόλου) δύναται να απαλλαγούν από τέλη φοίτησης εφό-
σον πληρούν τα εκ του νόμου προσδιορισμένα κριτήρια.

Πίνακας 2. Προϋπολογισμός εξόδων ΔΠΜΣ.
Κατηγορία Α΄: 
Λειτουργικά Έξοδα Προγράμματος (70%)

Ποσά (€)

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 3.000
2 Δαπάνες αναλωσίμων 2.000

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές

1.500

3 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του ΔΠΜΣ 
(συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες σχετικές με 
το αντικείμενο του ΔΠΜΣ ή για την παρουσίαση 
σε συνέδρια εργασιών που σχετίζονται με το 
αντικείμενο του ΔΠΜΣ)

1.000

4 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του ΔΠΜΣ. για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς

1.000

5 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των 
Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

27.000

6 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των 
Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΔΠΜΣ

0

7 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του 
άρθ. 36 του ν. 4485/2017

3.000

8 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 4.500
9 Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας προβολής, 

αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου)

6.000

Κατηγορία Β΄: Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%)
10 Λειτουργικά έξοδα ιδρύματος (30% επί των 

εσόδων στον Ε.Λ.Κ.Ε. με προτεραιότητα στην 
κάλυψη των αναγκών των ΔΠΜΣ που λειτουργούν 
χωρίς τέλη φοίτησης.

21.000

Σύνολο (100%) 70.000
Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. και τη διατήρηση της 

προσφερόμενης ποιότητας σπουδών στους φοιτητές 
του Δ.Π.Μ.Σ. είναι αναγκαία η επιβολή συνολικού τέλους 
φοίτησης ύψους 2.000 ευρώ.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Β. Κανονισμός Λειτουργίας του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων 
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνι- κής Εργασίας, 
Λογοθεραπείας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών 
με τίτλο «Αγωγή Υγείας- Health Education»
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Ο δεύτερος κύκλος σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), το οποίο ολοκλη-
ρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ). Τα Δ.Π.Μ.Σ. εντάσσονται στον στρατη-
γικό σχεδιασμό των Α.Ε.Ι., διέπονται από επιστημονική 
συνοχή και αποσκοπούν: α) στην περαιτέρω προαγωγή 
της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, 
καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευ-
νητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών 
αναγκών της χώρας, β) στην υψηλού επιπέδου εξειδί-
κευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμέ-
νες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές 
θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών 
αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των οικεί-
ων Τμημάτων, καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση 
γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων και 
ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο 
που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα. Το σχέδιο Κα-
νονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών συμπληρώνει τις 
διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ του ν. 4485/2017 (Α’ 114): 
‘’Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις’’ και έχει ως 
στόχο να συμβάλλει σε ένα είδος εναρμόνισης όλων των 
μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου, στο πλαί-
σιο των κατευθύνσεών του, με παράλληλη διατήρηση 
των βαθμών ελευθερίας και των δυνατοτήτων καινοτο-
μίας τους, που προκύπτουν εξαιτίας ιδιαιτεροτήτων κάθε 
μεταπτυχιακού προγράμματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άρθρο 1. Εισαγωγή
Άρθρο 2. Σκοπός
Άρθρο 3. Όργανα και Μέλη του ΠΜΣ
Άρθρο 4. Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Άρθρο 5. Εγγραφές-Δηλώσεις μαθημάτων/ασκήσεων 

Ειδίκευση 
Άρθρο 6. Εκπαιδευτική Δομή του ΠΜΣ
Άρθρο 7. Διπλωματική εργασία
Άρθρο 8. Λοιπές υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
Άρθρο 9. Απονομή και βαθμός ΔΜΣ
Άρθρο 10. Λογοκλοπή
Άρθρο 11. Φοιτητικές Παροχές
Άρθρο 12. Θέματα του Παραρτήματος Διπλώματος
Άρθρο 13. Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υπο-

δομή 
Άρθρο 14. Αξιολόγηση
Άρθρο 15. Μεταβατικές ρυθμίσεις 
Άρθρο 16. Συντμήσεις
Άρθρο 17. Παραρτήματα

Άρθρο 1 
Εισαγωγή

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών Δ.Π.Μ.Σ. των Συνεργαζόμενων Τμημάτων του Πα-
νεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Αγωγή Υγείας» εγκρίθη-
κε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. 
συνεδρ. 206/7.7.2022) και τις Συνελεύσεις των συνερ-
γαζόμενων Τμημάτων. Διέπεται από τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

του Πανεπιστημίου Πατρών για τις Μεταπτυχιακές Σπου-
δές καθώς και του πα- ρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 2 
Σκοπός

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών Δ.Π.Μ.Σ. των Συνεργαζόμενων Τμημάτων του Πα-
νεπιστημίου Πατρών έχει ως γνωστικό αντικείμενο την 
«Αγωγή Υγείας».

Το ΔΠΜΣ «Αγωγή Υγείας» έχει ως σκοπό την υψηλού 
επιπέδου εξειδίκευση στελεχών στις κοινωνικές, ανθρω-
πιστικές και ιατρικές επιστήμες στο επιστημονικό πεδίο 
της Αγωγής Υγείας.

Σκοπός του προγράμματος
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών, είναι η εκπαίδευση και εξειδίκευση πτυχιούχων 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην επιστημονική περι-
οχή της Αγωγής Υγείας. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω 
μεταπτυχιακό θα παρέχει εξειδίκευση και θεωρητική 
εμβάθυνση σε επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων σε 
θέματα που σχετίζονται, αφενός με την εκπαίδευση και 
αφετέρου με την υγεία.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην πα-
ροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου και, 
κατά συνέπεια, στην παροχή κατάλληλων εφοδίων που 
θα δώσουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατό-
τητα αφενός μεν να ακολουθήσουν επιστημονική σταδι-
οδρομία στο χώρο της Αγωγής Υγείας συνεχίζοντας τις 
σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο με ερευνητικές/
ακαδημαϊκές προοπτικές, αφετέρου δε να ασχοληθούν 
επαγγελματικά, ως ειδικοί σε θέματα Αγωγής Υγείας 
(health education specialists)/εκπαιδευτές σε θέματα 
υγείας (health educators) σε σχολικά, ακαδημαϊκά, κλινι-
κά, κοινοτικά ή επιχειρηματικά περιβάλλοντα, ανταποκρι-
νόμενοι στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των ατόμων 
και της κοινωνίας, στα θέματα που άπτονται της υγείας.

Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Αγωγή 
Υγείας- Health Education».

Άρθρο 3 
Όργανα και Μέλη Του ΠΜΣ

3.1. Στα διοικητικά όργανα συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του 
Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 καθώς και του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για τις Μεταπτυχι-
ακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ, αρμόδια 
όργανα είναι τα εξής:

α) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών είναι το 
αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητι-
κού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του ΠΜΣ.

β) Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε..), η οποία 
συγκροτείται συνολικά από 7 μέλη ως εξής: δύο (2) μέλη 
ΔΕΠ από το Τμήμα «Επιστημών της Εκπαίδευσης και 
Κοινωνικής Εργασίας», δύο (2) μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα 
«Λογοθεραπείας», ένα (1) μέλος ΔΕΠ από το Τμήμα «Ια-
τρικής» και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών 
φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ.
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Τα μέλη της Ε.Δ.Ε.. κάθε Συνεργαζόμενου Τμήματος 
εκλέγονται από την αντίστοιχη Συνέλευση των Συνερ-
γαζόμενων Τμημάτων, μεταξύ των μελών ΔΕΠ που διδά-
σκουν στο Δ.Π.Μ.Σ. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών του 
ΔΠΜΣ εκλέγονται από τους φοιτητές του οικείου ΔΠΜΣ 
για ετήσια θητεία.

Η Ε.Δ.Ε.. ασκεί τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης, σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία και έχει τις κατωτέρω 
αρμοδιότητες:

- Εκλέγει για διετή θητεία τη Συντονιστική Επιτροπή 
(ΣΕ) του Δ.Π.Μ.Σ.

- Αναθέτει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των 
μεταπτυχιακών μα- θημάτων, ορίζει τους συντονιστές 
των μαθημάτων, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής 
Επιτροπής.

- Καλεί από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέ-
πτες, καταξιωμένους επιστήμονες σύμφωνα με την παρ. 
5 του άρθρου 36, του ν. 4485/2017.

- Εκλέγει τον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. μαζί με τον Ανα-
πληρωτή του.

- Αποφασίζει για τη διαδικασία αξιολόγησης του 
Δ.Π.Μ.Σ.

- Προκηρύσσει το Δ.Π.Μ.Σ. και ορίζει τον αριθμό των 
υποψηφίων Μετα πτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ), μετά από 
εισήγηση της ΣΕ.

- Αποφασίζει για τη σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγη-
σης Υποψηφίων (ΕΑY), κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε.

- Επιλέγει τους εισακτέους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές 
(ΜΦ) σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, την κατάθεση 
υποψηφιοτήτων και την εισήγηση της ΣΕ.

- Αποφασίζει για την κατανομή των πάσης φύσεως 
κονδυλίων του Δ.Π.Μ.Σ.

- Ορίζει τον Επιστημονικό υπεύθυνο και τον αναπλη-
ρωτή του έναντι του ΕΛΚΕ.

- Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 
προκειμένου να α- πονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (ΔΜΣ). Επίσης είναι αρμόδια για κάθε 
άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις.

γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. αποτε-
λείται από πέντε (5) μέλη:

- τον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. και
- τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ της Ε.Δ.Ε.., ήτοι
- δύο (2) μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα «Επιστημών της Εκ-

παίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας»,
- δύο (2) μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα «Λογοθεραπείας»,
- ένα (1) μέλος ΔΕΠ από το Τμήμα «Ιατρικής».
Τα μέλη της Σ.Ε. εκλέγονται από την Ε.Δ.Ε.. και είναι 

αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της 
λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.

Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρα-
κολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμ-
ματος και ειδικότερα:

- Φροντίζει για την προβολή του Δ.Π.Μ.Σ. και την προ-
σέλκυση υποψηφίων.

- Προτείνει στην Ε.Δ.Ε.. την προκήρυξη του Δ.Π.Μ.Σ. 
και τον αριθμό των υποψηφίων ΜΦ.

- Εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. τη σύνθεση των ΕΑΥ.
- Ενημερώνει την Ε.Δ.Ε. για τη σειρά αξιολόγησης των 

υποψηφίων ΜΦ.

- Εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. τον ΕΚ και τα μέλη της ΤΕΕ για 
κάθε ΜΦ, μετά από πρόταση των ΕΚ.

- Επεξεργάζεται το πρόγραμμα μαθημάτων, εισηγεί-
ται τους συντονιστές των μαθημάτων και επιβλέπει την 
εφαρμογή του προγράμματος.

- Ενημερώνει την Ε.Δ.Ε. για τα θέματα του Δ.Π.Μ.Σ.
- Προτείνει στην Ε.Δ.Ε. την κατανομή κονδυλίων του 

Δ.Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αμοιβών 
των ΜΦ για διδακτικά καθήκοντα (επικουρικό έργο).

- Προβαίνει σε ενέργειες προσέλκυσης κονδυλίων για 
το Δ.Π.Μ.Σ.

- Καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων 
του ΔΠΜΣ και τον καταθέτει προς έγκριση στην ΕΔΕ.

- Είναι υπεύθυνη για την αποδοχή δωρεών προς το 
Δ.Π.Μ.Σ. και την έκ- δοση σχετικών αποδείξεων στα 
πλαίσια των γενικών σχετικών κανόνων του Πανεπι-
στημίου Πατρών (ΠΠ) και σε συνεργασία με τον Ε.Λ.Κ.Ε. 
του ΠΠ.

δ) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) του 
Πανεπιστημίου Πατρών αποτελείται από: τον Αντιπρύ-
τανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος εκτελεί χρέη 
Προέδρου και τους Κοσμήτορες ως μέλη και έχει τις αρ-
μοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 
32 του ν. 4485/2017.

ε) Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) προεδρεύει 
της Συντονιστικής Επιτροπής και ορίζεται μαζί με τον 
Αναπληρωτή του με απόφαση της Ε.Δ.Ε. για διετή θη-
τεία. Ο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. κάθε θέμα που 
αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Δ.Π.Μ.Σ. και 
ειδικότερα ασκεί τα κατωτέρω καθήκοντα:

- Έχει την ευθύνη σύνταξης αναλυτικού απολογισμού 
του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Δ.Π.Μ.Σ.

- Εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. όλα τα θέματα που άπτονται 
του Δ.Π.Μ.Σ. μεταφέροντας τις αποφάσεις της ΣΕ.

- Έχει την ευθύνη για την απρόσκοπτη λειτουργία του 
Δ.Π.Μ.Σ.

- Φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων της ΣΕ.
- Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. αναπληρώνεται σε απου-

σία του από τον Αναπληρωτή Διευθυντή και δύναται 
να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε αυτόν μετά από 
εισήγηση του και έγκριση της Ε.Δ.Ε.

- Ο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος ια τη σύνταξη του προϋ-
πολογισμού και απολογισμού του Δ.Π.Μ.Σ., τους οποίους 
υποβάλλει στην Ε.Δ.Ε., την παρακολούθηση της εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών πλη-
ρωμής των σχετικών δαπανών. Ο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. εισηγείται 
γενικότερα στα αρμόδια όργανα για κάθε θέμα που αφο-
ρά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος.

στ) Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Δι-
εθνών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών έχει την 
εποπτεία και τον γενικότερο συντονισμό των μεταπτυ-
χιακών σπουδών, σε επίπεδο Ιδρύματος.

3.2 Τη διδασκαλία του Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να αναλαμβά-
νουν οι αναφερόμενοι στις διατάξεις του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017. Οι διδάσκοντες σε Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται 
κατά ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον από μέλη 
ΔΕΠ και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., Ομότιμους Καθηγητές 
ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων 
τμημάτων ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 
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(Α’  112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’  173) ή την 
παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011. Όλοι οι διδάσκο-
ντες πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, 
εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής 
και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν 
είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής δι-
ατριβής. Η Ε.Δ.Ε. αξιολογεί τις ανάγκες του Δ.Π.Μ.Σ. σε 
διδακτικό προσωπικό και, εφόσον τα υφιστάμενα μέλη 
ΔΕΠ, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντα μέλη 
ΔΕΠ και οι διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 
(Α’  112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’  173) ή την 
παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, δεν επαρκούν, 
με αιτιολογημένη απόφασή της αποφασίζει την ανάθεση 
διδακτικού έργου σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του 
ιδίου Α.Ε.Ι. ή την πρόσκληση μελών ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή 
ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του 
ν. 4310/2014 (Α’  258), συμπεριλαμβανομένων των ερευ-
νητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύ-
ματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 
ή νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις ανωτέρω 
διατάξεις. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε., η οποία λαμβάνεται 
ύστερα από εισήγηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., καλούνται από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες, καταξιωμένοι 
επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή 
ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, ή επιστήμονες αναγνω-
ρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική 
εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., για την 
κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Μ.Σ. Επικουρι-
κό έργο μπορούν να ασκούν Υποψήφιοι Διδάκτορες. Η 
ανάθεση της διδασκαλίας μεταπτυχιακού μαθήματος 
που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του 
Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από την Ε.Δ.Ε. και μπορεί να περιλαμ-
βάνει περισσότερα του ενός μέλη ΔΕΠ. Εξ’ αυτών, ένα 
μέλος ΔΕΠ προτείνεται από τη ΣΕ ως Συντονιστής (ΣΜ). 
Εκτός του συντονισμού της διδασκαλίας, ο ΣΜ μπορεί να 
εισηγείται τη συμμετοχή στη διδασκαλία και άλλων διδα-
σκόντων με τα τυπικά προσόντα που προαναφέρθηκαν. 
Σε κάθε περίπτωση έχει την ευθύνη της ομαλής διεκπε-
ραίωσης του μαθήματος, της επικοινωνίας με την Γραμ-
ματεία, της ενημέρωσης της ΣΕ, της παροχής στοιχείων 
σχετικών με το μάθημα, του ελέγχου και της τήρησης του 
απουσιολογίου και του βαθμολογίου. Στις υποχρεώσεις 
των διδασκόντων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η πε-
ριγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση 
σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του μαθή-
ματος, η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κες 
φοιτητές/τριες. Καθήκοντα ΕΚ μπορούν να αναλάβουν 
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τα οποία δραστηριοποιούνται 
στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο του Δ.Π.Μ.Σ. και όποια 
άλλα μέλη ΔΕΠ έχουν ανάθεση διδασκαλίας σε αυτό.

Άρθρο 4 
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

4.1 Για την εισαγωγή ΜΦ διενεργείται προκήρυξη 
(Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με εισήγηση 
της ΣΕ και απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. κάθε ακαδη-
μαϊκό έτος μέχρι το τέλος Ιουλίου με καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών το 
αργότερο εντός του Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. 

Σε περίπτωση που η προκήρυξη για την εισαγωγή των 
φοιτητών θα αφορά το εαρινό εξάμηνο ως εξάμηνο 
έναρξης του ΔΠΜΣ τότε η προκήρυξη θα διενεργηθεί 
μέχρι το τέλος Οκτωβρίου με καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών το αργότερο 
εντός του Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Η δημο-
σίευση της προκήρυξης γίνεται από το Πανεπιστήμιο 
Πατρών με ευθύνη του επισπεύδοντος Τμήματος, ενώ 
το σχετικό κόστος βαρύνει το ΔΠΜΣ. Με απόφαση της 
Ε.Δ.Ε. ορίζεται κάθε έτος η Επιτροπή Αξιολόγησης Υπο-
ψηφίων, η οποία απαρτίζεται από (τρία) 3 μέλη ΔΕΠ, 
και ειδικότερα: αποτελείται από τον ΔΔΠΜΣ και δύο 
(2) μέλη της Ε.Δ.Ε.. Η επιλογή ολοκληρώνεται μέχρι 
την 15η Οκτωβρίου όταν προκηρύσσεται με έναρξη 
το χειμερινό εξάμηνο και μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 
με έναρξη το εαρινό εξάμηνο. Τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1, καθώς 
και στην προκήρυξη κάθε έτους.

4.2 Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ελληνικών ΑΕΙ 
και ΤΕΙ καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τε-
λειόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδα-
πής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βε-
βαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μια 
ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της ΕΑΥ 
του ΠΜΣ προς επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. 
Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του δι-
πλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία 
έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επι-
λεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

4.3 Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά 
διδάσκοντα ορίζεται σε πέντε (παρ. 1β του άρθρου 45 
του ν. 4485/2017) Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο στους πενήντα (50).

4.4 Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνυπολογι-
σμό των παρακάτω κριτηρίων, το καθένα από τα οποία 
αποδίδει συγκεκριμένο αριθμό μορίων:

α) Βαθμός πτυχίου: στρογγυλοποίηση στο πρώτο δε-
καδικό ψηφίο x 5 μόρια.

β) Αναγνωρισμένος τίτλος γλωσσομάθειας που πιστο-
ποιεί την καλή (Β2) γνώση της ξένης (αγγλικής) γλώσ-
σας (όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 1 του π.δ. 
146/2007,την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 116/2006 
και τον Α.Σ.Ε.Π.: 5 μόρια (σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
αναγνωρισμένος τίτλος, η γλωσσομάθεια εξετάζεται με 
ειδική εξέταση), 5 μόρια.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό δί-
πλωμα: 0-5 μόρια.

δ) Επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου (δη-
μοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε 
ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια) 
από 0-5 μόρια.

ε) Συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της ΕΑΥ: ποι-
οτική αξιολόγηση από 0-35 μόρια.

Στην Συνέντευξη του υποψηφίου συνυπολογίζονται:
(i) η εκτίμηση της προσωπικότητάς του,
(ii) η αποτίμηση της πιθανής ερευνητικής δραστηρι-

ότητάς του,
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(iii) η ποιότητα των απαιτούμενων δύο συστατικών 
επιστολών.

4.5 Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων με βάση τα 
προηγούμενα κριτήρια καταρτίζει πίνακα αξιολογικής 
σειράς των επιτυχόντων, ο οποίος (με τη σύμφωνη γνώ-
μη της Συντονιστικής Επιτροπής) επικυρώνεται από την 
Ε.Δ.Ε.. του Δ.Π.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε σειρά σύμφωνα με 
τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν. Οι πενήντα (50) με 
την υψηλότερη βαθμολογία χαρακτηρίζονται ως επιτυ-
χόντες και οι υπόλοιποι χαρακτηρίζονται ως επιλαχόντες 
και μπορούν να καταλάβουν θέση στο Δ.Π.Μ.Σ. εάν αρ-
νηθεί (ούν) την εγγραφή ένας ή περισσότεροι από τους 
επιλεχθέντες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί 
όλοι οι ισοβαθμούντες.

Άρθρο 5
Εγγραφές - Δηλώσεις 
Μαθημάτων/Ασκήσεων -Ειδίκευση

5.1 Η εγγραφή των εισακτέων ΜΦ κάθε έτους γίνεται 
από 1η Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου για την προκή-
ρυξη που οι εγγραφές πραγματοποιούνται το χειμερι-
νό εξάμηνο ενώ για την προκήρυξη που οι εγγραφές 
πραγματοποιούνται το εαρινό εξάμηνο η εγγραφή των 
εισακτέων θα γίνεται 15 Φεβρουαρίου έως 15 Μαρτίου 
σε προθεσμίες που ορίζονται από την Ε.Δ.Ε.. Η εγγραφή 
γίνεται ηλεκτρονικά στο portal https://matrix.upatras.
gr/sap/bc/webdynpro/sap/zup s_ pg_adm..Για λόγους 
εξαιρετικής ανάγκης, είναι εφικτή η εγγραφή εντός μη-
νός από τη λήξη της προθεσμίας, με απόφαση της ΕΔΕ, 
μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου.

5.2 Οι ΜΦ υποχρεούνται να ανανεώνουν την εγγραφή 
τους ανά εξάμηνο. Η ανανέωση γίνεται με αίτηση μέσα 
σε προθεσμίες που ορίζονται από την ΕΔΕ. Οι ανανεώσεις 
εγγραφών στον κύκλο του ΔΠΜΣ θα πραγματοποιούνται 
δύο (2) φορές το χρόνο στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού 
εξαμήνου.

5.3 Αναστολή φοίτησης μπορεί να γίνει για ορισμένο 
χρόνο, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 συνεχόμενα 
εξάμηνα, για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, μετά 
από απόφαση της Ε.Δ.Ε.., η οποία λαμβάνεται κατόπιν 
αιτήσεως του ενδιαφερομένου μεταπτυχιακού φοιτητή. 
Κατά την διάρκεια της αναστολής φοίτησης αίρονται 
όλες οι παροχές, οι οποίες ανακτώνται κατόπιν νέας αι-
τήσεως του ενδιαφερόμενου. Τα εξάμηνα αναστολής της 
φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλε-
πόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. (παρ. 3 
του άρθρου 33 του ν. 4485/2017).

5.4 Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (εν-
δεικτικά: ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογε-
νειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας) να χο-
ρηγείται παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν 
αιτιολογημένης απόφασης της Ε.Δ.Ε.

5.5 Φοιτητής, που δεν ανανέωσε την εγγραφή του και 
δεν παρακολούθησε μαθήματα ή δεν διεξήγαγε έρευνα 
για δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, χάνει τη ιδιότητα του 
μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από τα μητρώα 
του ΔΠΜΣ.

5.6 Η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του 
υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται η προτεινόμενη 

θεματική περιοχή της διπλωματικής εργασίας και ο προ-
τεινόμενος επιβλέπων, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής με 
τη σύμφωνη γνώμη του και εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. την τρι-
μελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, 
ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων (παρ. 4 
του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, βλέπε άρθρο 6.4 και 7).

5.7 Oι όροι φοίτησης που περιλαμβάνονται στον Κα-
νονισμό Σπουδών του ΔΠΜΣ γίνονται αποδεκτοί από 
κάθε υποψήφιο με την εγγραφή του. Ο υποψήφιος, πριν 
εγγραφεί, λαμβάνει γνώση αυτού του Κανονισμού από 
τον δικτυακό τόπο του Τμήματος.

Άρθρο 6 
Eκπαιδευτική Δομή του ΠΜΣ

6.1 Διάρκεια και διάρθρωση Σπουδών - Διδακτικό 
ημερολόγιο

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι δυο (2) ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα.

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει το διπλάσιο του χρόνου της κανονικής διάρκειας 
φοίτησης, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης 
εκάστου ΠΜΣ. Ως εκ τούτου, η ανώτατη διάρκεια φοί-
τησης στο ΔΠΜΣ ανέρχεται στα τέσσερα (4) εξάμηνα.

Δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους 
φοιτητές και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για μη ερ-
γαζόμενους φοιτητές παρέχεται από την Ε.Δ.Ε. κατόπιν 
αίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή και κατάθεση των 
σχετικών δικαιολογητικών.

Η διάρκεια της μερικής φοίτησης δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει το διπλάσιο της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης. H 
διδασκαλία και οι εξετάσεις του πρώτου διδακτικού και 
του δευτέρου διδακτικού εξαμήνου ορίζονται σύμφωνα 
με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο όπως αυτό ορίζεται από 
τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων/ασκήσεων και 
εξετάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζεται και ανακοινώνε-
ται από την Ε.Δ.Ε. τουλάχιστον ένα δεκαήμερο πριν από 
την έναρξη του εξαμήνου.

6.2 Μαθήματα
Οι ΜΦ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ανελλιπώς 

και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα.
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 

απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 
εξήντα (60).

Η κατανομή των μαθημάτων ΠΜΣ παρουσιάζεται στον 
Πίνακα 1.
Κωδικός Π.Μ. Α’ Εξάμηνο Μαθήματα

2 Μεθοδολογία έρευνας στην ΑΥ
2 Συγγραφή επιστημονικών εργασιών (Ι)
2 Επιδημιολογία
7 Οικογενειακή Ιατρική - ΠΦΥ
7 Θεμελιώδεις έννοιες Αγωγής 

και Προαγωγής Υγείας
6 Διδακτικές στρατηγικές - Εναλλακτικές 

μορφές εκπαίδευσης μέσω της Τέχνης (Θ+Ε)

4 ΑΥ: θεματολογία κορμού – δεξιότητες ζωής 
και θεματικές ενότητες ΑΥ (Ι)

Σύνολο 30
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Β’ Εξάμηνο Μαθήματα
3 Λόγος και επικοινωνία 

(γραπτή και προφορική) στην ΑΥ
4 ΑΥ: Ψηφιακή τεχνολογία - 

Ηλεκτρονική υγεία (Θ + Ε)
6 Πολιτικές ένταξης της ΑΥ - 

Δια βίου Εκπαίδευση
4 Προγράμματα ΑΥ - 

Αξιολόγηση Προγραμμάτων ΑΥ (Θ+Ε)
6 ΑΥ: θεματικές ενότητες ΑΥ (ΙΙ)
3 Συγγραφή επιστημονικών εργασιών (ΙΙ)
4 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Σύνολο 30
Σύνολο 60

Πίνακας 1.Δομή του Προγράμματος με τίτλο: «Αγωγή 
Υγείας»

Με πρόταση της Ε.Δ.Ε.. και έγκριση της Συγκλήτου 
του Ιδρύματος μπορεί να γίνεται τροποποίηση του προ-
γράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ 
των εξαμήνων.

Διδάσκοντες στο Δ.Π.Μ.Σ. δύνανται να είναι σύμφωνα 
με τα οριζόμενα του άρθρου 36 του ν. 4485/2017. Σε 
κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η διδασκαλία μαθημά-
των με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). Τα 
μαθήματα θα διδάσκονται στην ελληνική και, εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο, στην αγγλική γλώσσα.

6.3 Παρακολούθηση μαθημάτων
H παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων και 

των ασκήσεων (εργαστηριακών, κ.λπ.) είναι υποχρεωτική. 
Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικώς σοβαροί και 
τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρακολούθησης των 
μαθημάτων και συμμετοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών 
στις προβλεπόμενες υπό του προγράμματος ασκήσεις, 
είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν απουσίες, ο μέγιστος 
αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το 1/6 των 
μαθημάτων ή των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Στο τέλος κάθε εξαμήνου γίνεται εξέταση στα μαθή-
ματα του αντίστοιχου εξαμήνου. Ο τρόπος εξέτασης κα-
θορίζεται από τους διδάσκοντες. Σε περίπτωση που ΜΦ 
λόγω απουσιών δεν παρακολούθησε επαρκώς μάθημα, 
τότε είναι υποχρεωμένος/η να το επαναλάβει.

Τα μαθήματα-εργαστήρια πραγματοποιούνται στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών.

6.4 Βαθμολογία - Εξετάσεις - Ορισμός Ε.Κ. και Τ.Ε.Ε.
Η επίδοση σε κάθε μάθημα αξιολογείται από τον/ους 

διδάσκοντα/ες και βαθμολογείται με την ισχύουσα, για 
τους προπτυχιακούς φοιτητές, κλίμακα βαθμολογίας. 
Συγκεκριμένα, οι βαθμοί που δίδονται, κυμαίνονται από 
μηδέν (0) μέχρι δέκα (10) με διαβαθμίσεις της ακέραιης 
ή μισής μονάδας.

Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το 5 και οι μεγαλύτεροί του. 
Η βαθμολογία αποστέλλεται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. 
εντός είκοσι ημερών από το πέρας της εξεταστικής περι-
όδου. Στα πιστοποιητικά βαθμολογίας, που χορηγούνται 
από την Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., αναγράφονται ανα-
λυτικώς όλοι οι προβιβάσιμοι βαθμοί. Οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές δύνανται να εξεταστούν στα μαθήματα και των 
δύο εξαμήνων, πριν την έναρξη του χειμερινού διδακτικού 

εξαμήνου. Η εξεταστική περίοδος ορίζεται στις δύο (2) 
εβδομάδες. Η παραπάνω εξέταση είναι επαναληπτική των 
μαθημάτων των αντίστοιχων εξαμήνων. Σε περίπτωση 
αποτυχίας σε μάθημα ή υπέρβασης του ορίου απουσιών, 
ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επανα-
λάβει την παρακολούθησή του. Σε περίπτωση δεύτερης 
αποτυχίας σε μάθημα, στην οποία δεν προσμετράται η 
τυχόν αποτυχία σε εξέταση μαθήματος κατά την επα-
ναληπτική εξέταση πριν από την έναρξη του χειμερινού 
εξαμήνου, ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το 
Πρόγραμμα, μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας στο τελευταίο μά-
θημα, με το οποίο ο φοιτητής ολοκληρώνει τις υποχρεώ-
σεις του στο ΔΠΜΣ, μετά από αίτηση του φοιτητή, δίνεται 
η δυνατότητα επανεξέτασής του από Τριμελή Εξεταστική 
Επιτροπή, η οποία θα ορίζεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτα-
σης διδάσκων. Για κάθε ΜΦ ορίζεται από την Ε.Δ.Ε., μετά 
από πρόταση της ΣΕ, ένα μέλος ΔΕΠ ως Επιβλέπων Κα-
θηγητής (ΕΚ), με τη σύμφωνη γνώμη και του ίδιου. Η ΣΕ 
και ο ΕΚ έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του 
ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού 
φοιτητή (βλέπε και άρθρα 5.6 και 7).

Για την απονομή του ΔΜΣ, απαιτείται προαγωγικός 
βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα.. Αν η εν λόγω 
προϋπόθεση δεν επιτευχθεί μέσα στην προβλεπόμενη 
προθεσμία, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται απλού 
πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης των μαθη-
μάτων, όπου έλαβε προαγωγικό βαθμό και αποχωρεί.

Άρθρο 7 
Διπλωματική Εργασία

Δεν απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 8
Λοιπές Υποχρεώσεις Μ.Φ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενθαρρύνονται να πα-
ρακολουθούν και να συμβάλλουν ενεργά στις επιστη-
μονικές και γενικότερα ακαδημαϊκές εκδηλώσεις που 
διοργανώνονται από το ΔΠΜΣ, το Τμήμα Επιστημών 
της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, το Τμήμα 
Λογοθεραπείας, το Τμήμα Ιατρικής ή το Πανεπιστήμιο 
Πατρών και δύναται να συνεπικουρούν στην εκπαίδευ-
ση των προπτυχιακών φοιτητών και επιτήρηση των 
εξετάσεων.

Άρθρο 9 
Απονομή και Βαθμός ΔΜΣ

9.1 Προϋποθέσεις Απονομής ΔΜΣ
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές 

του και λαμβάνει το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών, 
όταν εκπληρώσει όλες τις, υπό του Προγράμματος και 
του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας για τις Μετα-
πτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών, προ-
βλεπόμενες υποχρεώσεις. Το ΔΜΣ δεν απονέμεται σε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα 
με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).
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9.2 Υπολογισμός βαθμού ΔΜΣ
Ο βαθμός του ΔΜΣ υπολογίζεται σύμφωνα με τις δια-

τάξεις της υπό στοιχεία Φ5/89656/Β3/2007 υπουργικής 
απόφασης «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (Β’ 1466). Κατά 
συνέπεια ο βαθμός ΔΜΣ υπολογίζεται με συντελεστή 
βαρύτητας ίσο με τον ακριβή αριθμό των πιστωτικών 
μονάδων ECTS κάθε μαθήματος, σύμφωνα με την πα-
ρακάτω εξίσωση:

Βαθμός ΔΜΣ = (Βαθμός Μαθήματος 1 x ECTS Μαθή-
ματος 1 + Βαθμός Μαθήματος 2 x ECTS Μαθήματος 2 + 
…/Συνολικός Αριθμός ECTS του ΔΜΣ

Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται προαγωγικός 
βαθμός (≥ 5) σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα. Αν τού-
το δεν επιτευχθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία ο 
μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται απλού πιστοποιητι-
κού επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων, όπου 
έλαβε προαγωγικό βαθμό και αποχωρεί. Ο βαθμός του 
ΔΜΣ πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών 
του Μ.Φ. Στα απονεμόμενα ΔΜΣ αναγράφεται χαρακτη-
ρισμός Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα που αντιστοιχεί σε:

=> «Άριστα» από 8,50 έως 10
=> «Λίαν Καλώς» από 6,50 έως 8,49
=> «Καλώς» από 5 έως 6,49
Η απονομή των τίτλων ΔΜΣ εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε.
9.3 Τελετουργικό Απονομής ΔΜΣ
Ο φοιτητής που ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπουδές του, 

ορκίζεται ενώπιον του Πρυτάνεως και του Προέδρου του 
Τμήματος, σε δημόσια τελετή, που γίνεται μετά τη λήξη 
εκάστης εξεταστικής περιόδου, σε ημέρα και ώρα, που 
ορίζεται από τον πρύτανη σε συνεργασία με τους Προέ-
δρους των Τμημάτων. Ο όρκος δεν αποτελεί συστατικό 
στοιχείο της επιτυχούς αποπεράτωσης των σπουδών, 
είναι όμως αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του 
τίτλου. Πριν από την ορκωμοσία μπορεί να χορηγείται 
βεβαίωση επιτυχούς αποπεράτωσης των σπουδών.

Άρθρο 10 
Λογοκλοπή - 
Παράβαση Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας - 
Πνευματικά Δικαιώματα

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να 
αναφέρει με τον ενδεδειγμένο τρόπο αν χρησιμοποίησε 
το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται 
σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα.

Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας 
άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/
ης - δημοσιευμένης ή μη - χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η 
αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη 
και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/
ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει 
απόφαση της Ε.Δ.Ε. για διαγραφή του/της.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Ε.Δ.Ε. μπορεί να απο-
φασίσει τη διαγραφή του/της, αφού προηγουμένως του 
δοθεί η δυνατότητα να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς, 
τις απόψεις του επί του θέματος.

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του προ-
βλήματος στην Ε.Δ.Ε.

Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της 
αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε πα-
ράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας 
από μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή 
εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση 
της διπλωματικής εργασίας, με βάση τα ισχύοντα και τις 
σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου.

Άρθρο 11 
Φοιτητικές Παροχές

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

11.1 Γενικά
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν άλλη ιατρο-

φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιού-
νται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περί-
θαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των 
σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

11.2 Τέλη φοίτησης
Το ΔΠΜΣ προβλέπει για τη λειτουργία του τέλη φοίτη-

σης, το ύψος των οποίων καθορίζεται στα 2.000 €. H κα-
ταβολή θα γίνεται σε δυο δόσεις κατά άτομο, συγκεκρι-
μένα 1000 ευρώ στην έναρξη του ΠΜΣ με την εγγραφή 
και 1000 ευρώ με την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου.

11.3. Δωρεάν Φοίτηση
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυχια-

κοί φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον 
διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσι-
μο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, 
το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικο-
γενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού 
διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμ-
φωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα 
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 
Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα 
μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι 
φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις 
εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που 
εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το 
ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με 
σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το 
μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοί-
τησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην Σ.Ε. 
ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής 
των φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Σε καμία περίπτωση η οικο-
νομική κατάσταση του υποψηφίου δεν αποτελεί λόγο 
μη επιλογής σε ΔΠΜΣ. Δεν δικαιούνται απαλλαγή όσοι 
λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.

11.4. Φοιτητικές υποτροφίες
Το πρόγραμμα δύναται να απονέμει υποτροφίες σε 

ΜΦ, εφόσον οι διατιθέμενοι σε αυτήν πόροι το επιτρέ-
πουν, στη βάση αξιοκρατικής επιλογής από τη ΣΕ.

Α. με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια, όπως: 
βαθμολογία προηγούμενου εξαμήνου, ιδιαίτερη επίδοση 
σε μάθημα ή σε πειραματική εργασία, και τυχόν επιστη-
μονικά επιτεύγματα, και Β. με βάση κοινωνικά κριτήρια.
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Η δυνατότητα χορήγησης, τα κριτήρια επιλογής κα-
θώς και ο αριθμός των υποτροφιών θα καθορίζονται με 
απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 12 
Θέματα του Παραρτήματος Διπλώματος 
(άρθρο 15 του ν. 3374/2005)

Το ΔΜΣ συνοδεύεται από παράρτημα διπλώματος 
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, το οποίο, με-
ταξύ άλλων, περιέχει πληροφορίες και στοιχεία σχετικά 
με τη διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος 
σπουδών, τα προσόντα και την ειδίκευση που απέκτησε 
ο πτυχιούχος και τη βαθμολογία του σύμφωνα με το ευ-
ρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Άρθρο 13 
Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή

13.1 Η Γραμματειακή και Διοικητική υποστήριξη του 
ΔΠΜΣ και των οργάνων, τα οποία λειτουργούν στο πλαί-
σιο αυτού, παρέχεται από τη Γραμματεία του επισπεύδο-
ντος Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνι-
κής Εργασίας, email: secptde@upatras.gr. Η Διοικητική 
υποστήριξη του ΔΠΜΣ συνίσταται ενδεικτικά στη γραμ-
ματειακή εξυπηρέτηση των διοικητικών οργάνων, στην 
προώθηση διαδικασιών για τη σύνταξη και δημοσίευση 
προκηρύξεων και για την υποβολή αιτήσεων, στη συ-
γκέντρωση δικαιολογητικών υποψηφίων και εγγραφής 
τους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, 
στη μηχανογραφημένη σύνταξη καταλόγων εγγεγραμ-
μένων, στην τήρηση μερίδας για κάθε εγγεγραμμένο, 
στην έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώ-
σεων, στην προώθηση διαδικασιών χορήγησης δανείων, 
υποτροφιών, δελτίων φοιτητικών εισιτηρίων και λοιπών 
παροχών προβλεπόμενων υπό των εκάστοτε ισχυουσών 
διατάξεων, διαδικασιών απονομής τίτλων, στην ενημέ-
ρωση βιβλίων και στην παροχή πάσης φύσεως πληρο-
φοριών σχετικά με τη λειτουργία του Προγράμματος.

13.2 Για την υλοποίηση του ΔΠΜΣ χρησιμοποιούνται 
(α) Αίθουσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
(β) Αίθουσες διδασκαλίας των συνεργαζόμενων Τμη-

μάτων.
(γ) Οι υπηρεσίες δανεισμού που παρέχει η Βιβλιοθή-

κη και το Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου 
Πατρών.

Άρθρο 14 
Αξιολόγηση

Οι διδάσκοντες και το περιεχόμενο όλων των μαθημά-
των αξιολογούνται από τους φοιτητές σύμφωνα με το 
σύστημα αξιολόγησης που ισχύει για το Πανεπιστήμιο 
Πατρών και βασίζεται στην ανώνυμη συμπλήρωση ερω-
τηματολογίων, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω. 
Περαιτέρω, το πρόγραμμα, ως σύνολο, θα αξιολογείται 
με βάση σειρά δεικτών, ως προς την επιτυχία του.

Μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικοί δείκτες που θα χρησι-
μοποιηθούν είναι: (α) η επαγγελματική πορεία των απο-
φοίτων του (β) το ποσοστό των μεταπτυχιακών φοιτητών 
που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα (γ) ο αριθμός των 
αιτήσεων (σε ετήσια βάση) για το πρόγραμμα και των 
τελικά εγγεγραμμένων φοιτητών.

Η αποτίμηση από τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, των μαθημάτων 
και των διδασκόντων του ΔΠΜΣ θα γίνεται με ευθύνη 
της Ε.Δ.Ε. και τα αποτελέσματά της θα περιλαμβάνονται 
στην ετήσια έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα 
με την υπάρχουσα μεθοδολογία που εφαρμόζεται με 
επιτυχία τα τελευταία χρόνια στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Κάθε εξάμηνο θα γίνεται εσωτερική αξιολόγηση και 
στο κλείσιμο της πενταετίας θα πραγματοποιηθεί συ-
νολική εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, ώστε να 
διαπιστωθεί είτε η ανάγκη συνέχισης του ΔΠΜΣ στην 
ίδια μορφή είτε η τροποποίηση και βελτίωσή του, ώστε 
να ανταποκρίνεται στις τότε ανάγκες της επιστήμης, της 
κοινωνίας και της αγοράς.

Άρθρο 15 
Μεταβατικές Ρυθμίσεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονι-
σμό, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 16 
Συντμήσεις

ΕΔΕ = Ειδική Διατμηματική Επιτροπή
ΔΔΠΜΣ = Διευθυντής Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΕΑΥ = Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων 
ΕΚ = Επιβλέπων Καθηγητής
ΔΜΣ = Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ΜΦ = Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
ΔΠΜΣ = Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών 
ΣΕ = Συντονιστική Επιτροπή
Α.Ε.Ι. = Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
Ε.Λ.Κ.Ε. = Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
Ε.Ε.Π. = Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Ε.ΔΙ.Π. = Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό 
Ε.Τ.Ε.Π. = Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
ΤΕΠΕΚΕ = Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοι-

νωνικής Εργασίας

Άρθρο 17 
Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφιότητας ΠΜΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Πρότυπος Τίτλος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφιότητας ΠΜΣ
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση μέσω του portal του Πανεπιστημίου
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
5. Αντίγραφο πτυχίου.
6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
7. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας.
8. Δύο συστατικές επιστολές
9. Βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47495Τεύχος B’ 4675/05.09.2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ: 000      
                                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 
(ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) 

 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

TMHMA ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ  ΔΙΠΛΩΜΑ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 

……………………………………  

 

Ο/Η  .…………………………………… ΤΟΥ/ΤΗΣ  
……………………..(3) 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ/ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ(4) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
…………………….(5) 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ……………………….(6) 

ΕΞ/ΕΚ ……………….(7) ΟΡΜΩΜΕΝΟΣ/Η(8) 

ΣΠΟΥΔΑΣΕ 

ΤΟ(Ν)/ΤΗ(Ν) ……………………………..(9) 

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ 

……………………………………(10) 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΗΝ/ΣΤΙΣ…………………………………(11), 

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/ΣΤΙΣ ………………………………….(12) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Πρότυπος Τίτλος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 26 Αυγούστου 2022

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02046750509220012*
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