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1. Συνοπτική Περιγραφή του Προγράμματος
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία»
ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του Νόμου Πλαισίου 3685/08, την από 23-03-2016
απόφαση της Γεν. Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την
από 27-04-2016 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνώνκαι την απόφαση του Πρύτανη του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αριθμός Φύλλου
1789, τεύχος Β΄, 17 Ιουνίου 2016.
Βάσει των παραπάνω εγγράφων, η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών σε συνεργασία με την Α΄ Ψυχιατρική Κλινική του Αιγινητείου Νοσοκομείου, εισηγούνται την
οργάνωση και τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο «Αντιμετώπιση
Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2024.
Ο παρών εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Π.Μ.Σ. βασίζεται στις διατάξεις του Νόμου Πλαισίου
3685/2008, στις σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής του
ΕΚΠΑ.

2. Αντικείμενο – Σκοπός
Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία των εξαρτήσεων και της αντιμετώπισής τους, καθώς
και η προαγωγή γνώσης και έρευνας σε τομείς που εντάσσονται στο πλαίσιο των ανωτέρω επιστημονικών
πεδίων.
Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες του χώρου των επιστημών υγείας,
αλλά και επιστήμονες άλλων επιστημονικών αντικειμένων στη μεθοδολογία εφαρμογής των αρχών της
αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, με στόχο την ενίσχυση και προστασία της ψυχικής υγείας σε ατομικό και
κοινωνικό επίπεδο.
Επιπλέον, και λόγω της διεπιστημονικής φύσης του αντικειμένου του Π.Μ.Σ., σκοπός του είναι η
διεξοδική και βάσει κριτηρίων διεπιστημονικότητας διδασκαλία και εκπαίδευση των νέων επιστημόνων
στη συναφή μεθοδολογία έρευνας, με στόχο τη δυνατότητα παραγωγής και εφαρμογής καινούργιας
γνώσης.
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Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, στις
οποίες απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για τη διαχείριση θεμάτων που άπτονται του πεδίου των
εξαρτήσεων και των συναφών θεμάτων ψυχικής υγείας και των ψυχικών διαταραχών.

3.Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Η απονομή «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης» (MSc) στην «Αντιμετώπιση ΕξαρτήσεωνΕξαρτησιολογία» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, επιτυγχάνεται μετά την πλήρη και επιτυχή
ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Π.Μ.Σ. (Ν. 3685/2008, άρθρο 3, παρ. 2).

4. Χρονική Διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.
Η παρακολούθηση κατά τα (3) εξάμηνα σπουδών είναι υποχρεωτική. Μέχρι και το τέλος του δεύτερου
εξαμήνου ορίζεται το θέμα για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία
παραδίδεται μέχρι το τέλος του τρίτου εξαμήνου και την ολοκλήρωση των σπουδών.

5.Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε), γίνονται δεκτοί
υποψήφιοι οι οποίοι είναι: Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας,
Νοσηλευτικής και άλλων συναφούς αντικειμένου τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής(σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 4 του ν.3685/08) και τη σχετική
προκήρυξη όπως αυτή ανακοινώνεται.

6.Αριθμός Εισακτέων
Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ και μετά την έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής
Σχολής προκηρύσσεται ο αριθμός των θέσεων εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΦΕΚ 1414 Β΄, 8-72015).Ο αριθμός των εισακτέων στο τρέχον Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30)ανά έτος.
Ο ακριβής αριθμός για το ΠΜΣ καθορίζεται σύμφωνα με την υποδομή των τμημάτων, τον αριθμό των
διδασκόντων και τις ανάγκες σε ειδικευμένους αποφοίτους.
Στο Π.Μ.Σ επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) που πέτυχε στον σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού με το
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γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.

7.Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Υποψηφιότητας
Η προκήρυξη των θέσεων για την επιλογή των φοιτητών γίνεται με ευθύνη της Γραμματείας
Μεταπτυχιακών Σπουδών και δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα www.grammateia.med.uoa.gr και στους
πίνακες ανακοινώσεων της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών
Σπουδών σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της
Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.
Όλοι οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον παρακάτω κατάλογο, τον οποίο εισηγείται η
Συντονιστική Επιτροπή και εγκρίνει η Γ.Σ.Ε.Σ.:
1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, που αναρτάται μαζί με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα
Διαδικτύου www.grammateia.med.uoa.gr
2. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου/ων ή διπλώματος (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι).
3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών.
4. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους σπουδών από Α.Ε.Ι
της αλλοδαπής.
5. Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας.
6. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο έκαστη, από άτομα με
μόνιμη σχέση εργασίας σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα).
7. Σύντομο Σημείωμα στο οποίο οι υποψήφιοι αναφέρουν τα κριτήρια βάσει των οποίων επέλεξαν το
συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. (300 λέξεις).
8. Επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις που έχει κάνει ο υποψήφιος.
9. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ.
10. Πιστοποιήσεις ξένης Γλώσσας (ή Ελληνικής για αλλοδαπούς υποψηφίους).
11. Άλλα στοιχεία που δηλώνουν επιστημονική ή εργασιακή εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του
μεταπτυχιακού προγράμματος, αλλά και άλλες δραστηριότητες.
12. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
13. Μία (1) φωτογραφία.
14. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
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15. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου όπου δηλώνεται η εγκυρότητα των στοιχείων που αναφέρονται
στο βιογραφικό σημείωμα και στην αίτηση υποψηφιότητας.
Οτιδήποτε άλλο αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου θα πρέπει να αποδεικνύεται με την
κατάθεση επικυρωμένου αντίγραφου με την αίτηση.
Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.) θα αξιολογεί μόνο τα στοιχεία της Αίτησης
Υποψηφιότητας για τα οποία προσκομίζονται τα απαραίτητα πιστοποιητικά.Σε οποιαδήποτε περίπτωση
βρεθεί ότι τα στοιχεία της αίτησης δεν καλύπτονται από αντικειμενικά τεκμήρια, η αίτηση δε θα εξετασθεί
περαιτέρω. Γίνονται δεκτοί από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. μόνο συμπληρωμένοι φάκελοι υποψηφιότητας.

8. Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων
Η επιλογή των υποψηφίων εγκρίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
Λόγω της διεπιστημονικής φύσης του αντικειμένου του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 1414 Β΄, 8-7-2015, υπ’ αριθμ.
πράξη 84, άρθρο 2), η επιλογή των υποψηφίων από την Ε.Ε.Μ.Φ. επιδιώκεται να εξασφαλίζει, κατά τον
βαθμό που είναι δυνατό, την αντιπροσώπευση όλων των επιστημονικών αντικειμένων αντίστοιχα προς τον
βαθμό συνάφειάς τους με το αντικείμενο και τους στόχους του Π.Μ.Σ. (κριτήριο διεπιστημονικότητας).
Για την επιλογή των υποψηφίων, λαμβάνονται υπ’ όψιν τα κριτήρια που συνοψίζονται στη συνέχεια:
1. Γενικός βαθμός πτυχίου
2. Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα με συναφές αντικείμενο*.
3. Διπλωματική Εργασία (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, ενώ όπου δεν προβλέπεται η
ποσόστωση που της αναλογεί θα κατανεμηθεί στις λοιπές ενότητες)
4. Κλινικό ή αντίστοιχα κοινωνικό έργο (βεβαιωμένο, με σφραγίδα του ιδρύματος που τις χορηγεί)
5. Ερευνητική δραστηριότητα (βεβαιωμένη, με σφραγίδα του ιδρύματος που τις χορηγεί)
6. Ξένη Γλώσσα
7. Συνέντευξη από την Ε.Ε.Μ.Φ όπου εκτιμώνται μεταξύ άλλων η

δυνατότητα και το κίνητρο

(motivation) του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ.(Κίνητρο – Προσωπικότητα –
Σύντομο Σημείωμα).**
* Τα επιστημονικά πεδία που ορίζονται ως συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. περιγράφονται στο
παράρτημα του εσωτερικού κανονισμού.
** Δύναται να πραγματοποιούνται ατομικές συνεντεύξεις ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των
υποψηφίων.
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Με βάση τα παραπάνω για κάθε υποψήφιο διαμορφώνεται μία συνολική βαθμολογία σε κλίμακα
αξιολογικής

κατάταξης

και

δημοσιεύεται

στη

σχετική

ιστοσελίδα

Διαδικτύου

(www.grammateia.med.uoa.gr). Μετά την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τη βαθμολογία τους, η
Σ.Ε. προτείνει στη Γ.Σ.Ε.Σ. συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων (ΦΕΚ 1414 Β΄/ 8-7-2015) για εισαγωγή στο
Π.Μ.Σ. Η δημοσίευση της κλίμακας αξιολογικής κατάταξης στην ιστοσελίδα του Διαδικτύου γίνεται βάσει
του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης του κάθε υποψηφίου και όχι ονομαστικά, προκειμένου να
αποφευχθεί η έκθεση προσωπικών δεδομένων.
Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. (Ν. 3685/2008, άρθρο 4, παρ. 2) και δημοσιεύεται
στη σχετική ιστοσελίδα Διαδικτύου (www.grammateia.med.uoa.gr), βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της
αίτησης των υποψηφίων.
Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων επιλεγέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών, καλούνται ο/οι
αμέσως πρώτος/οι επιλαχόντες για τη θέση ή τις θέσεις αυτές.
Ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητώνείναι δυνατόν να
κατατεθούν σε προθεσμία επτά εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τηςεπιλογής.
Οι ενστάσεις εξετάζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία οφείλει να πληροφορήσει γραπτώς τον
ενιστάμενο για το αποτέλεσμα της ένστασής του σε προθεσμία 15 ημερών.

9.Όργανα Διοίκησης του Π.Μ.Σ.
Η διοίκηση του Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου-Πλαισίου 3685/2008, των
κατευθύνσεων της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) της Ιατρικής Σχολής.
Ειδικότερα, όργανα της Διοίκησης του Π.Μ.Σ. είναι:
Α. Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών
Β. Επιστημονικός/ά Υπεύθυνος/η
Γ. Συντονιστική Επιτροπή
Δ. Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Ε.α. Γραμματειακή Υποστήριξη του Π.Μ.Σ.
Ε.β. Διοικητική Υποστήριξη
ΣΤ. Διδακτικό Προσωπικό
7

9Α. Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών
Τη θέση του Διευθυντή Προγράμματος Σπουδών καταλαμβάνει μέλος ΔΕΠ από τις δυο ανώτερες βαθμίδες
(Καθηγητής ή Αναπληρωτής καθηγητής) του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες(Ν 3685/2008, άρθρο 2, παρ. δ):
Α. Συγκαλεί τη «Συντονιστική Επιτροπή» και προεδρεύει των εργασιών τους.
Β. Εισηγείται στη «Συντονιστική Επιτροπή» για τα σχετικά της αρμοδιότητας της θέματα και για τα οποία
δεν απαιτείται εισήγηση από άλλο όργανο.
Γ. Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της «Συντονιστικής Επιτροπής».
Δ. Εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του
Π.Μ.Σ.

9Β. Επιστημονικά Υπεύθυνη
Ο/Η Επιστημονικός/ά Υπεύθυνο/η του Π.Μ.Σ ταυτίζεται με τον Διευθυντή και έχει ως αρμοδιότητες:
Α) τη σύνταξη του προϋπολογισμού-απολογισμού των οικονομικών του προγράμματος και
Β) την οικονομική διαχείριση των εσόδων-εξόδων του.

9Γ. Συντονιστική Επιτροπή
ΗΣυντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό
λειτουργίας του Π.Μ.Σ. (Ν.3685/2008, άρθρο 2, παρ. γ). Απαρτίζεται από τον Διευθυντή του
Π.Μ.Σ./Πρόεδρο της Σ.Ε., και 5 μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και η Σ.Ε.
ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής.
Η Συντονιστική Επιτροπή ορίζει ειδική γραμματειακή κάλυψη και επιστημονική υποστήριξη των αναγκών
του Π.Μ.Σ., αποφασίζεικαι προτείνει για έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής διαδικαστικά θέματα
όπως π.χ. τα ακόλουθα:


Εισήγηση στη Γ.Σ.Ε.Σ. σχετικά με τη σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.



Εισήγηση στη Γ.Σ.Ε.Σ. σχετικά με τη σύνθεση της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών
(Ε.Ε.Μ.Φ.).



Προκήρυξη του Π.Μ.Σ., όροι φοίτησης και δίδακτρα.



Αριθμός και τρόπος επιλογής εισακτέων.



Αναλυτικά προγράμματα σπουδών.
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Ζητήματα οικονομικής υποστήριξης του Π.Μ.Σ.



Ορισμός, για κάθε Μεταπτυχιακό Φοιτητή, ενός μέλους ΔΕΠ ως επιβλέποντος, ο οποίος θα έχει
την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του Μ.Φ.

9Δ.Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Μετά την Εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. και την έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζεται η
Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.), η οποία απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του
οικείου Τμήματος (Ν. 3685/2008, άρθρο 4, παρ. 2). Η Ε.Ε.Μ.Φ. αναλαμβάνει την αξιολόγηση των
υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και τους κατατάσσει κατά σειρά επιτυχίας. Η αξιολόγηση βασίζεται
στα κριτήρια που αναφέρονται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό καθώς και στη συνέντευξη των
υποψηφίων. Η τελική επιλογή εγκρίνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. μετά την εισήγηση της Ε.Ε.Μ.Φ. και της Σ.Ε.
του Π.Μ.Σ.

9Ε. α)Γραμματειακή Υποστήριξη του Π.Μ.Σ.
Η απρόσκοπτηδιεκπεραίωση του Π.Μ.Σ. εξασφαλίζεται από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών της
Ιατρικής Σχολής σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων Εξαρτησιολογία». Η Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής σε συνεργασία με τη
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει εργασίες όπως οι παρακάτω:
α) Την προκήρυξη του Προγράμματος και την προετοιμασία του προγράμματος διδασκαλίας σύμφωνα με
την υπόδειξη του Επιστημονικώς Υπευθύνου και της Επιστημονικής Επιτροπής του ΠΜΣ.
β) Τη συγκέντρωση των υποβαλλόμενων αιτήσεων και την παρακολούθηση της επιλογής των υποψηφίων
από τις αρμόδιες επιτροπές.
γ) Τη συγκέντρωση της βαθμολογίας κάθε μαθήματος.
δ) Τη συγκέντρωση των εκθέσεων αξιολόγησης.
ε) Την προετοιμασία της απονομής των Τίτλων Σπουδών στους φοιτητές και
στ) Την τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων του Π.Μ.Σ.
Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. συνεργάζεται με τη Σ.Ε. και υποστηρίζει τη διαχείριση του Π.Μ.Σ. σε θέματα
όπως αλληλογραφία με τους ξένους και Έλληνες διδάσκοντες, επικοινωνία με τα συνεργαζόμενα ιδρύματα
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και φορείς, επικοινωνία με τους φοιτητές του Π.Μ.Σ., τήρηση πρακτικών, παρακολούθηση των κειμένων
και του περιεχομένου του σχετικού διαδικτυακού τόπου, κ.λπ.

9Ε. β) Διοικητική Υποστήριξη του Π.Μ.Σ.
Η απρόσκοπτη διεκπεραίωση του Π.Μ.Σ. εξασφαλίζεται επίσης από τη διοικητική υποστήριξη η οποία
αναλαμβάνει εργασίες όπως οι παρακάτω:
α) Τη συγκέντρωση και η διαχείριση των οικονομικών στοιχείων του Π.Μ.Σ.
β) Την επικοινωνία με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας.
γ) Τησυνεργασία με τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής με σκοπό την
εξασφάλιση της απρόσκοπτης διεκπεραίωσης του Π.Μ.Σ.
δ) Η συνεργασία με τις Επιτροπές του Π.Μ.Σ.

9ΣΤ. Διδακτικό Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Καθηγητές ΑΕΙ των συνεργαζομένων Τμημάτων, β) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και
διδάσκοντες ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στα Π.Μ.Σ.
μπορούν να αναλαμβάνουν: αα) Μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου
ή άλλου Α.Ε.Ι., αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες
ή διδάσκοντες βάσει του Π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α'), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος,
αβ) Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική
δραστηριότητα, αγ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.) και τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.
4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Δομή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΤοΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης, έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τρία (3) εξάμηνα και δεν
μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα εξάμηνα (σε περίπτωση παράτασης). Οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με θέμα: «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία».
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11.Πρόγραμμα σπουδών
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του τίτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (MSc), πραγματοποιούνται σε τρία εξάμηνα. Η συνολική απασχόληση που απαιτείται για την
ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί σε 90 Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.), δηλαδή σε 30 Π.Μ. ανά εξάμηνο
ως εξής:
Α εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Γενικές Έννοιες Εξαρτησιολογίας
2. Νόμιμες και Παράνομες Εξαρτησιογόνες ουσίες
3. Συμπεριφορικές εξαρτήσεις
Σύνολο
Β εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα
4. Πρόληψη εξαρτήσεων-Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις
5. Θεραπείες Εξαρτήσεων
6. Πρόληψη υποτροπών, κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη
Σύνολο
Γ εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα
7. Πρόληψη Επαγγελματικής εξουθένωσης θεραπευτών
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Σύνολο

Πιστωτικές μονάδες
10
10
10
30
Πιστωτικές μονάδες
10
10
10
30
Πιστωτικές μονάδες
5
25
30

Η Σ.Ε. φέρνει για έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. το αναλυτικό πρόγραμμα των θεωρητικών μαθημάτων κάθε
διδακτικής Ενότητας.
Η Σ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα επιμέρους αλλαγών του προγράμματος και των διδασκόντων με υποχρέωση
την έγκαιρη ενημέρωση των Μ.Φ. και της Γ.Σ.Ε.Σ.
Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης κάθε διδακτικής ενότητας οι φοιτητές ενθαρρύνονται για τη
συμμετοχή τους σε προγράμματα με αντικείμενο τηναντιμετώπιση των εξαρτήσεων.

12.Υποχρεώσειςμεταπτυχιακών φοιτητών
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων που
ορίζονται από το πρόγραμμα Σπουδών.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι:
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 Να παρακολουθούν επιτυχώς τα υποχρεωτικά μεταπτυχιακά μαθήματα. Ένας μεταπτυχιακός
φοιτητής θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει μόνο εάν συμπληρώσει το 80% των ωρών του
μεταπτυχιακού προγράμματος (20 απουσίες/εξάμηνο). Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να
επαναλάβει το εξάμηνο.
 Να εφοδιάζονται, με δική τους ευθύνη, με τα απαραίτητα συγγράμματα και φωτοτυπίες
επιστημονικών άρθρων που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη.
 Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
 Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγγράψει διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με τα
μαθήματα του προγράμματος, το οποίο μετά την έγκριση της Σ.Ε. επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
Προς τούτο διαμορφώνεται κατάλογος σχετικών θεμάτων. Ο επιβλέπων προτείνει δύο
συνεξεταστές, οι οποίοι, μετά την έγκριση της Σ.Ε. και επικύρωση της Γ.Σ.Ε.Σ, μαζί με τον
επιβλέποντα αποτελούν την ΤριμελήΕξεταστική Επιτροπή(Τ.Ε.Ε.) της διπλωματικής εργασίας.
Η σύνθεση της Τ.Ε.Ε. επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Ο φοιτητής επεξεργάζεται το θέμα και το
παρουσιάζει ενώπιον της Τ.Ε.Ε. Με τη γραπτή βεβαίωση των μελών της Τ.Ε.Ε., ο φοιτητής
θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει την υποχρέωση της διπλωματικής εργασίας. Περαιτέρω
προϋπόθεση για την απονομή του Μ.Δ.Ε. (MSc) είναι η κατάθεση από τον φοιτητή αντιγράφου (σε
ηλεκτρονική μορφή) της εργασίας όπως ορίζεται από τη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.
 Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει τις σπουδές του σε τρία (3) εξάμηνα. Για
σοβαρούς λόγους, έπειτα από αίτηση του φοιτητή, η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να εγκρίνει παράταση
διάρκειας σπουδών για δυο (2) το πολύ εξάμηνα (Ν. 3685/2008, άρθρο 6, παρ. 1.δ). Σε αντίθετη
περίπτωση διαγράφεται από το μητρώο Μεταπτυχιακών Φοιτητών.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να εγκρίνει την προσωρινή διακοπή/αναστολή των σπουδών ενός μεταπτυχιακού
φοιτητή. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια των σπουδών του παρατείνεται μέχρι δυο (2) το πολύ εξάμηνα
(Ν. 3685/2008, άρθρο 6, παρ. 1.δ).Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτηση
τους, άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της μεταπτυχιακής τους
εργασίας. Η άδεια χορηγείται με απόφαση της «Συντονιστικής Επιτροπής» για αποδεδειγμένα σοβαρούς
λόγους, μόνο μία φορά και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων
ούτε μικρότερης διάρκειας του ενός εξαμήνου. Άδεια αναστολής φοίτησης περισσότερο από δύο
ακαδημαϊκά εξάμηνα μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε περιπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας, που
πιστοποιείται από δημόσιο φορέα. Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει την προσωρινή
διακοπή/αναστολή των σπουδών ενός μεταπτυχιακού φοιτητή.Φοιτητής που θα επαναλάβει τη φοίτησή
του είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ., στα οποία δεν

12

είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησής του. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος
λαμβάνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται στο
καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακού φοιτητή.
 Να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε φορέα απεξάρτησης σύμφωνα με το πρόγραμμα
σπουδών.
Η μη τήρηση των παραπάνω, αποτελεί βάση απορριπτικού βαθμού για μαθήματα ή αποκλεισμού του
μεταπτυχιακού φοιτητή από το πρόγραμμα, μετά την εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή και σχετική
απόφαση της «Συντονιστικής Επιτροπής».

13. Δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών
Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται όλες τις παροχές των προπτυχιακών Φοιτητών όπως αυτές
καθορίζονται από τους Νόμους 1268/82 και 2083/92 (κάρτα σίτισης, φοιτητικό εισιτήριο, μειωμένα έξοδα
συμμετοχής σε πολιτιστικές-ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, ασφάλιση μέσω του Πανεπιστημίου, κ.λπ.).

14.Διπλωματική Εργασία
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγγράψει διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με τα
μαθήματα του προγράμματος, το οποίο μετά την έγκριση της Συντονιστική Επιτροπής επικυρώνεται από
την Γ.Σ.Ε.Σ. Προς τούτο διαμορφώνεται κατάλογος σχετικών θεμάτων. Ο επιβλέπων προτείνει δυο
συνεξεταστές, οι οποίοι, μετά την έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής και επικύρωση της Γ.Σ.Ε.Σ, μαζί
με τον επιβλέποντα αποτελούν την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή της διπλωματικής εργασίας.
Η Tριμελής Επιτροπή έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας της
διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή.
Ο φοιτητής επεξεργάζεται το θέμα και το παρουσιάζει ενώπιον της Επιτροπής. Η εργασία γίνεται
αποδεκτή κατά πλειοψηφία και βαθμολογείται με κλίμακα 0-10 με άριστα το 10. Η αρνητική ψήφος
αιτιολογείται εγγράφως. Αν η μεταπτυχιακή εργασία θεωρείται από την επιτροπή μη ικανοποιητική και
βαθμολογηθεί κάτω από τη βάση του 6, τότε η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον μεταπτυχιακό φοιτητή
τη βελτίωσή της, την τροποποίηση ορισμένων τμημάτων ή τη ριζική αναμόρφωσή της. Στην τελευταία
αυτή περίπτωση, η επιτροπή ορίζει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να έχει
επανυποβληθεί η μεταπτυχιακή εργασία, τροποποιημένη σύμφωνα με τις υποδείξεις της.
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Μετά την παρουσίαση και με ευθύνη του επιβλέποντος και του μεταπτυχιακού φοιτητή συντάσσεται
πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής. Το πρακτικό, η έκθεση αξιολόγησης και η
Διπλωματική Εργασία υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής για έκδοση του Μ.Δ.Ε και ορισμό της
ορκωμοσία.
Με τη γραπτή βεβαίωση των μελών της τριμελούς επιτροπής, ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει
την υποχρέωση της διπλωματικής εργασίας. Περαιτέρω προϋπόθεση για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι η
κατάθεση από τον φοιτητή αντίγραφου (σε ηλεκτρονική μορφή) της εργασίας όπως ορίζεται από τη
Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.
Η διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας δύναται να παραταθεί ένα ακόμη εξάμηνο. Σε
περίπτωση που συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η «Συντονιστική Επιτροπή» αποφασίζει για την περαιτέρω
παράταση αυτής της προθεσμίας.

15.Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ.
Η αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται σε online φόρμα, ανά 4-5 εισηγήσεις, την οποία θα
λαμβάνουν οι φοιτητές στο προσωπικό τους email.
Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους, η Συντονιστική Επιτροπή επεξεργάζεται και υποβάλει στη Γ.Σ.Ε.Σ. μία
έκθεση αξιολόγησης του Π.Μ.Σ. με τυχόν προτεινόμενες αλλαγές.
Το πρόγραμμα δέχεται την εξωτερική αξιολόγηση από ανεξάρτητους κριτές.

16. Γενικά σχόλια
Αρμόδιο όργανο για κάθε άλλο θέμα σχετικό με το Π.Μ.Σ που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα
Εσωτερικό Κανονισμό είναι η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

Παράρτημα
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΦΟΙΤΗΤΗ
Γενικός βαθμός πτυχίου
Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα με συναφές
αντικείμενο.
Διπλωματική Εργασία. (όπου αυτή προβλέπεται στο
προπτυχιακό επίπεδο)
Κλινικό ή αντίστοιχα κοινωνικό έργο (βεβαιωμένο, με
σφραγίδα του ιδρύματος που χορηγεί τις βεβαιώσεις)
Ερευνητική δραστηριότητα (βεβαιωμένη, με σφραγίδα

Συντελεστής

Άριστα

15%
15%

15
15

10%

10

10%

10

10%

10
14

του ιδρύματος που χορηγεί τις βεβαιώσεις) *
Ξένη Γλώσσα
10%
10
Συνέντευξη (Κίνητρο – Προσωπικότητα – Σύντομο
30%
30
Σημείωμα)
Σύνολο
100%
100
* Ανάτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, επιστημονικών ανακοινώσεων όπου υπάρχουν.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΜΣ
Ψυχιατρική
Ψυχολογία
Παιδαγωγικά
Κοινωνιολογία
Στατιστική
Νοσηλευτική
Επιδημιολογία
Βιολογία
Ανθρωπολογία
Εγκληματολογία
Νομικά
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ
«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΛΟΓΙΑ»
Η επιλογή των υποψηφίων επιδιώκεται να εξασφαλίζει, κατά τον βαθμό που είναι δυνατό, την
αντιπροσώπευση όλων των ειδικοτήτων (κριτήριο διεπιστημονικότητας) σύμφωνα με τον βαθμό
συνάφειάς τους προς το αντικείμενο και τους στόχους του Π.Μ.Σ. (βλ. παρακάτω ιεράρχηση των
ειδικοτήτων).
Ιεράρχηση/αντιπροσώπευση ειδικοτήτων
Κατηγορία Α: Ιατροί.
Κατηγορία Β: Ψυχολόγοι, επιστήμονες με αντικείμενα συναφή προς την ιατρική, όπως οδοντίατροι,
φαρμακοποιοί, επιστήμονες με αντικείμενα συναφή προς την ατομική και δημόσια υγεία όπως
νοσηλευτική, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, διαιτολογία/διατροφολογία, κοινωνική εργασία.
Κατηγορία Γ: Επιστήμονες με μη κλινικά αντικείμενα, αλλά άμεσης συνάφειας προς τους στόχους της
προαγωγής ψυχικής υγείας και της πρόληψης των ψυχικών διαταραχών όπως κοινωνικοί επιστήμονες,
εκπαιδευτικοί και παιδαγωγοί.
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Κατηγορία Δ: Επιστήμονες όλων των λοιπών ειδικοτήτων, των οποίων τα αντικείμενα (π.χ. επικοινωνία,
στατιστική, νομική, οικονομικά κ.λπ.) συνδέονται με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
Κατηγορία Ε: Απόφοιτοι στρατιωτικών σχολών και σχολών αστυνομίας.
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