
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 8075 
Τροποποίηση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο «Κλινικές Παρεμβάσεις 

στις Εξαρτήσεις» του Τμήματος Ψυχολογίας και του 

Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Β΄ 

1868/2018). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 «Περί καθορισμού του τίτλου και της 

έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου» (Α’ 239) το 
ν.δ. 114/1974 (Α’ 310) περί τροποποιήσεως και συμπληρώ-
σεως το ν.δ. 87/1973 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις 
Θράκην και εις Κρήτην» (Α’ 159) και επεκτάσεως διατάξεων 
τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ...» (Α΄ 310), τον ν. 259/1976 
(Α’ 25) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 
Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων.

2. Το εδάφιο θ) της παρ. 2 του άρθρου 5 και εδάφιο κδ) 
του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ-
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131) - Κεφ. Β’ «Δημο-
σιευτέα ύλη».

3. Tο άρθρο 13, παρ. 2 εδ. ιζ, ιη, της παρ. 1 του άρθρου 
31, του άρθρου 32 και το εδ. στ της παρ. 1 του άρθρου 45 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

4. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21.8.2020 «Πράξη εκλο-
γής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Πανεπι-
στήμιο Κρήτης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 677) απόφαση της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Την υπ’ αρ. 17898/01-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΒΣΒ469Β7Γ-Υ4Ο) 
πράξη συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022, καθώς και την 
υπ’ αρ. 5788/16-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΗΨ469Β7Γ-Ε7Μ) πράξη 
τροποποίησης- συμπλήρωσής της.

6. Την υπ’ αρ. 4147/03-04-2018 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Κρήτης «Έγκριση επανίδρυσης του 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Ψυχολογίας και του Τμήματος Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο: «Κλινικές Παρεμβάσεις 
στις Εξαρτήσεις» εις αντικατάσταση της υπ’ αρ. Β΄ 598/2016 
απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα και σε εφαρμογή 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» (Β΄ 1527).

7. Την υπ’ αρ. 6007/11-05-2018 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Κρήτης «Έγκριση Κανονισμού Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κλινικές Παρεμβάσεις 
στις Εξαρτήσεις» του Τμήματος Ψυχολογίας και του Τμή-
ματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με 
τον ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» (Β΄ 1868).

8. Την απόφαση της υπ’ αρ. 31ης/25-02-2022 συνεδρί-
ασης της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ με 
τίτλο «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις».

9. Το απόσπασμα πρακτικών της 3ης/08-03-2022 συνε-
δρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ.) 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

10. Το υπ’ αρ 5260/10-03-2022 έγγραφο της Αναπλη-
ρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιωάν-
νας Τζανταρολάκη.

11. Την εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέ-
σεων, Διά Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέ-
φειας, Καθηγητή Γεωργίου Κοσιώρη.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος, τροποποιεί:

Τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμη-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Ψυχολογίας και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Κρήτης «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1ο - Γενικές Διατάξεις.
Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργα-

νώνει και λειτουργεί Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο 
οποίο συμμετέχουν τα πιο κάτω Τμήματα/Σχολές:

i. Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
ii. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
και το οποίο διέπεται από την εγκριτική απόφαση ίδρυ-

σης του Προγράμματος και τις διατάξεις του ν. 4485/ 2017.
Τη Διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμ-

βάνει το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Ο παρών κανονισμός εξειδικεύει και συμπληρώνει τις 

διατάξεις της εγκριτικής απόφασης. Η Ε.Δ.Ε. εισηγείται την 
αναθεώρησή του, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2ο - Αντικείμενο και σκοπός.
Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών είναι οι «Κλινικές Παρεμβάσεις στις 
Εξαρτήσεις».

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέχει εφαρμο-
σμένες κλινικές γνώσεις στον τομέα της χρήσης, κατάχρη-
σης και εξάρτησης από ουσίες.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που θα ολοκληρώσουν 
το διετές αυτό Πρόγραμμα θα αποκτήσουν εκπαίδευση και 
ιδιαίτερα τις κλινικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτού-
νται ώστε να μπορούν να εργαστούν σε κέντρα πρόληψης, 
σε προγράμματα απεξάρτησης και σε δομές και οργανι-
σμούς όπου εφαρμόζονται παρεμβάσεις που αφορούν 
τη χρήση/κατάχρηση ουσιών και την εξάρτηση σε αυτές. 
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα παρέχει μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση στον εθισμό, με έμφαση στην ερευνητικά 
τεκμηριωμένη (evidence-based) γνώση και πρακτική στις 
βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικο-περιβαλλοντικές 
προσεγγίσεις των περίπλοκων προβλημάτων της εξάρτη-
σης από ουσίες καθώς και την αποτελεσματική πρόληψη. 
Κατά τη φοίτησή τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα 
προετοιμαστούν μέσω εξειδικευμένων μαθημάτων, σεμι-
ναρίων και εργαστηρίων αλλά και από την κλινική εμπειρία 
μέσω εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης σε ένα ευρύ 
φάσμα παρεμβάσεων για τη βελτίωση των ψυχολογικών 
και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν άτομα 
σε δομές απεξάρτησης.

Για παράδειγμα, οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα 
μπορούν να εφαρμόσουν ατομικές, ομαδικές και οικο-
γενειακές παρεμβάσεις σε άτομα που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα ουσιοεξαρτήσεων (π.χ. αλκοόλ). Επιπλέον, 
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες θα αποκτήσουν 
επάρκεια στη δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση προ-
ληπτικών προγραμμάτων σε σχολεία και κοινότητες. Οι 
φοιτητές/τριες θα εκπαιδευτούν στην εφαρμογή καλών 
πρακτικών και δεοντολογικά ενημερωμένης κλινικής 
πράξης. Τέλος, θα αποκτήσουν γνώση και εμπειρία στην 
έρευνα στο εξειδικευμένο αντικείμενο των εξαρτήσεων.

Άρθρο 3ο - Μεταπτυχιακός Τίτλος.
Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στις «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις».

Άρθρο 4ο - Όργανα του Προγράμματος.
Όργανα του προγράμματος είναι η Ειδική Διατμηματική 

Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) και η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.).
Η Ε.Δ.Ε. εκλέγεται από τα οικεία Τμήματα/Σχολές και 

ασκεί τις αρμοδιότητες που έχει η Συνέλευση Τμήματος 
στα μονοτμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αποτε-
λείται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. (όλων των βαθμίδων) ως 
εξής: τέσσερα (4) μέλη Δ.Ε.Π. από το Τμήμα Ψυχολογίας 
με εξειδίκευση στην ψυχοφαρμακολογία του εθισμού και 
στις κλινικές-προληπτικές παρεμβάσεις, ένα (1) μέλος 
Δ.Ε.Π της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης του 
οποίου το ερευνητικό έργο ή/και η κλινική δραστηριότητα 
σχετίζεται με τις εξαρτήσεις και 2 μεταπτυχιακούς φοιτη-
τές. Η θητεία των μελών Δ.Ε.Π. στην Ε.Δ.Ε. είναι διετής και 
εκλέγονται από τις αντίστοιχες συνελεύσεις του Τμήματος 
Ψυχολογίας και της Ιατρικής Σχολής. Οι εκπρόσωποι των 

μεταπτυχιακών φοιτητών εκλέγονται για ένα έτος από το 
σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος. 
Ο Διευθυντής του Προγράμματος και ο Αναπληρωτής του 
προέρχονται από το Τμήμα Ψυχολογίας και εκλέγονται 
από την Ε.Δ.Ε. Η Ε.Δ.Ε. αποφασίζει με πλειοψηφία. Με 
τεκμηριωμένη εισήγηση του Διευθυντή του Προγράμ-
ματος προς τις Συνελεύσεις των Τμημάτων/Σχολών που 
συμμετέχουν, μπορεί να γίνεται αντικατάσταση των μελών 
της Ε.Δ.Ε.

Εκ των μελών της, η Ε.Δ.Ε. εκλέγει, πέραν του Διευθυντή 
και του Αναπληρωτή Διευθυντή, άλλα τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π., 
τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό ρόλο (π.χ., διδα-
σκαλία, εποπτεία διπλωματικών εργασιών), προκειμένου 
να συναπαρτίσουν την πενταμελή Συντονιστική Επιτροπή 
(Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. Πρόεδρος της Σ.Ε. είναι ο Διευθυντής 
του Προγράμματος. Έργο της Σ.Ε. είναι η παρακολούθηση 
και ο συντονισμός της λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. Επίσης, η 
Σ.Ε. ορίζει τον επιβλέποντα και την τριμελή εξεταστική 
επιτροπή κάθε διπλωματικής εργασίας. Τα μέλη της Σ.Ε. 
εκλέγονται, επίσης, για μία διετία.

Λειτουργία Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.)
1. Η Ε.Δ.Ε. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το δίμηνο 

ή όποτε άλλοτε κριθεί τούτο αναγκαίο, με καθορισμένη 
ημερήσια διάταξη, η οποία κοινοποιείται στα μέλη της 
τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν τη σύγκλησή της ή σε 
περιπτώσεις έκτακτων συνεδριάσεων έως δύο (2) ημέρες 
πριν τη σύγκλησή της. Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. ορίζεται κατά 
την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου μετά τη σύστασή του 
και μπορεί να είναι ο Διευθυντής του Προγράμματος ή και 
άλλο μέλος της.

2. Η Ε.Δ.Ε. θεωρείται ότι είναι σε απαρτία, όταν είναι πα-
ρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη της.

3. Οι αποφάσεις της Ε.Δ.Ε. λαμβάνονται κατά πλειοψη-
φία.

4. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. συγκροτείται η Συντονιστι-
κή Επιτροπή, η Επιτροπή Επιλογής Φοιτητών, η Επιτροπή 
Πρακτικής Άσκησης καθώς και όποια άλλη Επιτροπή κριθεί 
απαραίτητη για την λειτουργία του Προγράμματος.

5. Η Ε.Δ.Ε. χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο εισερχομένων - 
εξερχόμενων εγγράφων της Γραμματείας του Τμήματος 
που έχει τη διοικητική ευθύνη του Προγράμματος.

6. Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Ε. τηρούνται πρακτικά, από 
τη Γραμματέα του Προγράμματος, τα οποία υπογράφονται 
από τον Πρόεδρο και τη Γραμματέα του οργάνου. Κατά τα 
λοιπά ισχύει ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας.

7. Η Ε.Δ.Ε. ενημερώνει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και 
τα μέλη Δ.Ε.Π. που διδάσκουν στο Πρόγραμμα για κάθε 
θέμα που τους αφορά.

Λειτουργία Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.)
Η Σ.Ε. ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. και συνεδριάζει υπό την 

προεδρία του Διευθυντή του Προγράμματος. Έργο της Σ.Ε. 
είναι η παρακολούθηση και ο συντονισμός της λειτουργίας 
του Δ.Π.Μ.Σ., ο ορισμός του επιβλέποντα και της τριμε-
λούς εξεταστικής επιτροπής κάθε διπλωματικής εργασί-
ας καθώς και τα καθήκοντα τα οποία πιθανόν της έχουν 
ανατεθεί από την Ε.Δ.Ε.

Η Σ.Ε. συνεδριάζει εφόσον προκύψουν ζητήματα της 
αρμοδιότητάς της και καταθέτει σχετικές εισηγήσεις στην 
Ε.Δ.Ε.
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Άρθρο 5ο - Διδάσκοντες.
Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. τη διδασκαλία των μαθημάτων 

αναλαμβάνουν:
1. Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ψυχολογίας και 

της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης ή άλλων ΑΕΙ 

της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αφυπηρετήσαντα μέλη 
Δ.Ε.Π., ή Ειδικοί Επιστήμονες (σύμφωνα με το π.δ. 407/ 
1980). Τα μέλη Δ.Ε.Π. δεν επιτρέπεται να απασχολούνται 
αποκλειστικά στο Πρόγραμμα.

3. Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμέ-
νες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 
της ουσιοεξάρτησης καθώς και ερευνητές αναγνωρισμέ-
νων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλο-
δαπής που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή/και 
έχουν επαρκή επιστημονική ή ερευνητική ή συγγραφική 
δραστηριότητα δύναται να αξιοποιηθούν για την κάλυψη 
ειδικών διδακτικών και εκπαιδευτικών αναγκών.

4. Για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των κύκλων 
σπουδών, η μέγιστη αντιστοιχία μεταπτυχιακών φοιτητών 
ανά διδάσκοντα ορίζεται ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους τέσσερις (4 Μ.Φ. ανά Διδάσκοντα) και ο μέγιστος 
αριθμός των Μ.Φ. του Π.Μ.Σ. σε σχέση με τους προπτυχι-
ακούς φοιτητές ορίζεται ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
δέκα μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά εκατό προπτυχιακούς 
φοιτητές (10 Μ.Φ. ανά 100 προπτυχιακούς).

Άρθρο 6ο - Α) Προϋποθέσεις 
και Κριτήρια Επιλογής

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώ-
του κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. Ψυχολογίας, Ιατρικής και Κοι-
νωνικής Εργασίας της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής. Ο ακριβής αριθμός των εισακτέων θα 
καθορίζεται ύστερα από εκτίμηση των δυνατοτήτων του 
επιστημονικού προσωπικού να υποστηρίξει αποτελε-
σματικά το Πρόγραμμα και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο των δώδεκα (12) μεταπτυχιακών φοιτητών 
ανά διετία.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τα κρι-
τήρια που προσδιορίζει το άρθρο 34 παρ. 2 του ν. 4485/ 
2017, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής 
Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών, η οποία ορίζεται με 
απόφαση της Ε.Δ.Ε. Στην Επιτροπή Επιλογής μεταπτυ-
χιακών φοιτητών εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Ψυχολογίας και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορούν να 
συμμετέχουν και άλλοι συνεργαζόμενοι με το Πρόγραμμα 
διδάσκοντες μέλη Δ.Ε.Π. ή επιστήμονες αναγνωρισμένου 
κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο 
γνωστικό αντικείμενο της ουσιοεξάρτησης που συνεργά-
ζονται με το Πρόγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία επιλογής πραγματοποι-
είται σε δύο φάσεις:

Α’ φάση:
Κριτήρια επιλογής:
α) βαθμός πτυχίου
β) συνάφεια και βαθμός πτυχιακής εργασίας
γ) τυχόν ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία 
δ) επίδοση σε γραπτή εξέταση Διαδικασία:

Πραγματοποιείται μοριοδότηση σύμφωνα με τα κριτήρια 
α, β, γ και δ. Η επιτυχία στη γραπτή εξέταση είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην επόμενη φάση.

Με βάση την ανωτέρω μοριοδότηση και ανάλογα με 
τον αριθμό των αιτήσεων, στην επόμενη φάση θα κληθεί 
τουλάχιστον ο διπλάσιος αριθμός υποψηφίων (24) από τον 
αριθμό ΜΦ που μπορούν να εισαχθούν στο πρόγραμμα.

Β’ φάση:
ε) ατομική συνέντευξη
Η τελική βαθμολογία και κατάταξη των υποψηφίων (επι-

τυχόντων και επιλαχόντων) προκύπτει από τα μόρια των 
α, β, γ και δ και ε.

Ο τρόπος της μοριοδότησης των ανωτέρω κριτηρίων 
(α) έως (ε) θα καθορίζεται στην προκήρυξη μετά από από-
φαση της ΕΔΕ.

Η Επιτροπή Επιλογής μετά την αξιολόγηση που προα-
ναφέρθηκε, συντάσσει τον τελικό πίνακα κατάταξης των 
υποψηφίων, τον οποίο και ανακοινώνει.

Προϋποθέσεις για κατάθεση υποψηφιότητας:
i. Πτυχίο συναφές με το αντικείμενο της ειδίκευσης (Ψυ-

χολογίας, Ιατρικής, Κοινωνικής Εργασίας). Γίνεται δεκτή και 
βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών με Μ.Ο. βαθμολογίας 
εάν εκκρεμεί η απονομή του Πτυχίου.

ii. Για τους αποφοίτους ΑΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται 
ισοτιμία του πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

iii. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με Μ.Ο. βαθ-
μού πτυχίου τουλάχιστον 7 ή βαθμός που αντιστοιχεί σ’ 
αυτό.

iv. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C1 
τουλάχιστον, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας που βρίσκεται σε ισχύ.

B) Διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών
- Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών για την παρα-

κολούθηση του Προγράμματος που οδηγεί στο Μεταπτυ-
χιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Κλινικές Παρεμβάσεις στις 
Εξαρτήσεις» θα γίνεται κάθε δεύτερο έτος και ύστερα από 
δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

- Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στη 
Γραμματεία του Προγράμματος εντός 30 ημερών από την 
τελευταία δημοσίευση στον ημερήσιο ή/και ηλεκτρονικό 
τύπο ή, όπως θα προβλέπεται από αυτή. Οι υποψήφιοι μαζί 
με την αίτηση, υποβάλλουν φωτοτυπία δελτίου αστυνομι-
κής ταυτότητας, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αντίγρα-
φο πτυχίου (ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών με Μ.Ο. 
βαθμολογίας), βεβαίωση ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για 
τους πτυχιούχους της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναλυ-
τικής βαθμολογίας με Μ.Ο. βαθμολογίας πτυχίου, ισχύον 
πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου 
τουλάχιστον C1 και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο 
θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους (αντίγραφο άλλου 
πτυχίου Τμήματος ΑΕΙ, αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού 
τίτλου, αποδεικτικά γνώσης επιπλέον ξένων γλωσσών, πι-
στοποιητικό γνώσης Η/Υ, βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής 
εργασίας, ερευνητικές εργασίες, αντίγραφα συμβάσεων 
εργασίας, βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια κ.λπ.).

- Η Ε.Δ.Ε., μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής 
μεταπτυχιακών φοιτητών, οφείλει να ολοκληρώσει έγκαι-
ρα τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων και να συ-
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ντάξει πίνακα κατάταξης, προκειμένου να οριστικοποιήσει 
και να ανακοινώσει τον τελικό πίνακα εισακτέων.

- Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων εισάγονται στο 
Δ.Π.Μ.Σ. όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν με τον τελευ-
ταίο επιτυχόντα.

- Μετά την ανακοίνωση της απόφασης της Ε.Δ.Ε. ακο-
λουθεί περίοδος υποβολής ενστάσεων, εξέταση πιθανών 
ενστάσεων, επικύρωση της διαδικασίας από την Ε.Δ.Ε. και 
οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων.

- Τα αποτελέσματα αναρτώνται στη Διαύγεια και ακο-
λουθεί πρόσκληση για εγγραφές των επιτυχόντων σε 
διάστημα που ορίζει η Γραμματεία του Προγράμματος 
με ανακοίνωσή της. Μετά τη λήξη του διαστήματος εγ-
γραφών ακολουθεί πρόσκληση εγγραφής επιλαχόντων 
εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Άρθρο 7ο - Πρόγραμμα σπουδών - Μαθήματα - 
Διάρκεια του Προγράμματος - Παρακολούθηση - 
Εξετάσεις.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) 
διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης.

Κατά το πρώτο έτος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακο-
λουθούν τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα που 
προβλέπονται και ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο της θε-
ωρητικής τους κατάρτισης. Το δεύτερο έτος αφιερώνεται 
στην πρακτική άσκηση (1200 ώρες) και στις υποχρεώσεις 
που συνδέονται με αυτή καθώς και στην εκπόνηση της 
ερευνητικής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα του κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, δύ-
ναται να περιλάβουν πέραν των παραδόσεων, διαλέξεις 
από προσκεκλημένους ομιλητές (βλ. και Άρθρο 5, εδάφιο 
3). Η παρακολούθηση των μαθημάτων του Προγράμματος 
είναι υποχρεωτική. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται 
διά ζώσης, ενώ μέρος του προγράμματος (ως και το 35%) 
μπορεί να προσφέρεται εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τα 
όσα ορίζει το άρθρο 30 του ν. 4485/2017. Για τη διεξαγωγή 
των μαθημάτων με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης, θα αξιοποιηθούν συστηματικά οι ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες υποστήριξης της μάθησης που διαθέτει το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης (π.χ. e-learn) καθώς και οι πλατ-
φόρμες σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης (π.χ. zoom). Στην 
περίπτωση που ένας μεταπτυχιακός φοιτητής παρακολού-
θησε λιγότερο από το 80% των ωρών διδασκαλίας ενός 
μαθήματος τότε αποφασίζει σχετικά η Ε.Δ.Ε.

Αναφορικά με τα μαθήματα, την ερευνητική ενασχό-
ληση (στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας) και την 
πρακτική άσκηση που απαιτούνται για την απόκτηση του 
Δ.Μ.Σ. ισχύουν τα εξής:

i. Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 
δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες.

ii. Η αναπλήρωση μαθημάτων που τυχόν δεν πραγμα-
τοποιήθηκαν, ορίζεται από τον αρμόδιο διδάσκοντα. Στις 
περιπτώσεις όπου δεν γίνονται μαθήματα για παρατετα-
μένα χρονικά διαστήματα, τα αρμόδια όργανα ορίζουν με 
ποιον τρόπο αυτά θα αναπληρωθούν.

iii. Οι εξετάσεις των μαθημάτων κάθε εξαμήνου διεξά-
γονται μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κάθε 

εξαμήνου. Η ακριβής χρονική περίοδος διεξαγωγής των 
εξετάσεων αποφασίζεται από την Ε.Δ.Ε. Ο τρόπος εξέτα-
σης γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διδάσκοντος 
και θα ανακοινώνεται υποχρεωτικά στην αρχή κάθε εξα-
μήνου. Η κατάθεση της βαθμολογίας στη Γραμματεία του 
Προγράμματος γίνεται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη 
λήξη των εξετάσεων. Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος 
να προσέλθει στην εξέταση όλων των προσφερόμενων 
μαθημάτων του εξαμήνου. Σε περίπτωση αποτυχίας ο φοι-
τητής έχει δικαίωμα επανεξέτασης το Σεπτέμβριο.

iv. Η κλίμακα βαθμολογίας είναι από το μηδέν έως το 
δέκα με υποδιαιρέσεις ημιακέραιους ή ακέραιους αριθ-
μούς και βάση επιτυχίας το έξι (6).

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής διδάσκεται συνολικά επτά 
(7) μαθήματα κορμού και τρία (3) εργαστήρια.

Τα μαθήματα και τα εργαστήρια, η περιγραφή του περι-
εχομένου αυτών και οι αντίστοιχες ECTS μονάδες, έχουν 
ως εξής:

1ο Έτος
Α’ Εξάμηνο Μαθήματα
1. Νευροβιολογία, ψυχοφαρμακολογία και 
αιτιοπαθογένεια της εξάρτησης (6 ECTS)

Το μάθημα αυτό καλύπτει το πεδίο της βιολογικής βάσης 
της εξάρτησης. Θα παρουσιαστούν οι μοριακές, κυτταρικές 
και νευρωνικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα κατά την 
εγκατάσταση της εξάρτησης. Επιπλέον θα παρουσιαστούν 
οι φαρμακολογικές ιδιότητες και οι δράσεις των πιο ση-
μαντικών εθιστικών ουσιών και των επιπτώσεων που έχει 
η χρήση τους, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, στη 
σωματική και ψυχική υγεία. Στόχος του μαθήματος είναι: (1) 
να κατανοήσουν οι φοιτητές με ποιο τρόπο οι νευροεπιστή-
μες προσεγγίζουν τον εθισμό, (2) να μπορούν οι φοιτητές 
να ερμηνεύσουν την κατάχρηση και εξάρτηση ουσιών με 
βάση τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου, και (3) να 
εξοικειωθούν οι φοιτητές με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και τις δράσεις των κυριότερων εθιστικών ουσιών στο νευ-
ρωνικό επίπεδο και το επίπεδο της συμπεριφοράς.

2. Ψυχοδιαγνωστική διατύπωση περιπτώσεων 
ουσιοεξάρτησης: κλινική αξιολόγηση, 
διαφοροδιάγνωση και κλινική κατανόηση της 
προσωπικότητας (6 ECTS)

Στόχος του μαθήματος είναι: (1) να δώσει τη δυνατότη-
τα στους φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος την κλινική 
αξιολόγηση, τη διαγνωστική πρακτική και τη διατύπω-
ση περιπτώσεων ουσιοεξάρτησης, (2) να εκπαιδευτούν 
στην κλινική κατανόηση της προσωπικότητας και πώς 
αυτή συνδέεται με τη χρήση ουσιών, (3) να εξοικειωθούν 
με τις ψυχικές δυσκολίες που μπορεί να συνυπάρχουν με 
την ουσιοεξάρτηση, και (4) να εκπαιδευτούν στις τεχνικές 
κλινικής συνέντευξης και πώς αυτές εφαρμόζονται ώστε 
να καταλήγουν σε μια ευαισθητοποιημένη και εξατομικευ-
μένη διαγνωστική διαδικασία.

3. Σύγχρονες ατομικές παρεμβάσεις (6 ECTS)
Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση 

των εκπαιδευόμενων με σύγχρονες, διαδεδομένες προ-
σεγγίσεις στην ατομική παρέμβαση με εξαρτημένα άτομα. 
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Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές αναμένεται να εξοικειωθούν 
με το γνωστικο - συμπεριφοριστικό πλαίσιο κατανόησης 
της εξαρτητικής συμπεριφοράς αλλά και τις αντίστοιχες 
τεχνικές για την πρόληψη της υποτροπής και την ατομική 
συμβουλευτική.

4. Οικογένεια και εξαρτήσεις: Μετα-μοντέρνες 
συστημικές προσεγγίσεις στη χρήση και 
κατάχρηση ουσιών (6 ECTS)

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές τις θεωρητικές έννοιες και τις θεραπευτι-
κές μεθόδους των μεταμοντέρνων προσεγγίσεων οικογε-
νειακής θεραπείας που μπορούν να εφαρμοστούν στην 
αντιμετώπιση της κατάχρησης ουσιών και του εθισμού 
εντός οικογενειακού πλαισίου. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν 
γνώσεις για το οικογενειακό πλαίσιο από τη σκοπιά των 
εξής συστημικών προσεγγίσεων: (1) Συστημική Εστιασμέ-
νη στη Λύση Θεραπεία, (2) Αφηγηματική Θεραπεία και (3) 
Συνεργατικές Συνομιλίες. Η εκπαίδευση θα συμπεριλάβει 
θεωρητική κατάρτιση και την εκμάθηση πρακτικών στρα-
τηγικών και τεχνικών παρέμβασης.

5. Εργαστήριο: Συνέντευξη Κινητοποίησης
(6 ECTS)

Στόχος του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι οι φοι-
τητές να εκπαιδευτούν στις αρχές της Συνέντευξης Κι-
νητοποίησης (Motivational Interviewing), ενός ιδιαίτερα 
διαδεδομένου μοντέλου παρέμβασης σε ένα ευρύ φάσμα 
εξαρτητικών συμπεριφορών. Μετά το πέρας του μαθήμα-
τος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει μια επαρκή κατανόη-
ση του τρόπου με τον οποίο η συγκεκριμένη παρέμβαση 
εφαρμόζεται στην πρόληψη/παρέμβαση με εξαρτημένα 
άτομα. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα πραγματο-
ποιούνται ασκήσεις, προβολές video και παιχνίδια ρόλων 
(role plays) ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έχουν την δυνατό-
τητα πρακτικής εφαρμογής του διδασκόμενου υλικού. Το 
μάθημα έχει συμμετοχικό χαρακτήρα και στηρίζεται ιδιαί-
τερα στον κριτικό σχολιασμό των συζητούμενων θεμάτων.

Β’ Εξάμηνο
Μαθήματα
1. Επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων:
μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης (6 ECTS)

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να βοηθή-
σει τους φοιτητές να αναπτύξουν τόσο θεωρητικές όσο 
και πρακτικές δεξιότητες στην ανάλυση και ερμηνεία 
στατιστικών δεδομένων. Ο προσανατολισμός του μαθή-
ματος θα επικεντρωθεί στο να αναπτύξουν οι φοιτητές/
τριες «στατιστική σκέψη». Η στατιστική σκέψη αναφέρεται 
στην ικανότητα να εξάγουμε λογικά συμπεράσματα από 
διαφόρων ειδών στατιστικά δεδομένα με τη βοήθεια στα-
τιστικών μεθόδων και τεχνικών.

2. Ποιοτική μεθοδολογία στη μελέτη 
των εξαρτήσεων (6 ECTS)

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία και 
η εμβάθυνση των φοιτητών/τριών με την ποιοτική με-
θοδολογία στη μελέτη των εξαρτήσεων. Θα εξεταστούν 
ζητήματα που έχουν σχέση με το σχεδιασμό της ποιοτικής 
έρευνας, των μεθόδων παραγωγής ποιοτικών δεδομένων 
και των μεθόδων ανάλυσής τους.

3. Πρόληψη και προαγωγή υγείας (6 ECTS)
Στόχος του μαθήματος αυτού είναι η παρουσίαση σε 

θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο των εξελίξεων και των 
νέων τεχνικών που αφορούν στο αντικείμενο της πρό-
ληψης, ειδικά των εξαρτήσεων. Επιδίωξη του μαθήματος 
είναι οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές να αποκτήσουν μια 
καλή γνώση και αντίληψη των δυνατοτήτων αλλά και των 
δυσκολιών ανάπτυξης και εφαρμογής ενός προγράμμα-
τος πρόληψης και να ασκηθούν στην ανάπτυξη τέτοιων 
προγραμμάτων.

4. Εργαστήριο: Παρέμβαση σε οικογένειες 
που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της 
ουσιοεξάρτησης (6 ECTS)

Το παρόν εργαστήριο παρέχει στους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές εξάσκηση στις θεραπευτικές μεθόδους των με-
ταμοντέρνων προσεγγίσεων οικογενειακής θεραπείας που 
μπορούν να εφαρμοστούν στην αντιμετώπιση της κατά-
χρησης ουσιών και του εθισμού εντός οικογενειακού πλαι-
σίου. Παρέχει τις απαραίτητες βάσεις και υποστηρίζει την 
εξειδίκευση και τη συγκέντρωση των προδιαγραφών που 
είναι απαραίτητες για την προηγμένη πρακτική στις οικο-
γενειακές παρεμβάσεις. Οι φοιτητές θα εξερευνήσουν και 
θα εξασκηθούν στις πρακτικές και τεχνικές δεξιότητες της 
εστιασμένης στη λύση προσέγγισης, στην αφηγηματική 
θεραπεία και στις πρακτικές της συνεργατικής συνομιλίας.

5. Εργαστήριο: Ομαδικές παρεμβάσεις 
στις εξαρτήσεις (6 ECTS)

Το παρόν εργαστήριο παρουσιάζει στους μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές τις θεωρητικές έννοιες και τις θεραπευ-
τικές τεχνικές των κυριότερων προσεγγίσεων ομαδικής 
ψυχοθεραπείας που μπορούν να εφαρμοστούν στην 
αντιμετώπιση της κατάχρησης ουσιών και του εθισμού. 
Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στη χρήση βασικών δεξιο-
τήτων για το συντονισμό ομάδων χρηστών ουσιών μέσα 
από βιωματικές δραστηριότητες και ασκήσεις εξομοίωσης 
μιας θεραπευτικής ομάδας.

2ο Έτος
Γ’ Εξάμηνο
1. Πρακτική Άσκηση σε δομές - 600 ώρες
(20 ECTS)

Η Πρακτική Άσκηση ξεκινά στο Γ’ εξάμηνο και περι-
λαμβάνει δύο πλήρη εξάμηνα εξάσκησης σε δομές και 
φορείς που σχετίζονται με την πρόληψη και τη θεραπεία 
των εξαρτήσεων (1 Σεπτεμβρίου - 30 Ιουνίου). Απαραίτητη 
προϋπόθεση έναρξης της Πρακτικής Άσκησης είναι η επι-
τυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του Α’ έτους. Κατά το Β’ 
εξάμηνο πραγματοποιούνται ενημερωτικά σεμινάρια από 
εκπροσώπους των επιλεγμένων φορέων για την πρακτική 
άσκηση αναφορικά με τους στόχους, τις προϋποθέσεις και 
τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών 
φοιτητών. Απώτερος στόχος αυτών των σεμιναρίων είναι 
να ενημερωθούν επαρκώς οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για 
τις δυνατότητες της Πρακτικής Άσκησης και να επιλέξουν 
τη δομή της προτίμησής τους. Οι ασκούμενοι μεταπτυχια-
κοί φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν κατά το Β’ έτος 
συνολικά 1200 ώρες άσκησης (ενημέρωση για τη λειτουρ-
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γία της δομής, τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών, παρα-
τήρηση θεραπευτικών διαδικασιών ή/και δράσεων κ.λπ.) 
εκ των οποίων οι 130 θα διατεθούν στην άμεση εφαρμογή 
παρεμβάσεων στις εξαρτήσεις από τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές, όπως αυτές πραγματοποιούνται στους φορείς 
πρακτικής άσκησης. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστή-
ματος οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν σε παρεμβάσεις 
που πραγματοποιούνται στην εκάστοτε δομή, όπως:

- Ατομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία
- Ομαδικές παρεμβάσεις
- Κοινοτικές παρεμβάσεις
- Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία
- Συνεντεύξεις κινητοποίησης
- Εκπαιδευτικές/θεματοκεντρικές ή θεραπείες μέσω 

τέχνης
- Προγράμματα πρόληψης και παρεμβάσεις
Η πρόοδος της Πρακτικής θα βρίσκεται υπό συνεχή 

έλεγχο από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Πρακτικής 
Άσκησης του Προγράμματος που ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. 
Για κάθε εκπαιδευόμενο θα ορίζεται ένας εξωτερικός επό-
πτης, ο κλινικός επόπτης (προερχόμενος από τη δομή πρα-
κτικής), ο οποίος θα έχει την ευθύνη της κλινικής εποπτείας 
του σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής του. Ο εξωτερικός 
επόπτης ενημερώνει την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης 
κάθε τρίμηνο για την πορεία της πρακτικής άσκησης του 
μεταπτυχιακού φοιτητή. Στην περίπτωση αναφοράς από 
τον εξωτερικό επόπτη ανάρμοστης ή/και αντιδεοντολογι-
κής συμπεριφοράς για μεταπτυχιακό φοιτητή, του θέματος 
επιλαμβάνεται η Ε.Δ.Ε., η οποία αποφασίζει για την πορεία 
σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Πέραν της εποπτείας από τον κλινικό επόπτη, οι μετα-
πτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά τακτικές 
συναντήσεις εποπτείας για το κλινικό έργο τους, οι οποίες 
παρέχονται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Στο πλαίσιο αυτής της εκπαίδευσης και εποπτείας ο εκ-
παιδευμένος θα ολοκληρώσει το Φάκελο Αξιολόγησης της 
Πρακτικής Άσκησης. Πιο συγκεκριμένα, κατά το Γ’ εξάμηνο 
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που πραγματοποιούν την Πρα-
κτική τους σε Κέντρα Πρόληψης εκπονούν το σχεδιασμό 
ενός Προληπτικού Προγράμματος (ανάπτυξη προγράμμα-
τος και περιγραφή διαδικασιών αξιολόγησης). Οι μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές που πραγματοποιούν την πρακτική τους 
σε άλλες δομές (εκτός των Κέντρων Πρόληψης) εκπονούν 
μία Διατύπωση Περίπτωσης (case formulation). Τέλος, όλοι 
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν 600 
ώρες πρακτικής άσκησης.

2. Ερευνητική Διπλωματική Εργασία (10 ECTS)
Στο Γ’ εξάμηνο σπουδών ξεκινά η εκπόνηση της Διπλω-

ματικής Εργασίας. Τα θέματα των Διπλωματικών Εργασιών 
επιλέγονται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο τέλος 
του Β’ εξαμήνου σπουδών τους σε συνεργασία με διδά-
σκοντα/ες του Προγράμματος. Η διπλωματική εργασία 
αποτελεί την εμπειρική διερεύνηση (ποιοτική ή ποσοτική) 
ενός συγκεκριμένου θέματος, το οποίο έχει συμφωνηθεί 
με τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια. Η εργασία 
πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες ερευνητικής δεοντο-
λογίας και μεθοδολογίας.

Η εκπόνηση θα πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη μέ-
λους Δ.Ε.Π. του Προγράμματος, η οποία θα οδηγεί στην 

απόκτηση του Δ.Μ.Σ., μετά από παρουσίαση και εξέταση 
σε τριμελή επιτροπή. Η Διπλωματική Εργασία συστήνεται 
ισχυρά να πραγματοποιείται σε κάποια από τις δομές όπου 
ο φοιτητής κάνει την πρακτική του άσκηση ή σε συνεργα-
ζόμενο με αυτήν φορέα.

Κατά το Γ’ εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
επεξεργάζονται το θεωρητικό μέρος και τη μεθοδολογία 
της έρευνας της διπλωματικής τους εργασίας, την οποία 
παραδίδουν για αξιολόγηση στο τέλος του Γ’ εξαμήνου. 
Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υπο-
βάλλουν γραπτό σχέδιο της έρευνας που θα διεξαγάγουν, 
έκτασης περίπου 400 λέξεων. Μέσα στην ίδια προθεσμία, 
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν στη Γραμματεία 
και θέτουν υπόψη της Σ.Ε. του Προγράμματος αντίγραφο 
του σχεδίου της προτεινόμενης εργασίας τους. Επιπλέον, 
μέχρι το τέλος του εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
έχουν προβεί στη συλλογή των δεδομένων της έρευνάς 
τους. (10 ECTS).

Δ’ Εξάμηνο
1. Πρακτική Άσκηση σε δομές - 600 ώρες
(20 ECTS)

Κατά το Δ’ εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που 
πραγματοποιούν την Πρακτική τους σε Κέντρα Πρόληψης 
εφαρμόζουν και αξιολογούν το Προληπτικό Πρόγραμ-
μα που σχεδίασαν κατά το Γ’ εξάμηνο. Οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές που πραγματοποιούν την Πρακτική τους σε άλ-
λες δομές (εκτός των Κέντρων Πρόληψης) εκπονούν μία 
Αναφορά Διαδικασίας Παρέμβασης (process report) και 
μία Μελέτη Περίπτωσης (case study). Τέλος, όλοι οι μετα-
πτυχιακοί φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν 600 ώρες 
πρακτικής άσκησης.

Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης οι μετα-
πτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν στην Ε.Δ.Ε.:

i. το παρουσιολόγιο της Πρακτικής Άσκησης, υπογε-
γραμμένο και σφραγισμένο από τον εξωτερικό επόπτη 
της δομής

ii. το έντυπο αξιολόγησης του φοιτητή από τον επόπτη 
της δομής

iii. το έντυπο αξιολόγησης του φοιτητή για την εμπειρία 
που αποκόμισε στις δομές/χώρους που παρακολούθησε

iv. την Έκθεση Πεπραγμένων
v. το Φάκελο Αξιολόγησης
Ο Φάκελος Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης (Portfolio) 

περιλαμβάνει τα εξής:
- Μία Αναφορά Διαδικασίας Παρέμβασης (μεταπτυχι-

ακοί φοιτητές που πραγματοποίησαν την Πρακτική τους 
εκτός Κέντρων Πρόληψης)

- Μία Διατύπωση Περίπτωσης (μεταπτυχιακοί φοιτητές 
που πραγματοποίησαν την Πρακτική τους εκτός Κέντρων 
Πρόληψης)

- Μία Μελέτη Περίπτωσης (μεταπτυχιακοί φοιτητές που 
πραγματοποίησαν την Πρακτική τους εκτός Κέντρων Πρό-
ληψης)

- Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση ενός Προληπτι-
κού Προγράμματος (μεταπτυχιακοί φοιτητές που πραγ-
ματοποίησαν την Πρακτική τους σε Κέντρα Πρόληψης)

• Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καθίσταται αδύνατη 
η πραγματοποίηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω (π.χ. 
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λόγω οργανωτικών δυσκολιών στην εκάστοτε δομή, λόγω 
διαφορετικών προσεγγίσεων που ακολουθεί η δομή πρα-
κτικής), οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπονούν εργασίες ανά-
λογες με το αντικείμενο δράσης της δομής, οι οποίες σε 
κάθε περίπτωση συμφωνούνται με την Επιτροπή Πρακτικής.

- Ημερολόγιο Καταγραφής Συνεδριών/Δραστηριοτήτων 
(Log Book) το οποίο αφορά όλους τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές - αποτελεί ουσιαστικά την συστηματική παρα-
κολούθηση των πεπραγμένων στην Πρακτική και περι-
λαμβάνει τα εξής:

Α) την αναφορά-αξιολόγηση του κλινικού επόπτη (στην 
οποία θα αξιολογεί και την συνολικότερη παρουσία του 
μεταπτυχιακού φοιτητή στο πλαίσιο) και

Β) τη σύντομη περιγραφή του ιστορικού του κάθε πε-
λάτη καθώς και την καταγραφή (σε 5-10 σειρές) της κάθε 
συνεδρίας (τηρώντας πάντα τους κανόνες ανωνυμίας). 
Η παραπάνω πρακτική (περίληψη της κάθε συνεδρίας) 
έχει ως επιπλέον στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας για 
αναστοχασμό (self-reflection) στους μεταπτυχιακούς φοι-
τητές. Σε περιπτώσεις όπου η πρακτική πραγματοποιείται 
σε δομές με κοινοτικές ή άλλες παρεμβάσεις, οι μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές καταγράφουν το αντίστοιχο περιεχόμενο 
της κάθε δράσης.

Οι ασκούμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεσμεύονται 
στην τήρηση του κώδικα δεοντολογίας και απόλυτης εχε-
μύθειας σχετικά με τα περιστατικά και γενικότερα με ό,τι 
συμβαίνει στο φορέα της πρακτικής τους.

Ο συνολικός Φάκελος Αξιολόγησης αξιολογείται από 
την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης η οποία καταθέτει λίστα 
αποτελεσμάτων στην Σ.Ε.

Η τελική αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης του κάθε 
φοιτητή γίνεται από την Σ.Ε. με τους χαρακτηρισμούς 
«Επιτυχώς» ή «Ανεπιτυχώς» με βάση τη συνέπειά του σε 
επίπεδο παρακολούθησης, την αξιολόγηση του επόπτη 
και την αξιολόγηση της Έκθεσης Πεπραγμένων αλλά και 
του Φακέλου Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης. Η Σ.Ε. κα-
ταθέτει σχετική εισήγηση στην Ε.Δ.Ε. η οποία καλείται να 
την επικυρώσει.

2. Ερευνητική Διπλωματική Εργασία (10 ECTS)
Κατά το Δ’ εξάμηνο σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 

πραγματοποιούν το ερευνητικό μέρος της Διπλωματικής 
Εργασίας (ανάλυση δεδομένων έρευνας) και τη συγγραφή 
της (10 ECTS)

Άρθρο 8ο - Ερευνητική Διπλωματική Εργασία.
1. Με απόφαση της Σ.Ε., ένα μέλος Δ.Ε.Π. που διδάσκει 

στο πρόγραμμα ορίζεται ως Επιβλέπων Καθηγητής. Ο Επι-
βλέπων Καθηγητής έχει την ευθύνη της παρακολούθησης, 
της καθοδήγησης και του ελέγχου της πορείας της εργασί-
ας του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ταυτόχρονα ορίζονται από 
τη Σ.Ε. τα άλλα δύο μέλη που θα εξετάσουν τη διπλωμα-
τική εργασία του υποψηφίου και εγκρίνεται το θέμα της.

2. Η ανάθεση θέματος εκπόνησης της Διπλωματικής Ερ-
γασίας σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή πρέπει να γίνεται 
στην αρχή του Γ’ εξαμήνου του κύκλου μεταπτυχιακών 
σπουδών, σύμφωνα με τα παρακάτω: α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Ψυχολογίας ή της Ιατρικής Σχολής, είναι υπο-
χρεωμένοι, στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου του κάθε 
κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, να εισηγηθούν στην 

Σ.Ε. τα θέματα των μεταπτυχιακών εργασιών που προτί-
θενται να επιβλέψουν για τον τρέχοντα κύκλο σπουδών 
του Δ.Π.Μ.Σ. β) Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων 
Τμημάτων, έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει μέχρι τρεις 
(3) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

3. Είναι δυνατόν ένας φοιτητής με αίτησή του, να ζητήσει 
μία μόνο φορά αλλαγή Επιβλέποντα Καθηγητή, εντός του 
Δ’ εξαμήνου του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, αφού 
εξηγήσει γραπτώς και επαρκώς τους λόγους αλλαγής στην 
Σ.Ε. η οποία εξετάζει το αίτημα και εισηγείται σχετικώς 
στην Ε.Δ.Ε.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της Διπλω-
ματικής Εργασίας από την Τριμελή Επιτροπή είναι η συ-
μπλήρωση όλων των πιστωτικών μονάδων (ECTS) των μα-
θημάτων (παρουσία και επιτυχής επίδοση στις εξετάσεις).

5. Η Τριμελής Επιτροπή υποχρεούται να περατώσει το 
έργο της εξέτασης του υποψηφίου εντός 30 ημερών από 
την οριστική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας. Με 
ευθύνη της Επιτροπής αυτής, μέσω του επιβλέποντα, γνω-
στοποιείται στη Γραμματεία του Προγράμματος η οριστική 
κατάθεση της διπλωματικής εργασίας, η προτεινόμενη 
ημερομηνία, ώρα καθώς και ο τόπος υποστήριξής της, 
προκειμένου να αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση/πρό-
σκληση. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων της διπλωματικής εργασίας από τον 
μεταπτυχιακό φοιτητή με τη μορφή διάλεξης ενώπιον 
ανοικτού ακροατηρίου.

6. Ως κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογούνται οι 
διπλωματικές εργασίες θεωρούνται:

α. Η δομή της διπλωματικής δηλαδή η σαφήνεια, η δι-
ατύπωση ορθών επιχειρημάτων, η καλή διασύνδεση των 
επιμέρους υποενοτήτων, η ποιότητα της περίληψης και η 
ακρίβεια των παραπομπών.

β. Η καλή επισκόπηση της βιβλιογραφίας.
γ. Ο τρόπος σχεδίασης της έρευνας και ανάλυσης των 

δεδομένων.
δ. Ο τρόπος διατύπωσης συμπερασμάτων με γνώμονα 

τους περιορισμούς της έρευνας. 
ε. Οι προτάσεις για διερεύνηση «ανοικτών» ερωτημάτων.
στ. Πόσο το παραχθέν έργο προσεγγίζει αυτό που σχε-

διάσθηκε αρχικά.
7. Η διπλωματική εργασία κατατίθεται με την ολοκλή-

ρωση του δεύτερου έτους σπουδών, είτε την 30η Ιουνίου, 
είτε την 30η Σεπτεμβρίου. Δυνατότητα παράτασης για την 
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας παρέχεται άπαξ από 
την Ε.Δ.Ε. με εισήγηση της Σ.Ε. για ένα ακόμη εξάμηνο, 
μόνο σε περίπτωση τεκμηριωμένου αιτήματος για ιδιαί-
τερα σοβαρούς λόγους και μετά από θετική εισήγηση του 
επιβλέποντος καθηγητή.

Άρθρο 9 - Αξιολόγηση μαθημάτων, διδασκόντων, 
φοιτητών, υποδομής Τμήματος.

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, με ευθύνη της Ε.Δ.Ε., πραγμα-
τοποιείται η αξιολόγηση κάθε μαθήματος (διδασκαλία, δι-
δάσκων) του εξαμήνου από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 
με σκοπό τη βελτίωση του προγράμματος. Η αξιολόγηση 
γίνεται με τρόπο που να διασφαλίζεται η ανωνυμία του με-
ταπτυχιακού φοιτητή. Αντίστοιχη αξιολόγηση επιχειρείται 
και εκ μέρους των διδασκόντων.
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Άρθρο 10ο - Προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις 
για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ.

1. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται α) επιτυχής 
εξέταση στα προβλεπόμενα από το Πρόγραμμα μαθήμα-
τα σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του μεταπτυχιακού 
φοιτητή στο σύνολο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας 
του Προγράμματος, β) η πραγματοποίηση ερευνητικής 
διπλωματικής εργασίας. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής 
πρέπει να έχει πρωτότυπο ερευνητικό χαρακτήρα και τα 
αποτελέσματα να παρουσιάζονται υπό τη μορφή διατριβής 
χαρακτηριζόμενης ως "Διπλωματική Εργασία", γ) η ολοκλή-
ρωση των απαιτούμενων ωρών (1200) πρακτικής άσκησης.

2. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να έχει περα-
τώσει πλήρως και επιτυχώς τον κύκλο του Προγράμματος 
και να έχει αποκτήσει το Δ.Μ.Σ. σε 4 διδακτικά εξάμηνα 
ή το αργότερο μέχρι το τέλος του 6ου εξαμήνου από την 
πρώτη εγγραφή του στο Πρόγραμμα.

3. Η τελική βαθμολογία του Δ.Μ.Σ. θα προκύπτει από 
αλγόριθμο [βαθμός πτυχίου: Σ(σ.β)Χ(β.μ.)/Σ(σ.β)] που θα 
συνεκτιμά: (1) τη βαθμολογία του συνόλου των μαθημά-
των του Προγράμματος. [Σ(β.μ)], (2) τη βαθμολογία της 
Διπλωματικής Εργασίας και (3) τις πιστωτικές μονάδες 
(ECTS) που αναλογούν σε κάθε επιμέρους βαθμό και κα-
θορίζουν το συντελεστή βαρύτητας (σ.β). Η βαθμολογία 
για το Δ.Μ.Σ. θα είναι περιγραφική και σε παρένθεση θα 
αναγράφεται η αριθμητική βαθμολογία του μεταπτυχια-
κού φοιτητή με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων: Άριστα 
(8,50 - 10,00), Λίαν Καλώς (7 - 8,49) και Καλώς (6,00 - 6,99). 
Προβιβάσιμος βαθμός στις εξετάσεις των μαθημάτων του 
Δ.Μ.Π.Σ. και της διπλωματικής εργασίας ορίζεται ο μεγα-
λύτερος ή ίσος του έξι (6).

4. Η απονομή του Δ.Μ.Σ. πραγματοποιείται σύμφωνα με 
το τελετουργικό που ακολουθεί το Τμήμα που φέρει την 
ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης και στο απονεμόμενο 
δίπλωμα επισυνάπτεται παράρτημα διπλώματος για το 
οποίο ισχύουν τα οριζόμενα από τον ν. 3374/2005.

Άρθρο 11 - Αναστολή Σπουδών - Διαγραφή
1. Παρέχεται η δυνατότητα αναστολής σπουδών από 

την Ε.Δ.Ε. μόνο στην περίπτωση τεκμηριωμένου αιτήμα-
τος για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους. Επειδή το συγκεκρι-
μένο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
προκηρύσσεται ανά δύο έτη, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
που θα τους δοθεί αναστολή σπουδών στο πρώτο ή στο 
δεύτερο έτος φοίτησης θα συνεχίσουν τις σπουδές τους με 
την επόμενη ομάδα των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα 
επιλεχθούν για τον επόμενο κύκλο μεταπτυχιακών σπου-
δών. Επίσης αν κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής αδυνατεί 
να ολοκληρώσει την υποχρέωση της πρακτικής άσκησης 
μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο, δύναται να 
ζητήσει αναστολή για το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο θα 
ξαναγίνει η πρακτική άσκηση με εποπτεία. Σημειώνεται 
ότι κατά τη διάρκεια της αναστολής σπουδών αίρεται η 
φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δι-
καιώματα που προβλέπονται από το νόμο.

2. Διαγραφή μπορεί να επέλθει: α) κατόπιν αίτησης 
και υπεύθυνης δήλωσης του Μ.Φ. β) στην περίπτωση μη 
ολοκλήρωσης των σπουδών εντός των προβλεπόμενων 

χρονικών ορίων και βάσει των προϋποθέσεων που τίθε-
νται από τον κανονισμό του Προγράμματος, γ) στην πε-
ρίπτωση σοβαρού παραπτώματος. Σε κάθε περίπτωση, 
η διαγραφή πραγματοποιείται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. και 
εκδίδεται πιστοποιητικό διαγραφής καθώς και πιστοποι-
ητικό παρακολούθησης των μαθημάτων στα οποία ο ΜΦ 
έχει εξεταστεί επιτυχώς.

Άρθρο 12 - Χορήγηση Υποτροφιών Αριστείας
1. Εφόσον υπάρχει η οικονομική δυνατότητα, το Δ.Π.Μ.Σ. 

θα χορηγεί υποτροφίες επίδοσης στους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές του Προγράμματος, από χορηγίες ή προκηρύξεις 
υποτροφιών από τον Ειδικό Λογαριασμό, το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης ή το Δ.Π.Μ.Σ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την 
Ε.Δ.Ε. ή τη Συνέλευση Τμήματος κατά περίπτωση και για 
τη χορήγηση των υποτροφιών αυτών απαιτείται: Ο μέσος 
όρος επίδοσης στα μαθήματα του Προγράμματος να είναι 
τουλάχιστον 8,00. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας (απόκλιση 
έως 0,09) θα συνεκτιμώνται:

α. Η προσφορά στις ερευνητικές δραστηριότητες του 
Τμήματος.

β. Εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά.
γ. Κοινωνικά κριτήρια, όπως π.χ. πολύτεκνος κ.λπ.
2. Εφόσον υπάρχει η οικονομική δυνατότητα, το Π.Μ.Σ. 

θα χορηγεί υποτροφίες εισαγωγής σε μεταπτυχιακούς 
φοιτητές με κριτήριο τη σειρά εισαγωγής τους μετά από 
απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Σκοπός των υποτροφιών είναι η επιβράβευση των κα-
λυτέρων φοιτητών η οποία προβλέπεται να δημιουργήσει 
κίνητρα ανταγωνισμού και να συμβάλει σημαντικά στην 
επίτευξη των στόχων του Προγράμματος με τη συνεχή δι-
ατήρηση ενός υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών φοιτητών.

Άρθρο 13 - Λογοκλοπή και 
άλλα πειθαρχικά ζητήματα

Η αντιγραφή και η λογοκλοπή θεωρούνται σοβαρό 
ακαδημαϊκό παράπτωμα. Καταθέτοντας οποιαδήποτε 
εργασία (εργασία εξαμηνιαίου μαθήματος, μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία), ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια 
υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει 
προβεί σε αντιγραφή ή λογοκλοπή, κατά τα οριζόμενα 
στον οδηγό του Τμήματος Ψυχολογίας για την αντιγραφή 
και λογοκλοπή. Στις περιπτώσεις όπου διδάσκων εντοπί-
σει σε εργασία αντιγραφή ή λογοκλοπή, επιλαμβάνεται η 
Ε.Δ.Ε., η οποία είναι υπεύθυνη για την τελική εκτίμηση και 
λήψη αποφάσεων. Η Ε.Δ.Ε. δύναται σε τέτοιες περιπτώσεις 
να αποφασίσει ακόμα και τη διαγραφή του μεταπτυχια-
κού φοιτητή. Οποιοδήποτε άλλο παράπτωμα ή παράβαση 
ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται επίσης στην 
Ε.Δ.Ε., η οποία εξετάζει το ζήτημα και είναι υπεύθυνη για 
την τελική εκτίμηση και λήψη αποφάσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 12 Απριλίου 2022
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