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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τον φοιτητή/τρια με την κατανόηση θεωρητικών γνώσεων σχετικά 
με μοντέλα ανάπτυξης υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς και με την πρακτική εφαρμογή τους από οργανωμένες 
μονάδες ψυχικής υγείας του σύγχρονου κοινωνικού κράτους. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο του μαθήματος  
στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων σχετικά με τις πολιτικές  που εφαρμόζονται και τους 
θεσμούς που διαμορφώνονται στο πεδίο της ψυχικής υγείας τόσο σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης και άλλων 
διεθνών οργανισμών, όσο και των κρατών-μελών  και του ελληνικού κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται 
τα στάδια ανάπτυξης των πολιτικών ψυχικής υγείας, η θεσμοθέτησή τους και η νομική κατοχύρωση των 
δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Επίσης εξετάζονται οι αρχές μετάβασης από την 
ψυχιατρική κλειστή περίθαλψη στην κοινοτική ψυχιατρική, καθώς και από μονάδες ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης σε θεραπευτικές-κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης (ΚοιΣΠΕ) και στην ελεύθερη αγορά 
εργασίας.  Δίνεται έμφαση στην πληρέστερη αξιοποίησή του από το φοιτητή/τρια κατά την άσκηση του 
επαγγέλματός του ή τη συνέχιση των σπουδών του σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο. Προαπαιτούμενη 
γνώση αποτελεί το μάθημα Εισαγωγή στο Δίκαιο, ενώ  είναι σημαντικό να έχει εξοικειωθεί και με άλλα μαθήματα 
Ειδικής Υποδομής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος «Πολιτικές και Θεσμοί Ψυχικής Υγείας», ο 
φοιτητής / τρια είναι σε θέση να: 
 
▪ Γνωρίζει και κατανοεί τα εξειδικευμένα αντικείμενα που διαπραγματεύεται το μάθημα 
▪ Αποκτά τεχνογνωσία που προκύπτει από σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις και  εφαρμόσιμες πρακτικές 

στην ψυχική υγεία-ένα πεδίο της υγείας με ιδιαιτερότητες και αποκλίσεις 
▪ Αξιοποιεί τις στρατηγικές της ευρωπαϊκής ένωσης και τις πολιτικές του ελληνικού κράτους στις μονάδες 

ψυχικής υγείας  
▪ Εφαρμόζει με επιτυχία  το θεσμικό πλαίσιο και τις νομικές ρυθμίσεις στην άσκηση του επαγγέλματός του 

σε μονάδες ψυχικής υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού) 
▪ Γνωρίζει την περιπλοκότητα και τις αρχές της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στις αντίστοιχες μονάδες 

(οργανισμούς  και άλλους φορείς)  
▪ Αναπτύσσει εκείνες τις δεξιότητες που χρειάζονται για την αναγνώριση και  επίλυση διοικητικών και 

λειτουργικών προβλημάτων στο περιβάλλον των μονάδων ψυχικής υγείας 
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▪ Εφαρμόζει τα νέα πρότυπα ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που στηρίζονται στα δικαιώματα του ανθρώπου, 
στην κοινοτική ή ανοιχτή ψυχιατρική, στη λογοδοσία, στην αξιολόγηση και στην ικανοποίηση των αναγκών 
των ατόμων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές και αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας κ.ά. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

▪ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών (Υπουργείο Υγείας, ΦΕΚ, ΕΕ) 

▪ Αυτόνομη Εργασία 
▪ Ομαδική Εργασία 
▪ Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
▪ Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
▪ Σεβασμός στη διαφορετικότητα 
▪ Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου και 

άλλων καταστάσεων του φυσικού προσώπου  
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 
2. Βασικά στάδια ανάπτυξης των πολιτικών ψυχικής υγείας  
3. Κλειστή ψυχιατρική περίθαλψη 
4. Κοινοτική φροντίδα ψυχικής υγείας  ή ανοικτή ψυχιατρική   
5. Βασικές αρχές των πολιτικών ψυχικής υγείας 
6. Η θεσμοθέτηση  των πολιτικών ψυχικής υγείας κατά στάδιο ανάπτυξης  
7. Στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς περιβάλλοντος  
8. Ευρωπαϊκή νομοθεσία - οργανωτικοί και λειτουργικοί νόμοι και κανονιστικές πράξεις για την ψυχική υγεία 

του ελληνικού κράτους: Ρυθμίσεις & μεταρρυθμίσεις.         
9. Αρχές, σχεδιασμός και οργάνωση των υπηρεσιών και μονάδων ψυχικής υγείας στο δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα. Η στρατηγική σημασία της «Τομεοποίησης», της Λογοδοσίας και Αξιολόγησης.    
10. Μονάδες πρόληψης-θεραπείας-στέγασης-απασχόλησης (ΚοιΣΠΕ) 
11. Πολιτικές χρηματοδότησης : Κρατικός προϋπολογισμός, Κανονισμοί, Ευρωπαϊκά προγράμματα, 

Πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθερότητας, Δικαιώματα ανθρώπου, λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας.  
12. Θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κατοχύρωση του δικαιώματος στην ψυχική υγεία, 

στην αποκατάσταση και   κοινωνική (επαν)ένταξη. 
13. Προστατευτικοί θεσμοί. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Διδασκαλία στην τάξη υπό μορφή διαλέξεων. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία : Λογισμικό Διαχείρισης 
Ηλεκτρονικής Τάξης για την υποστήριξη της μαθησιακής 
διαδικασίας.  
Χρήση Τ.Π.Ε στην Επικοινωνία : Η επικοινωνία με τους φοιτητές 
επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση : Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 49 

Διαδραστική διδασκαλία, 
Παρουσίαση ειδικών θεμάτων 

μέσω της επαγωγικής και 
απαγωγικής προσέγγισης και 
αναλυτική συζήτηση πιθανών 

ζητημάτων εφαρμοσμένου 
χαρακτήρα 

36 

Αυτοτελής Μελέτη 40 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
125 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά 
Γραπτή Τελική Εξέταση η οποία περιλαμβάνει: Ερωτήσεις 
σύντομης απάντησης και Επίλυση προβλημάτων.  
▪ Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών 

στοιχείων του μαθήματος. 
▪ Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια 

και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
▪ Baker Ph, (2010). Mental Health Ethics. Τhe human context, Routledge 
▪ Φουκώ Μ,  (2007). Ιστορία της τρέλας στην κλασσική εποχή, Καλέντης 
▪ Γκόφμαν Ι., (1994). Τα Άσυλα, Ευρύαλος 
▪ Rogers A. & Pilgrim D. (1996). Mental Health Policy in Britain, Palgrave Macmillan 
▪ Thornicroft G., Tansella M. (2010). Για μια καλύτερη φροντίδα της ψυχικής υγείας, Τόπος 
▪ Who (2008). Politiques et pratiques en santé mentale en Europe 
▪ Who (2009). Improving health systems and services for mental health. 
▪ Κατρούγκαλος Γ. (2006): Τα Κοινωνικά Δικαιώματα, Α.Ν. Σάκκουλας 
▪ Μαδιανός M. (2005). Ψυχιατρική και Αποκατάσταση, Καστα  
▪ Μητροσύλη Μ., (2015), Ψυχιατρείο Λέρου και μεταρρύθμιση. Δημόσιες πολιτικές, ίδρυμα, ασθενείς, 

κοινότητα, Εκδόσεις Παπαζήση 
▪ Μητροσύλη Μ., (2009), Δίκαιο της Υγείας, Παπαζήση 
▪ Μητροσύλη Μ., (1994), Η νομική και κοινωνική θέση των ασθενών στο Κρατικό 
▪  Θεραπευτήριο Λέρου, Αϊβαλής. 
▪ Στεργίου Α. (1999): Η αναπηρία στη νομοθεσία του ΙΚΑ, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη. 
▪ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Μητροσύλη Μ., Κοσμάτος Κ., (2020), Ποινική μεταχείριση των ψυχικώς 

πασχόντων, Νομική Βιβλιοθήκη. 
 

 
Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά: 
 
▪ Journal of Public Mental Health 
▪ Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research 
▪ International Journal of Law and Psychiatry  
▪ Psychiatry 
▪ Ψυχιατρική 
▪ Σύνοψις 
▪ Εκ των Υστέρων 
▪ Νομικό Βήμα 
▪ Αρμενόπουλος  
▪ Υπεράσπιση 

 

 


