
ΑΠΟΦΑΗ 848/02-07-2018  
 

Έγθξηζε Καλνληζκνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο 
Ννζειεπηηθήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ηίηιν 
«Πξνεγκέλε Κιηληθή Ννζειεπηηθή», (Advanced Clinical Nursing) 

 

Η ΤΓΚΛΗΣΟΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 
Λακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4485/17 «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηεο αλψηαηεο 
εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 114), θαη 
εηδηθφηεξα ηα άξζξα 30 έσο θαη 37, 45 θαη 85 

2. ηελ ππ’ αξηζκ. 163204/Ε1/29-9-2017 Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο 
θαη Θξεζθεπκάησλ 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. 216772/Z1/8-12-2017 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 4334/12-12-
2017, η. Β΄) κε ηίηιν «Σξφπνο θαηάξηηζεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο έθζεζεο βησζηκφηεηαο ησλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ» 

4. ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ηελ παξ. 3α ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ 
Ν.4521 «Ίδξπζε Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

5. ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Ν. 4547/18 (ΦΔΚ Α΄102) 
6. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4009/2011 «Γνκή, ιεηηνπξγία, δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ζπνπδψλ θαη δηεζλνπνίεζε ησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ (ΦΔΚ 
Α΄195), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ 

7.  ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4386/2016 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
(ΦΔΚ Α΄83), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ 

8. ην Π.Γ. 85/31-5-2013 (ΦΔΚ Α΄124) «Ίδξπζε, κεηνλνκαζία, αλαζπγθξφηεζε 
ρνιψλ θαη ίδξπζε Σκήκαηνο ζην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην 
Αζελψλ» 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3374/2005 θαη ηδίσο ηα άξζξα 14 θαη 15 (ΦΔΚ 189, η. Α΄, 02-
08-2005) «Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. χζηεκα 
κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ - Παξάξηεκα δηπιψκαηνο» 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

10. Σν απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ 
ΔΚΠΑ (ζπλεδξίαζε 5ε / 26-02-2018) 

11. Σν απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ 
ΔΚΠΑ (ζπλεδξίαζε 5ε, 12Απξηιίνπ 2018) 

12. ην απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο πγθιήηνπ ηνπ ΔΚΠΑ (ζπλεδξίαζε 30 
Απξηιίνπ 2018) 

13. ην γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα δελ πξνθαιείηαη δαπάλε εηο βάξνπο ηνπ 
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

απνθαζίδνπκε: 
Έγθξηζε Καλνληζκνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο 
Ννζειεπηηθήο ηνπ ΔΚΠΑ, κε ηίηιν «Πξνεγκέλε Κιηληθή Ννζειεπηηθή» απφ ην 
αθαδεκατθφ έηνο 2018/19 σο αθνινχζσο: 
 

  



ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ-ΚΟΠΟ 
θνπφο ηνπ ΠΜ «Πξνεγκέλε Κιηληθή Ννζειεπηηθή» είλαη ε παξνρή πςεινχ 
επηπέδνπ κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο ζηα επηζηεκνληθά πεδία Δπείγνπζαο 
Ννζειεπηηθήο, Ννζειεπηηθήο Καξδηαγγεηαθψλ Νφζσλ θαη Υεηξνπξγηθήο 
Ννζειεπηηθήο. 

Σν ΠΜ νδεγεί ζηελ απνλνκή «Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ» ζηελ 

«Πξνεγκέλε Κιηληθή Ννζειεπηηθή» κεηά ηελ πιήξε θαη επηηπρή νινθιήξσζε ησλ 

ζπνπδψλ κε βάζε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

Οη ηίηινη απνλέκνληαη απφ ην Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΠΜ 

Αξκφδηα φξγαλα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΠΜ ζχκθσλα κε ην λφκν 4485/2017 είλαη: 
 

1. Η πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ Δηζεγήζεσληεο 
πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ην χςνο ησλ δηδάθηξσλ ηνπ ΠΜ. 

2. Η πληνληζηηθή Δπηηξνπή (Δ) ηνπ ΠΜ: απαξηίδεηαη απφ πέληε (5) κέιε 
ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, πνπ έρνπλ αλαιάβεη κεηαπηπρηαθφ έξγν θαη εθιέγνληαη 
απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο γηα δηεηή ζεηεία. Σα κέιε ηεο Δ δελ 
δηθαηνχληαη επηπιένλ ακνηβή ή απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 
επηηξνπή. Πξφεδξνο ηεο Δ είλαη ν/ε Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ΠΜ, ν νπνίνο 
νξίδεηαη απφ ηε πλέιεπζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Δ. Ζ ζεηεία ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο Δ κπνξεί λα αλαλεσζεί κία θνξά. Ζ Δ είλαη αξκφδηα γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη: 
 

- Δηζεγείηαη ζηε πλέιεπζε ηελ θαηαλνκή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ κεηαμχ ησλ 
δηδαζθφλησλ ηνπ ΠΜ θαη θαηαξηίδεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Σνκείο ηνπ 
Σκήκαηνο ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ ηνπ ΠΜ ην νπνίν εηζεγείηαη ζηε 
πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο πξνο έγθξηζε. 
 

- Οξίδεη ηνλ επηβιέπνληα θαη ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο εμέηαζεο 
δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ, ν νξηζκφο ηεο νπνίαο επηθπξψλεηαη απφ ηε 
πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. 
 

- Δμεηάδεη θνηηεηηθά ζέκαηα  φπσο αηηήζεηο αλαζηνιήο θνίηεζεο, παξάηαζεο 
ζπνπδψλ, αλαγλψξηζεο καζεκάησλ απφ πξνεγνχκελε κεηαπηπρηαθή 
εθπαίδεπζε, αληηθαηάζηαζεο καζεκάησλ ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο κε 
καζήκαηα άιισλ Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ, θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηε 
πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. 
 

- Δπνπηεχεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Δπηβιέπνληεο Καζεγεηέο (ΔΚ) ηελ πνξεία 
ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ,  θαη εηζεγείηαη πξνο έγθξηζε ζηε 
πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο κεηά ηνλ 
έιεγρν ηεο θάιπςεο φισλ ησλ πξναπαηηνχκελσλ. 
 

- Σέινο, ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή, κε εμνπζηνδφηεζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ 

Σκήκαηνο, ζα απνθαζίδεη σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη εηδηθφηεξα 

σο πξνο ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα πηζηνπνηεί ηε 



ζρέζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο κε ηηο 

εθάζηνηε αηηνχκελεο δαπάλεο. 

 

3. Ο/Η Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ΠΜ θαη ν/ε Αλαπιεξσηήο/ηξηά ηνπ/ηεο: Ο/Ζ 
Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ΠΜ είλαη κέινο ΓΔΠ πξψηεο βαζκίδαο ή ηεο βαζκίδαο 
ηνπ αλαπιεξσηή, ηνπ ηδίνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ΠΜ. Δπηπιένλ, είλαη κέινο θαη Πξφεδξνο ηεο Δ. 
Οξίδεηαη καδί κε ηνλ/ηελ Αλαπιεξσηή/ηξηά ηνπ, κε απφθαζε πλέιεπζεο ηνπ 
Σκήκαηνο.  

Ο/ε Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ΠΜ εηζεγείηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ηδξχκαηνο 
γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
Ο/Ζ Γηεπζπληήο/ληξηα δελ κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν (2) 
ζπλερφκελεο ζεηείεο θαη δελ δηθαηνχηαη επηπιένλ ακνηβή γηα ην δηνηθεηηθφ 
ηνπ/ηεο έξγν σο Γηεπζπληή. Έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

α) πγθαιεί ζε ζπλεδξίαζε ηε Δ. 

β) Καηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ελ ιφγσ ζπλεδξηάζεσλ, ιακβάλνληαο 
ππφςε εηζεγήζεηο ησλ κειψλ θαη νξγάλσλ ηνπ ΠΜ. 

γ) Οξίδεη εθινγέο γηα ηελ αλαπιήξσζε κειψλ επηηξνπψλ ιφγσ θέλσζεο 
ζέζεο. 

δ) Έρεη ηελ επζχλε ζχληαμεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο, ηνπο νπνίνπο ππνβάιιεη ζηε πλέιεπζε γηα έγθξηζε.  

ε) Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ θαη γηα ηελ έθδνζε ησλ εληνιψλ πιεξσκήο ησλ ζρεηηθψλ 
δαπαλψλ. 

ζη) Καηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, θαζψο θαη ηεο Δ, ζπληάζζεη αλαιπηηθφ 
απνινγηζκφ ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ ΠΜ, θαζψο θαη 
ησλ ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπνπδψλ, 
ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ 
πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη ηελ θνηλσληθά επσθειή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ 
πφξσλ ηνπ ΠΜ.  

Ο/Ζ Αλαπιεξσηήο/ηξηα Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ΠΜ είλαη Καζεγεηήο ή 
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο θαη εθπιεξψλεη ηα θαζήθνληα ηνπ Γηεπζπληή ζε 
πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ. 

To ΠΜ «Πξνεγκέλε Κιηληθή Ννζειεπηηθή»ππνζηεξίδεηαη απφ Γξακκαηεία ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην θηήξην ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ 
ΔΚΠΑ θαη βξίζθεηαη ππφ ηελ επηζηαζία ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο 
ηνπ ΔΚΠΑ. Ζ Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ έρεη σο θαζήθνλ ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε 
ηνπ ΠΜ, φπσο ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο 
εηζδνρήο ππνςεθίσλ, ηεληήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηε 
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Δ, ηελ θαηάξηηζε ησλ σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηδάζθνληεο, ηελ έθδνζε βεβαηψζεσλ πνπ ππνγξάθεη ν/ε 
Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ΠΜ, θιπ.  
 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΣΔΩΝ 

ην ΠΜ «Πξνεγκέλε Κιηληθή Ννζειεπηηθή» γίλνληαη δεθηνί θάηνρνη ηίηινπ ηνπ Α΄ 
θχθινπ ζπνπδψλ ησλ Σκεκάησλ:Δπηζηεκψλ Τγείαο (Ννζειεπηηθήο, Ηαηξηθήο, 
Οδνληηαηξηθήο, Φαξκαθεπηηθήο, ρνιήο Αμησκαηηθψλ Ννζειεπηηθήο ησλ Δλφπισλ 
Γπλάκεσλ), θαη αληηζηνίρσλ Σκεκάησλ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ 



Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ Ηδξπκάησλ ηεο 
αιινδαπήο.  

Δπίζεο, γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ησλ Σκεκάησλ Ννζειεπηηθήο θαζψο θαη άιισλ 
Σκεκάησλ ησλ ρνιψλ Δπηζηεκψλ Τγείαο ησλ ΣΔΗ, ζπλαθνχο γλσζηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ.  

Γίλνληαη δεθηνί σο ππεξάξηζκνη ππφηξνθνη  θαη κέιε ησλ θαηεγνξηψλ ΔΔΠ, ΔΓΗΠ θαη 
ΔΣΔΣ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξ. 34 ηνπ Ν.4485/17. 
 
Σν ΠΜ «Πξνεγκέλε Κιηληθή Ννζειεπηηθή» ζα δέρεηαη ηξηάληα(30)θνηηεηέο αλά 
αθαδεκατθφ έηνοθαη πξνγξακκαηίδεηαη λααπαζρνιεί δηδάζθνληεοαπφ ηα ζπλνιηθά 32 
κέιε ΓΔΠ θαη ηα 7 ΔΓΗΠ ηνπ Σκήκαηνο, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 60% απφ ην Σκήκα 
Ννζειεπηηθήο ηνπ ΔΚΠΑ θαη φρη πεξηζζφηεξν απφ 40% απφ Παλεπηζηήκηα θαη 
Δξεπλεηηθά Κέληξα ηεο εκεδαπήο θαη ηεο Αιινδαπήο. 

Ο ειάρηζηνο αξηζκφο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί θάζε εηδίθεπζε είλαη επηά (7) 

επηηπρφληεο εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζην ηέινο ησλ εγγξαθψλ 

δηαπηζησζεί φηη ζε θάπνηα Δηδίθεπζε ηνπ ΠΜ, δελ έρεη ζπγθεληξσζεί ν ειάρηζηνο 

απαηηνχκελνο αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ, ε πλέιεπζε απνθαζίδεη γηα ηελ 

θαηαλνκή ησλ επηηπρφλησλ ππνςεθίσλ ζε άιιεο εηδηθεχζεηο ηνπ παξφληνο ΠΜ, 

κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο αθνχ ππάξρεη ε ζχκθσλε 

γλψκε ησλ ππνςεθίσλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο ζηελ 

Δηδίθεπζε ζηελ νπνία ζα εγγξαθνχλ.  

εκεηψλεηαη φηη ν κέγηζηνο αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηα ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο 
Ννζειεπηηθήο είλαη πεξίπνπ ηξηάληα(30) αλά έηνο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ηζνβαζκνχλησλ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ) ζε ζρέζε θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
πεξίπνπ ηεηξαθνζίσλ νγδφληα (480) πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αλά έηνο θαη ησλ 34 
ελεξγψλ κειψλ ΓΔΠ, 7κειψλ ΔΓΗΠ, 4 αθππεξεηεζάλησλ κειψλ ΓΔΠ,  ηνπ 
Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ ΔΚΠΑ. 

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία δίλνληαη θαηά πξνζέγγηζε θαη αληαπνθξίλνληαη ζηα 
δεδνκέλαηνπ έηνπο ζχληαμεο ηνπ Καλνληζκνχ. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
ΣΡΟΠΟ ΔΙΑΓΩΓΗ 
Ζ επηινγή ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν 4485/2017 θαη ηηο πξνβιέςεηο 
ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. 

ΚάζεΗνχλην, κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Δ.Κ.Π.Α, 
δεκνζηεχεηαη θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Ηδξχκαηνο 
πξνθήξπμε γηα ηελ εηζαγσγή κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην ΠΜ. Καη’ εμαίξεζε θαηά 
ην αθαδεκατθφ έηνο 2018-19, ε πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο 
επαλίδξπζεο. Οη ζρεηηθέο αηηήζεηο καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη 
ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ, ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη θαηά ηελ πξνθήξπμε θαη 
κπνξεί λα παξαηαζεί κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. 

Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά είλαη: 

1. Αίηεζε πκκεηνρήο (έληππν ηνπ Σκήκαηνο). 
2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 
3. Δπηθπξσκέλν Αληίγξαθν πηπρίνπ φπνπ ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη ν βαζκφο 

πηπρίνπ ή βεβαίσζε πεξάησζεο ζπνπδψλ φπνπ θαίλεηαη ν βαζκφο πηπρίνπ. 
4. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε βαζκνινγίαο ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ. 
5. Γεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο, εάλ ππάξρνπλ. 
6. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο ή εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εάλ ππάξρνπλ. 
7. Φσηνηππία δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 



8. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ννζειεπηή γηα ηηο αληίζηνηρεο Ννζειεπηηθέο 
Δηδηθεχζεηο 

Οη θνηηεηέο απφ ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο πξέπεηλα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ 
αληηζηνηρίαο θαη ηζνηηκίαο απφ ηνλ ΓΟΑΣΑΠ, ζχκθσλα κε ην άξ.34, παξ. 7 ηνπ Ν. 
4485/17. 

Δηζηηήξηεο Δμεηάζεηο 

Όινη νη ππνςήθηνη δίλνπλ γξαπηέο εμεηάζεηο γηα λα δηαπηζησζνχλ νη γλψζεηο ηνπο 
ζηελ αγγιηθή  γιψζζα θαη νξνινγία. (δελ δίλεηαη εμεηαζηέα χιε ζηνπο ππνςεθίνπο).  

Ζ δηφξζσζε ησλ γξαπηψλ γίvεηαη απφ κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Νoζειεπηηθήο πνπ 
νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. Μφvov φζoη ππoςήθηoη 
πεξαηψζoπv επηηπρψο ηελ παξαπάλσ δνθηκαζία κπoξoχv vα  ιάβνπλ κέξνο ζηελ 
πεξαηηέξσ δηαδηθαζία επηινγήο. 

Ζ επηινγή ησλ εηζαθηέσλ πξαγκαηνπνηείηαηκε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα:  

- Βαζκφο πηπρίνπ ζε πνζνζηφ 20% 

- Μέζνο φξνο βαζκνινγίαο ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ην γλσζηηθφ 
αληηθείκελν ηνπ ΠΜ ζε πνζνζηφ 30%(ηα ζρεηηθά καζήκαηα ζα 
αλαγξάθνληαη ζηελ πξνθήξπμε) 

- Δξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε πνζνζηφ 10% 

- Πξνεγεζείζα ζρεηηθή εξγαζηαθή/θιηληθή εκπεηξία ζε πνζνζηφ 10%. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξνεγεζείζα εξγαζηαθή/θιηληθή εκπεηξία  2 εηψλ 
βαζκνινγείηαη κε δέθα (10), ελψ κηθξφηεξεο δηάξθεηαο γίλεηαη ε αλάινγε 
πνζφζησζε.  

- Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε ζε πνζνζηφ 30% 

Όζνη ππνςήθηνη δελ έρνπλ ζπγθεληξψζεη απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ην βαζκφ 
5,κε άξηζηα ην 10, ζεσξνχληαη απνηπρφληεο θαη δελ γίλνληαη δεθηνί ζην ΠΜ, 
αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνθεξπρζεηζψλ ζέζεσλ. ε πεξίπησζε 
ηζνβαζκίαο γίλνληαη δεθηνί νη ηζνβαζκίζαληεο σο ππεξάξηζκνη. 

Με βάζε ηα ζπλνιηθά θξηηήξηα, ε Δθαηαξηίδεη ηνλ Πίλαθα αμηνιφγεζεο ησλ 
θνηηεηψλ θαη ηνλ θαηαζέηεη πξνο έγθξηζε ζηε πλέιεπζε.  

Οη επηηπρφληεο ζα πξέπεη λα εγγξαθνχλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο εληφο πέληε 
(5)εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελθνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

ε πεξίπησζε κε εγγξαθήο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ θνηηεηψλ, ζα θιεζνχλ αλ 
ππάξρνπλ, νη επηιαρφληεο, κε βάζε ηε ζεηξά ηνπο ζηνλ εγθεθξηκέλν αμηνινγηθφ 
πίλαθα, λα εγγξαθνχλ ζην Πξφγξακκα, έσο φηνπ ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο ησλ 
θελνχκελσλ ζέζεσλ κε ηελ πξνυπφζεζε λα κελ έρεη θαιπθζεί ν αξηζκφο ησλ 
πξνθεξπρζεηζψλ ζέζεσλ απφ ηζνβαζκήζαληεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΦΟΙΣΗΗ 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα θνίηεζεο ζην ΠΜ πνπ νδεγεί ζηε ιήςε Γηπιψκαηνο 
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΓΜ) νξίδεηαη ζε ηέζζεξα (4 αθαδεκατθά εμάκελα, ζηα 
νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο εθπφλεζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Ο αλψηαηνο επηηξεπφκελνο ρξφλνο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ παξνπζίαζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 
νξίδεηαη σο ε ηειεπηαία εξγάζηκε εκεξνκελία ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο.Ο ρξφλνο 



νινθιήξσζεο ζπνπδψλ είλαη ν κήλαο Αχγνπζηνο θαη δίλεηαη δηθαίσκα νινθιήξσζεο 
έσο ηέιε Γεθεκβξίνπ. 

Μεηά ηεv πάξoδo ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, o κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο 
δηαγξάθεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δ θαη απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο.  

 
Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο κε αίηεζή ηνπ κπνξεί λα δεηήζεη αηηηνινγεκέλα αλαζηνιή 

θνίηεζεο, γηα εηδηθoχο θαη εμαηξεηηθoχο ιφγoπο (θιήζε ζηξάηεπζεο, ζνβαξνί θαη 

απξφβιεπηνη ιφγνη πγείαο). Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο κπoξεί vα εγθξίλεη αλαζηνιή 

θνίηεζεο θαηφπηv αηηηoιoγεκέvεο εηζήγεζεο ηεο Δ,ε νπνία δελ ππεξβαίλεη ηα δχν 

ζπλερφκελα εμάκελα.  

Σα εμάκελα αλαζηνιήο ηεο θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο δελ πξνζκεηξνχληαη ζηελ 
πξνβιεπφκελε αλψηαηε δηάξθεηα θαλνληθήο θνίηεζεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 

Σν ΠΜ μεθηλά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν εθάζηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. 

Γηα ηελ απφθηεζε ΓΜ απαηηνχληαη ζπλνιηθά εθαηφλ είθνζη (120) πηζησηηθέο κνλάδεο 
(ECTS).  

Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ γίλεηαη δηά δψζεο. 

Σα καζήκαηα νξγαλψλνληαη ζε εμάκελα θαη δηεμάγνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα  

Α. Σν πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ αλά εηδίθεπζε δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

1. Δηδίθεπζε: Δληαηηθή θαη Δπείγνπζα Ννζειεπηηθή 

Α΄ Δμάκελν  
Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά Γηδαθηηθέο  

Ώξεοεμακήλνπ 
 

ECTS 

Βηνζηαηηζηηθή 30 7 
Δπηθνηλσλία – Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 30 7 

Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία 30 7 

Ζιεθηξνληθή Τγεία θαη εθαξκνγέο ηεο 20 4.5 

Μαζήκαηα επηινγήο   

Σν Γίθαην ηεο Τγείαο 20 4.5 

Γηαπνιηηηζκηθή πγεία 20 4.5 

ύλνιν   30 

 
Β΄ Δμάκελν 

Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά Γηδαθηηθέο  
Ώξεοεμακήλνπ 

 

ECTS 

Σερληθέο ζπγγξαθήο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 20 4.5 

Δηδηθά Κιηληθά ζέκαηα 24 5.5 

Κηξθάδηνη ξπζκνί ζηελ πγεία θαη ζηε λφζν 20 4.5 



Δηδηθέο ζεξαπείεο ζηελ Δληαηηθή 44 10 

Μαζήκαηα Δπηινγήο   

Δηδηθά ζέκαηα ζηε Ννζειεπηηθή 24 5.5 

Γηαρείξηζε αζζελψλ κε νμέα θαξδηαγγεηαθά 

πξνβιήκαηα 24 5.5 

ύλνιν   30 

 
Γ΄ Δμάκελν 
Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά Γηδαθηηθέο  

Ώξεοεμακήλνπ 
 

ECTS 

Ννζειεπηηθή Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο 30 7 

Δηδηθά Θέκαηα Δπεηγνληνινγίαο 30 7 

Γηαθνκηδέο βαξέσο παζρφλησλ, πξνλνζνθνκεηαθή 

θξνληίδα θαη Σειεταηξηθή 30 7 

Γηαηαξαρέο ηεο Αλαπλνήο ζηνλ Ύπλν 20 4.5 

Μαζήκαηα Δπηινγήο   

Αγγεηαθή πξνζπέιαζε 20 4.5 

Δληαηηθή ζεξαπεία θαη καδηθφ ηξαχκα 20 4.5 

ύλνιν   30 

 
Γ΄ Δμάκελν  

 ECTS 

Κιηληθή Άζθεζε : 120 ψξεο 10 

Δθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 20 
ύλνιν 30 

 
Πεξηερόκελν/Πεξηγξαθή καζεκάησλ Δηδίθεπζεο: «Δληαηηθή θαη Δπείγνπζα 
Ννζειεπηηθή» / IntensiveCareNursing 
 
Τπνρξεσηηθά καζήκαηα 

Βηνζηαηηζηηθή 

Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη εθαηαλφεζε Βηνζηαηηζηηθήο κεζνδνινγίαο, 

εεθαξκνγή ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ ζην ρψξν ησλ επηζηεκψλ πγείαο θαη ε εμνηθείσζε 

κε έλα ζηαηηζηηθφ παθέην θαη ηελ ρξήζε ηνπ γηα αλάιπζε δεδνκέλσλ, δηεμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

Δπηθνηλσλία – Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βαζχηεξε 

θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε άηνκα, 

νηθνγέλεηεο θαη θνηλφηεηεο πνπ βηψλνπλ κηα απεηιεηηθή γηα ηε δσή αζζέλεηα, έλα 

θαηαζηξνθηθφ γεγνλφο, ή κηα αλζξσπηζηηθή θξίζε. Έκθαζε ζα δνζεί ζηελ 



αλαγλψξηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ εκπεηξίεο νη νπνίεο 

αλαηξέπνπλ ηε δσή αηφκσλ, θνηλνηήησλ θαη πιεζπζκψλ θαζψο θαη ζηελ παξνρή 

ζηήξημεο ζηα πιαίζηα ηεο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ ςπρηθήο πγείαο, φζν θαη ζηε 

καθξνρξφληα δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα . Σέινο, ην 

κάζεκα ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ζηξεο θαη άιισλ ηξαπκαηηθψλ θαη κε 

αληηδξάζεσλ πνπ βηψλνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο, ςπρηθήο πγείαο θαη δηαζψζηεο 

θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε θαηαζηάζεηο δσήο θαη ζαλάηνπ θαη ησλ κέηξσλ 

πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπο. 

Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία   

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ εξεπλεηηθήο 

κεζνδνινγίαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηεμαγσγή κειεηψλ κε φζν ην δπλαηφλ 

κηθξφηεξν ηπραίν θαη ζπζηεκαηηθφ ζθάικα. Ζ δηεμαγσγή κειεηψλ ζηελ πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή έξεπλα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ βαζηθέο αξρέο θαη κηα πξνθαζνξηζκέλε 

κεζνδνινγία, έηζη ψζηε λα εμάγνληαη αμηφπηζηα θαη έγθπξα ζπκπεξάζκαηα.  

Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηε κεζνδνινγία αλαδήηεζεο ηεο θαηάιιειεο 

βηβιηνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν, θαζψο θαη ε δηεμαγσγή ζπζηεκαηηθψλ αλαζθνπήζεσλ 

θαη φρη αθεγεκαηηθψλ.  

Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ζπγγξαθήο επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ θαη 

ηδηαηηέξσο εξεπλεηηθψλ άξζξσλ πνπ απνηεινχλ θαη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

δεκνζηεχζεσλ ζηηο επηζηήκεο πγείαο. 

Ηιεθηξνληθή Τγεία θαη εθαξκνγέο ηεο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο «Ζιεθηξνληθή Τγεία θαη εθαξκνγέο ηεο» είλαη λα παξέρεη 

ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζρεηηθέο γλψζεηο κε ηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο 

ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη ηεο Ζιεθηξνληθήο Τγείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα δηδαρζνχλ 

νη θαηεγνξίεο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη πεξηγξαθή 

εθαξκνζκέλσλ ζπζηεκάησλ, φπσο Κηλεηή Τγεία, Σερλνινγίεο Νέθνπο θαη Μεγάια 

Γεδνκέλα ζην ρψξν ηεο Τγείαο, Σερλνινγίεο Έμππλσλ Καξηψλ, Γίθηπα Αηζζεηήξσλ 

γηα Σειεπαξαθνινχζεζε θαη Σειεκεηξία, Δθαξκνγέο Δηθνληθήο θαη Δπαπμεκέλεο 

Πξαγκαηηθφηεηαο ζην ρψξν ηεο πγείαο. 

 

Μαζήκαηα επηινγήο 

Σν Γίθαην ηεο Τγείαο 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη 

πεγέο ηνπ δηθαίνπ ηεο πγείαο.  

Ο θνηηεηήο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα:  θαηαλνεί ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ ηεο 

πγείαο, ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνινγίαο, θαηαλνεί πψο 

επεξεάδνπλ ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικάησλ πγείαο νη ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο, θαηαλνεί ηα εζηθά δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη ηηο 

πξνθιήζεηο θαη ηα δηιήκκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε πξφνδνο ησλ βηνταηξηθψλ επηζηεκψλ, 

θαηαλνεί ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο βηνεζηθήο, εθαξκφδεη ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο, πνπ 

απέθηεζε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο, γηα ηελ αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πεξηπηψζεσλ-πεξηζηαηηθψλ. 

Γηαπνιηηηζκηθή Τγεία 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνρή εκπεξηζηαησκέλεο γλψζεο ζηνπο θνηηεηέο 

γηα παξνρή Γηαπνιηηηζκηθά επαίζζεηεο  θξνληίδαο πγείαο ζηελ Κνηλφηεηα ζε 



κεηαθηλνχκελνπο πιεζπζκνχο θαη ζε αζζελείο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, ηηο νηθνγέλεηεο 

ηνπο θαζψο θαη αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

 

 

Β’ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα 

Σερληθέο πγγξαθήο Δπηζηεκνληθήο Δξγαζίαο   

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εθκάζεζε ησλ αξρψλ ζπγγξαθήο θαη παξνπζίαζεο 

ηεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο θαζψο θαη αμηνιφγεζεο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζηε 

δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία. 

Δηδηθά Κιηληθά Θέκαηα  

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάιπζε θιηληθψλ εθδειψζεσλ, νη νπνίεο είλαη 

ζπλήζεηο θαη θνηλέο ζε πνιιά λνζήκαηα, ε θαιιηέξγεηα  θξηηηθήο ζθέςεο θαη ε 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηεο 

βαζηζκέλεο ζε ελδείμεηο λνζειεπηηθή. 

Κηξθάδηνη ξπζκνί ζηελ πγεία θαη ζηελ λόζν 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα γίλνπλ θαηαλνεηνί νη θπζηνινγηθνί κεραληζκνί πνπ 
αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ θηξθάδησλ ξπζκψλ, θαη λα παξνπζηαζηνχλ νη 
παζνθπζηνινγηθέο επηπηψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηαξαρέο ηνπο.  
 
Δηδηθέο Θεξαπείεο ζηελ Δληαηηθή 
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε εηδηθψλ γλψζεσλ ζηελ ζεξαπεπηηθή 

αληηκεηψπηζε βαξηά παζρφλησλ αζζελψλ  

Μαζήκαηα επηινγήο 

Δηδηθά Θέκαηα ζηε Ννζειεπηηθή   

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε πξναγσγή ησλ γλψζεσλ ησλ θνηηεηψλ κε ηελ  θξηηηθή 

αλάιπζε ζχγρξνλσλ ζεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε λνζειεπηηθή πξαθηηθή. 

Γηαρείξηζε αζζελώλ κε νμέα θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη θιηληθήο 

εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζε 

ελήιηθεο αζζελείο κε νμέα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα.  

Γ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Ννζειεπηηθή Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο λα αλαπηχμεη πξνεγκέλεο 
δεμηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηε θξνληίδα ηνπ βαξηά πάζρνληα αζζελή πνπ λνζειεχεηαη 
ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο. Έρνληαο απνθηήζεη ηηο βαζηθέο γλψζεηο ηεο 
λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζηε ΜΔΘ ζην πξνπηπρηαθφ επίπεδν, ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία 
λα γλσξίζεη ζε βάζνο, λα θαηαλνήζεη θαη λα εθαξκφζεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ ζε 
εμεηδηθεπκέλα αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελή 
(monitoring) θαη ηε θξνληίδα θαη ππνζηήξημε αλεπαξθνχλησλ νξγάλσλ. 

Δηδηθά Θέκαηα Δπεηγνληνινγίαο 



θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ γηα 
ηελ θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ επεηγνπζψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 
θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο ηφζν ζηνλ ρψξν ησλ 
ηκεκάησλ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ φζν θαη ζηνλ εμσλνζνθνκεηαθφ ρψξν, ζηνλ ηφπν 
ηνπ ζπκβάληνο. 

 

Γηαθνκηδέο βαξέσο παζρόλησλ, πξνλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή θαη ηειεταηξηθή 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία, ηηο 
ελδείμεηο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ εκπεξηέρνπλ νη δηαθνκηδέο ησλ βαξέσο παζρφλησλ 
ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη νη βέιηηζηεο ζπλζήθεο γηα αζθαιή κεηαθνξά ησλ βαξέσο 
παζρφλησλ αζζελψλ ελδνλνζνθνκεηαθά, δηαλνζνθνκεηαθά θαη πξνο λνζνθνκείν απφ 
ην ρψξν ζπκβακάησλ. Ζ απφθηεζε ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ ζε ζέκαηα 
ηειεταηξηθήο. 
 
Γηαηαξαρέο ηεο αλαπλνήο ζηνλ ύπλν  

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ γηα ηηο 
ελδείμεηο, ηε δηαδηθαζία θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κειέηεο χπλνπ θαη πσο 
αληηκεησπίδνληαη νη δηαηαξαρέο ηεο αλαπλνήο ζηνλ χπλν. 
 

Μαζήκαηα επηινγήο 

Αγγεηαθή Πξνζπέιαζε 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνρή ησλ θαηάιιεισλ γλψζεσλ αλαηνκίαο, 

ππεξερνγξαθηθήο απεηθφληζεο θαη πινήγεζεο ζην θιεβηθφ δίθηπν ζην θνηηεηή, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ηνπνζεηήζεη θαη λα δηαρεηξηζζεί λνζειεπηηθά φινπο 

ηνπο θαζεηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Αγγεηαθή Πξνζπέιαζε (πεξηθεξηθνί 

θιεβνθαζεηήξεο PIVs), κέζεο ηνπνζέηεζεο άθξνπ (MidLines), πεξηθεξηθά 

εηζεξρφκελνη θεληξηθνί θιεβηθνί θαζεηήξεο (PICCs), θεληξηθά εηζεξρφκελνη θεληξηθνί 

θιεβηθνί θαζεηήξεο (CICCs),  πεξηθεξηθά εηζεξρφκελνη θεληξηθνί θιεβηθνί θαζεηήξεο 

ζπλδεφκελνη κε εληαθηαδφκελν θψδσλα (PICCPorts), θεληξηθά εηζεξρφκελνη θεληξηθνί 

θιεβηθνί θαζεηήξεο ζπλδεφκελνη κε εληαθηαδφκελν θψδσλα (CICCsPorts) θαη 

θαζεηήξεο αηκνθάζαξζεο κφληκνη θαη πξνζσξηλνί (Dialysis). 

Δληαηηθή Θεξαπεία θαη Μαδηθό Σξαύκα 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνπζίαζε θαη θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ζηελ 

πξνλνζνθνκεηαθή δηαρείξηζε ηνπ καδηθνχ ηξαχκαηνο θαη αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ 

θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ, ηελ νπνία έξρεηαη, 

ελίνηε (ζην βαξχ ηξαχκα κε αλεπάξθεηεο),  λα ζπκπιεξψζεη ε Μνλάδα Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο (Δληαηηθνινγία).  

Παξνπζίαζε θαη θαηαλφεζε ηεο Δληαηηθνινγίαο, σο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία καδί κε 

ηε Υεηξνπξγηθή, είλαη ην θαη’ εμνρήλ λνζνθνκεηαθφ ηκήκα κε ηελ θαηάιιειε ππνδνκή 

θαη ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, γηα ηελ ππνδνρή θαη δηαρείξηζε βαξηά αζζελψλ κεηά 

απφ κία ζνβαξή θξίζε, θαη βεβαίσο κεηά απφ βαξχ ηξαχκα. 

 

2. Δηδίθεπζε: Ννζειεπηηθή Καξδηαγγεηαθώλ Νόζσλ 

Α΄ Δμάκελν  

Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά Γηδαθηηθέο  ECTS 



Ώξεοεμακήλνπ 
 

Βηνζηαηηζηηθή 30 7 
Δπηθνηλσλία – Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 30 7 

Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία 30 7 

Ζιεθηξνληθή Τγεία θαη εθαξκνγέο ηεο 20 4.5 

Μαζήκαηα Δπηινγήο   
Σν Γίθαην ηεο Τγείαο 20 4.5 

Γηαπνιηηηζκηθή Τγεία 20 4.5 

ύλνιν   30 

 
Β΄ Δμάκελν 

Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά Γηδαθηηθέο  
Ώξεοεμακήλνπ 
 

ECTS 

Σερληθέο ζπγγξαθήο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 20 4,5 

Δηδηθά Θέκαηα ζηε Ννζειεπηηθή 24 5,5 

Δηδηθά Κιηληθά Θέκαηα 24 5,5 

Κηξθάδηνη ξπζκνί ζηελ πγεία θαη ζηε λφζν 20 4,5 

Γηαρείξηζε αζζελψλ κε νμέα θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα 24 5,5 

Γηαρείξηζε αζζελψλ κε ρξφληα θαξδηαγγεηαθά 

πξνβιήκαηα 20 
4,5 

ύλνιν   30 

 
Γ΄ Δμάκελν 
Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά Γηδαθηηθέο  

Ώξεοεμακήλνπ 
 

ECTS 

Παξεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο ζηε δηάγλσζε θαη 

αληηκεηψπηζε ηεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ 

 

22 

 

 

 

5 

 

 

Οξγάλσζε - Γηνίθεζε εηδηθψλ θαξδηνινγηθψλ Μνλάδσλ 20 4,5 

Πξφιεςε θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ 20 4,5 

Καξδηαθή απνθαηάζηαζε 20 4,5 

Δλίζρπζε ηεο απηνθξνληίδαο αζζελψλ κε ρξφληα 

λνζήκαηα 
20 4,5 

Αγσγή πγείαο 30 7 

ύλνιν   30 

 



Γ΄ Δμάκελν  

 ECTS 

Κιηληθή Άζθεζε: 120 ψξεο 10 

Δθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 20 
ύλνιν 30 

 
 
Πεξηερόκελν/ΠεξηγξαθήκαζεκάησλΔηδίθεπζεο: 
«ΝνζειεπηηθήΚαξδηαγγεηαθώλΝόζσλ» / Nursing of Cardiovascular Diseases 

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα 

Βηνζηαηηζηηθή   

Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε Βηνζηαηηζηηθήο κεζνδνινγίαο, ε 
εθαξκνγή ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ ζην ρψξν ησλ επηζηεκψλ πγείαο θαη ε εμνηθείσζε κε 
έλα ζηαηηζηηθφ παθέην θαη ηελ ρξήζε ηνπ γηα αλάιπζε δεδνκέλσλ, δηεμαγσγή 
ζπκπεξαζκάησλ 
 
Δπηθνηλσλία – Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βαζχηεξε 
θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε άηνκα, 
νηθνγέλεηεο θαη θνηλφηεηεο πνπ βηψλνπλ κηα απεηιεηηθή γηα ηε δσή αζζέλεηα, έλα 
θαηαζηξνθηθφ γεγνλφο, ή κηα αλζξσπηζηηθή θξίζε. Έκθαζε ζα δνζεί ζηελ 
αλαγλψξηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ εκπεηξίεο νη νπνίεο 
αλαηξέπνπλ ηε δσή αηφκσλ, θνηλνηήησλ θαη πιεζπζκψλ θαζψο θαη ζηελ παξνρή 
ζηήξημεο ζηα πιαίζηα ηεο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ ςπρηθήο πγείαο, φζν θαη ζηε 
καθξνρξφληα δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. Σέινο, ην 
κάζεκα ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ζηξεο θαη άιισλ ηξαπκαηηθψλ θαη κε 
αληηδξάζεσλ πνπ βηψλνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο, ςπρηθήο πγείαο θαη δηαζψζηεο 
θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε θαηαζηάζεηο δσήο θαη ζαλάηνπ θαη ησλ κέηξσλ 
πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπο 
 
 
Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία   

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ εξεπλεηηθήο 

κεζνδνινγίαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηεμαγσγή κειεηψλ κε φζν ην δπλαηφλ 

κηθξφηεξν ηπραίν θαη ζπζηεκαηηθφ ζθάικα. Ζ δηεμαγσγή κειεηψλ ζηελ πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή έξεπλα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ βαζηθέο αξρέο θαη κηα πξνθαζνξηζκέλε 

κεζνδνινγία, έηζη ψζηε λα εμάγνληαη αμηφπηζηα θαη έγθπξα ζπκπεξάζκαηα.  

Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηε κεζνδνινγία αλαδήηεζεο ηεο θαηάιιειεο 

βηβιηνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν, θαζψο θαη ε δηεμαγσγή ζπζηεκαηηθψλ αλαζθνπήζεσλ 

θαη φρη αθεγεκαηηθψλ.  

Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ζπγγξαθήο επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ θαη 

ηδηαηηέξσο εξεπλεηηθψλ άξζξσλ πνπ απνηεινχλ θαη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

δεκνζηεχζεσλ ζηηο επηζηήκεο πγείαο. 

Ηιεθηξνληθή Τγεία θαη εθαξκνγέο ηεο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο «Ζιεθηξνληθή Τγεία θαη εθαξκνγέο ηεο» είλαη λα παξέρεη 

ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζρεηηθέο γλψζεηο κε ηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο 

ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη ηεο Ζιεθηξνληθήο Τγείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα δηδαρζνχλ 

νη θαηεγνξίεο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη πεξηγξαθή 



εθαξκνζκέλσλ ζπζηεκάησλ, φπσο Κηλεηή Τγεία, Σερλνινγίεο Νέθνπο θαη Μεγάια 

Γεδνκέλα ζην ρψξν ηεο Τγείαο, Σερλνινγίεο Έμππλσλ Καξηψλ, Γίθηπα Αηζζεηήξσλ 

γηα Σειεπαξαθνινχζεζε θαη Σειεκεηξία, Δθαξκνγέο Δηθνληθήο θαη Δπαπμεκέλεο 

Πξαγκαηηθφηεηαο ζην ρψξν ηεο πγείαο. 

 

 

 

 

Μαζήκαηα επηινγήο 

Σν Γίθαην ηεο Τγείαο 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη 

πεγέο ηνπ δηθαίνπ ηεο πγείαο.  

Ο θνηηεηήο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα: 

θαηαλνεί ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ ηεο πγείαο, ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο 

ζρεηηθήο λνκνινγίαοθαηαλνεί πψο επεξεάδνπλ ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικάησλ 

πγείαο νη ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηοθαηαλνεί ηα εζηθά δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ 

ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη ηηο πξνθιήζεηο θαη ηα δηιήκκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε πξφνδνο 

ησλ βηνταηξηθψλ επηζηεκψλθαηαλνεί ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο βηνεζηθήο εθαξκφδεη ηηο 

ζεσξεηηθέο γλψζεηο, πνπ απέθηεζε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο, γηα ηελ αλάιπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ-πεξηζηαηηθψλ. 

Γηαπνιηηηζκηθή Τγεία 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνρή εκπεξηζηαησκέλεο γλψζεο ζηνπο θνηηεηέο 

γηα παξνρή Γηαπνιηηηζκηθά επαίζζεηεο  θξνληίδαο πγείαο ζηελ Κνηλφηεηα ζε 

κεηαθηλνχκελνπο πιεζπζκνχο θαη ζε αζζελείο πιεζπζκηαθέο νκάδεο , ηηο νηθνγέλεηεο 

ηνπο θαζψο θαη αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

 

Β ΔΞΑΜΗΝΟ 

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα 

 

Σερληθέο πγγξαθήο Δπηζηεκνληθήο Δξγαζίαο 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εθκάζεζε ησλ αξρψλ ζπγγξαθήο θαη παξνπζίαζεο 

ηεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο θαζψο θαη αμηνιφγεζεο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζηε 

δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία. 

Δηδηθά Θέκαηα ζηε Ννζειεπηηθή 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε πξναγσγή ησλ γλψζεσλ ησλ θνηηεηψλ κε ηελ  θξηηηθή 

αλάιπζε ζχγρξνλσλ ζεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε λνζειεπηηθή πξαθηηθή 

Δηδηθά Κιηληθά Θέκαηα  

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάιπζε θιηληθψλ εθδειψζεσλ, νη νπνίεο είλαη 

ζπλήζεηο θαη θνηλέο ζε πνιιά λνζήκαηα, ε θαιιηέξγεηα  θξηηηθήο ζθέςεο θαη ε 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηεο 

βαζηζκέλεο ζε ελδείμεηο λνζειεπηηθή. 

 

 



Κηξθάδηνη ξπζκνί ζηελ πγεία θαη ζηε λόζν 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα γίλνπλ θαηαλνεηνί νη θπζηνινγηθνί κεραληζκνί πνπ 

αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ θηξθάδησλ ξπζκψλ, θαη λα παξνπζηαζηνχλ νη 

παζνθπζηνινγηθέο επηπηψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηαξαρέο ηνπο 

Γηαρείξηζε αζζελώλ κε νμέα θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη θιηληθήο 

εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζε 

ελήιηθεο αζζελείο κε νμέα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα.  

Γηαρείξηζε Αζζελώλ κε Υξόληα Καξδηαγγεηαθά Πξνβιήκαηα   

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη θιηληθήο 

εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζε 

ελήιηθεο αζζελείο κε ρξφληα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα.  

Γ’ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα 

Παξεκβαηηθέο Γηαδηθαζίεο ζηε Γηάγλσζε θαη Αληηκεηώπηζε ηεο 

Καξδηαγγεηαθήο Νόζνπ   

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη θιηληθήο 

εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ηηο παξεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζηε 

δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε θαη ζεξαπεία ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ. 

Οξγάλσζε - Γηνίθεζε Δηδηθώλ Καξδηνινγηθώλ Μνλάδσλ   

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη θιηληθήο 

εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε εηδηθψλ Καξδηνινγηθψλ Μνλάδσλ, 

ζηηο νπνίεο δηελεξγνχληαη δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ζε αζζελείο 

κε θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα. 

Πξόιεςε Καξδηαγγεηαθήο Νόζνπ  

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

πξφιεςε ηεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ. 

Καξδηαθή Απνθαηάζηαζε 

Ζ απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη θιηληθήο εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ηε δνκή θαη 
ιεηηνπξγία πξνγξακκάησλ θαξδηαθήο απνθαηάζηαζεο, κε έκθαζε ζηελ 
απνθαηάζηαζε αζζελψλ κε ηα ζπρλφηεξα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα. 
 
 
Δλίζρπζε ηεο απηνθξνληίδαο αζζελώλ κε ρξόληα λνζήκαηα. 
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη θιηληθήο 

εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ απηνθξνληίδαο αζζελψλ κε ηα 

ζπρλφηεξα ρξφληα λνζήκαηα, θαζψο θαη ε εθκάζεζε κεζφδσλ ελίζρπζεο ηεο 

απηνθξνληίδαο απηψλ ησλ αζζελψλ.  

Αγσγή Τγείαο 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαλνεζεί ε έλλνηα ηεο πξναγσγήο ηεο πγείαο σο 

λέαο θηινζνθίαο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο πγείαο. Να δηδαρζνχλ νη ζεσξίεο 



ηξνπνπνίεζεο ζπκπεξηθνξάο θαη ε κεζνδνινγία αγσγήο πγείαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αγσγήο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο. Να 

παξνπζηαζηεί θαη λα εθαξκνζηεί ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ 

πξναγσγήο ηεο πγείαο. 

 
 
3. 3. Δηδίθεπζε: Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή 

Α΄ Δμάκελν  
Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά Γηδαθηηθέο  

Ώξεοεμακήλνπ 
 

ECTS 

Βηνζηαηηζηηθή 30 7 

Δπηθνηλσλία – Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 30 7 

Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία 30 7 

Ζιεθηξνληθή Τγεία θαη εθαξκνγέο ηεο 20 4.5 

Μαζήκαηα Δπηινγήο   
Σν Γίθαην ηεο Τγείαο 

20 
4.5 

Γηαπνιηηηζκηθή Τγείαο 
20 

4,5 

ύλνιν   30 

 
Β΄ Δμάκελν 

Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά Γηδαθηηθέο  
Ώξεοεμακήλνπ 

 

ECTS 

Δηδηθά ζέκαηα ζηε Ννζειεπηηθή 24 5.5 

Δηδηθά Κιηληθά ζέκαηα 

24 

 

5.5 

 

Κηξθάδηνη ξπζκνί ζηελ πγεία θαη ζηε λφζν 20 4.5 

Σερληθέο ζπγγξαθήο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 20 4.5 

Πξνζέγγηζε ρεηξνπξγηθνχ νγθνινγηθνχ αξξψζηνπ 

 20 4.5 

Γηαρείξηζε αζζελψλ κε νμέα θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα 
24 

5.5 

ύλνιν   30 

 
Γ΄ Δμάκελν 
Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά Γηδαθηηθέο  

Ώξεοεμακήλνπ 
 

ECTS 

Δηδηθά ρεηξνπξγηθά λνζειεπηηθά πξνβιήκαηα 30 7 

Πεξηεγρεηξεηηθή λνζειεπηηθή 30 7 

Δλίζρπζε ηεο απηνθξνληίδαο αζζελψλ κε ρξφληα 
20 4.5 



λνζήκαηα 

Αγγεηαθή πξνζπέιαζε 20 4.5 

Δληαηηθή Θεξαπεία θαη Μαδηθφ Σξαχκα 20 4,5 

Μαδηθέο θαηαζηξνθέο.. Παηδηά θαη εππαζείο νκάδεο 
πιεζπζκνχ 

10 2,5 

ύλνιν   30 

 
Γ΄ Δμάκελν  
 ECTS 

Κιηληθή Άζθεζε: 120 ψξεο 10 
Δθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 20 

ύλνιν 30 

 

Πεξηερόκελν/Πεξηγξαθή καζεκάησλ Δηδίθεπζεο: «Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή» 
 
Τπνρξεσηηθά καζήκαηα 

Βηνζηαηηζηηθή   

Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη εθαηαλφεζε Βηνζηαηηζηηθήο κεζνδνινγίαο, 

εεθαξκνγή ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ ζην ρψξν ησλ επηζηεκψλ πγείαο θαη ε εμνηθείσζε 

κε έλα ζηαηηζηηθφ παθέην θαη ηελ ρξήζε ηνπ γηα αλάιπζε δεδνκέλσλ, δηεμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

Δπηθνηλσλία – Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βαζχηεξε 

θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε άηνκα, 

νηθνγέλεηεο θαη θνηλφηεηεο πνπ βηψλνπλ κηα απεηιεηηθή γηα ηε δσή αζζέλεηα, έλα 

θαηαζηξνθηθφ γεγνλφο, ή κηα αλζξσπηζηηθή θξίζε. Έκθαζε ζα δνζεί ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ εκπεηξίεο νη νπνίεο 

αλαηξέπνπλ ηε δσή αηφκσλ, θνηλνηήησλ θαη πιεζπζκψλ θαζψο θαη ζηελ παξνρή 

ζηήξημεο ζηα πιαίζηα ηεο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ ςπρηθήο πγείαο, φζν θαη ζηε 

καθξνρξφληα δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα . Σέινο, ην 

κάζεκα ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ζηξεο θαη άιισλ ηξαπκαηηθψλ θαη κε 

αληηδξάζεσλ πνπ βηψλνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο, ςπρηθήο πγείαο θαη δηαζψζηεο 

θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε θαηαζηάζεηο δσήο θαη ζαλάηνπ θαη ησλ κέηξσλ 

πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπο. 

Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία   

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ εξεπλεηηθήο 

κεζνδνινγίαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηεμαγσγή κειεηψλ κε φζν ην δπλαηφλ 

κηθξφηεξν ηπραίν θαη ζπζηεκαηηθφ ζθάικα. Ζ δηεμαγσγή κειεηψλ ζηελ πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή έξεπλα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ βαζηθέο αξρέο θαη κηα πξνθαζνξηζκέλε 

κεζνδνινγία, έηζη ψζηε λα εμάγνληαη αμηφπηζηα θαη έγθπξα ζπκπεξάζκαηα.  

Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηε κεζνδνινγία αλαδήηεζεο ηεο θαηάιιειεο 

βηβιηνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν, θαζψο θαη ε δηεμαγσγή ζπζηεκαηηθψλ αλαζθνπήζεσλ 

θαη φρη αθεγεκαηηθψλ.  



Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ζπγγξαθήο επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ θαη 

ηδηαηηέξσο εξεπλεηηθψλ άξζξσλ πνπ απνηεινχλ θαη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

δεκνζηεχζεσλ ζηηο επηζηήκεο πγείαο. 

Ηιεθηξνληθή Τγεία θαη εθαξκνγέο ηεο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο «Ζιεθηξνληθή Τγεία θαη εθαξκνγέο ηεο» είλαη λα παξέρεη 

ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζρεηηθέο γλψζεηο κε ηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο 

ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη ηεο Ζιεθηξνληθήο Τγείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα δηδαρζνχλ 

νη θαηεγνξίεο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη πεξηγξαθή 

εθαξκνζκέλσλ ζπζηεκάησλ, φπσο Κηλεηή Τγεία, Σερλνινγίεο Νέθνπο θαη Μεγάια 

Γεδνκέλα ζην ρψξν ηεο Τγείαο, Σερλνινγίεο Έμππλσλ Καξηψλ, Γίθηπα Αηζζεηήξσλ 

γηα Σειεπαξαθνινχζεζε θαη Σειεκεηξία, Δθαξκνγέο Δηθνληθήο θαη Δπαπμεκέλεο 

Πξαγκαηηθφηεηαο ζην ρψξν ηεο πγείαο. 

 

 

Μαζήκαηα επηινγήο 

Σν Γίθαην ηεο Τγείαο 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη 

πεγέο ηνπ δηθαίνπ ηεο πγείαο.  

Ο θνηηεηήο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα: 

θαηαλνεί ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ ηεο πγείαο, ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο 

ζρεηηθήο λνκνινγίαοθαηαλνεί πψο επεξεάδνπλ ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικάησλ 

πγείαο νη ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηοθαηαλνεί ηα εζηθά δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ 

ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη ηηο πξνθιήζεηο θαη ηα δηιήκκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε πξφνδνο 

ησλ βηνταηξηθψλ επηζηεκψλ θαηαλνεί ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο βηνεζηθήο εθαξκφδεη ηηο 

ζεσξεηηθέο γλψζεηο, πνπ απέθηεζε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο, γηα ηελ αλάιπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ-πεξηζηαηηθψλ. 

 

Γηαπνιηηηζκηθή Τγεία 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνρή εκπεξηζηαησκέλεο γλψζεο ζηνπο θνηηεηέο 

γηα παξνρή Γηαπνιηηηζκηθά επαίζζεηεο  θξνληίδαο πγείαο ζηελ Κνηλφηεηα ζε 

κεηαθηλνχκελνπο πιεζπζκνχο θαη ζε αζζελείο πιεζπζκηαθέο νκάδεο , ηηο νηθνγέλεηεο 

ηνπο θαζψο θαη αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

Β’ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα 

 

 

Δηδηθά Θέκαηα ζηε Ννζειεπηηθή   

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε πξναγσγή ησλ γλψζεσλ ησλ θνηηεηψλ κε ηελ  θξηηηθή 

αλάιπζε ζχγρξνλσλ ζεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε λνζειεπηηθή πξαθηηθή 

Δηδηθά Κιηληθά Θέκαηα  

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάιπζε θιηληθψλ εθδειψζεσλ, νη νπνίεο είλαη 

ζπλήζεηο θαη θνηλέο ζε πνιιά λνζήκαηα, ε θαιιηέξγεηα  θξηηηθήο ζθέςεο θαη ε 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηεο 

βαζηζκέλεο ζε ελδείμεηο λνζειεπηηθή. 



Κηξθάδηνη ξπζκνί ζηελ πγεία θαη ζηε λόζν 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα γίλνπλ θαηαλνεηνί νη θπζηνινγηθνί κεραληζκνί πνπ 
αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ θηξθάδησλ ξπζκψλ, θαη λα παξνπζηαζηνχλ νη 
παζνθπζηνινγηθέο επηπηψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηαξαρέο ηνπο.  
 
Σερληθέο πγγξαθήο Δπηζηεκνληθήο Δξγαζίαο   

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εθκάζεζε ησλ αξρψλ ζπγγξαθήο θαη παξνπζίαζεο 

ηεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο θαζψο θαη αμηνιφγεζεο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζηε 

δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία. 

 
Πξνζέγγηζε ρεηξνπξγηθνύ νγθνινγηθνύ αξξώζηνπ 
 

Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα αληαπνθξηζεί ζηα δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο θαη 

εμειηζζφκελεο ρεηξνπξγηθήο νγθνινγίαο θαη ρεηξνπξγηθήο νγθνινγηθήο λνζειεπηηθήο, 

πξνθεηκέλνπ νη θνηηεηέο λα εληξπθήζνπλ ζηηο δηεπηζηεκνληθέο πηπρέο ηεο 

ρεηξνπξγηθήο νγθνινγίαο θαη ηεο ζπλδπαζηηθήο εμαηνκηθεπκέλεο θξνληίδαο ησλ 

αζζελψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο λφζνπ. 

Θα βνεζήζεη ηνπο θνηηεηέο λα είλαη ηθαλνί κε ζπλδπαζηηθή αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη 

θξηηηθή ζθέςε, λα ιακβάλνπλ έγθαηξα απνθάζεηο, ζε έλα πεξηβάιινλ κε πνιιέο 

αληηθαηηθέο πιεξνθνξίεο, γηα ηηο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη 

ηηο εμειηζζφκελεο πεξηπηψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε βέιηηζηε θξνληίδα 

φρη κφλν ζηνπο αζζελείο κε λενπιαζκαηηθή λφζν αιιά θαη ζηηο νηθνγέλεηεο απηψλ.  

Δπίζεο ζα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, γηα ηελ παξερφκελε 

Αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα ησλ αξξψζησλ κε πξνρσξεκέλε λφζν, κε ζηφρν λα 

ππεξβαίλεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. 

 Ζ εθπαίδεπζε ζηηο πκπιεξσκαηηθέο ζεξαπείεο θαη ηε Γηαηξνθνγελεηηθή, δίλεη   ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, λα γλσξίζνπλ απηφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, 

κέζα απφ ηε ζχγρξνλε θαη έγθπξε επηζηεκνληθή γλψζε, κεηά απφ καθξφρξνλε 

κειεηεηηθή έξεπλα θαη θξηηηθή αλάιπζε, φπσο δηδάζθεηαη ζηα πεξηζζφηεξα ηαηξηθά θαη 

λνζειεπηηθά ηκήκαηα ηεο Ακεξηθήο κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ηα Columbia University, 

Harvard University, Albert Einstein College of medicine, Duke University, Mount Sinai 

school of Medicine, Stanford University, University of Arizona, University of Maryland 

θαη εθαξκφδεηαη ζε θιηληθφ επίπεδν ζηελ Mayoclinic ζην Παηδηαηξηθφ Ννζνθνκείν ηεο 

Βνζηψλεο θ.ι.π. ζηα πιαίζηα ηεο ζπλδπαζηηθήο ζεξαπείαο (integrativetherapy). 

Δπίζεο ζα γίλεη αλαθνξά ζην  ξφιν ηνπ κηθξνβηψκαηνο ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη ζε 

θάζε άηνκν ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηεο λενπιαζκαηηθήο λφζνπ , γεγνλφο ην νπνίν 

ηα ηειεπηαία, ρξφληα θαίλεηαη λα απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηνπο επηζηήκνλεο δηαθφξσλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

 

Μαζήκαηα επηινγήο 

Γηαρείξηζε αζζελώλ κε νμέα θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη θιηληθήο 

εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζε 

ελήιηθεο αζζελείο κε νμέα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα.  

 



Γ’ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα 

Δηδηθά ρεηξνπξγηθά λνζειεπηηθά πξνβιήκαηα 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε επηζηεκνληθήο γλψζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπζηεκαηνπνηεζεί ε κάζεζε ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο πξνβιεκάησλ ηα νπνία 

αλαθχπηνπλ θαη έρνπλ ζρέζε κε ηελ παξερφκελε δηαγλσζηηθή, ζεξαπεπηηθή θαη 

νξγαλσηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αξξψζηνπ. Γηαπξαγκαηεχεηαη ζε βάζνο ζέκαηα πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ επνχισζε ηνπ ηξαχκαηνο θαη ηα λενπιάζκαηα ηνπ δέξκαηνο ηα 

νπνία παξνπζηάδνπλ πξννδεπηηθά κηα απμαλφκελε ζπρλφηεηα κε πξνεμέρνλ ην 

κειάλσκα δέξκαηνο. 

Πεξηεγρεηξεηηθή λνζειεπηηθή 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο κηα παξάκεηξνο είλαη ε 

γλψζε θαη ε αλάιπζε πεξηπηψζεσλ, πνπ ζα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο, 

λα απνθηήζνπλ ηελ επειημία δηαρείξηζεο ηελ πεξηπηψζεσλ πνπ ζα αλαθχπηνπλ, κε 

αζθάιεηα.  

Ζ δνκή ησλ ρεηξνπξγείσλ ε νξγάλσζε, ε αζθάιεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα, ζα πξέπεη 

λα δηακνξθψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα, ζε επίπεδν πνηφηεηαο 

ππεξεζηψλ ζε έλα ρψξν, φπνπ ν θάζε επαγγεικαηίαο δηαζέηεη ηηο δηθέο ηνπ δηαθξηηέο 

αξκνδηφηεηεο. 

Δπίζεο ζα γίλνπλ θνηλσλεί λέσλ παξεκβαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο είλαη πξντφλ 

ηερλνινγηθήο εμέιημεο ή απνηέιεζκα ηεθκεξησκέλεο γλψζεο, κε ηα επηζπκεηά θιηληθά 

απνηειέζκαηα. Δλδεηθηηθά γίλεηαη αλαθνξά  ζηελ ελδνθιέβηα ζεξαπεία θαη 

ηνπνζέηεζε ελδαγγεηαθψλ θαζεηήξσλ, ηελ δηεγρεηξεηηθή ππεξζεξκηθή 

ρεκεηνζεξαπεία, ηελ κεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία θαη ηελ δηαηξνθή.  

 

Δλίζρπζε ηεο απηνθξνληίδαο αζζελώλ κε ρξόληα λνζήκαηα 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη θιηληθήο 

εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ απηνθξνληίδαο αζζελψλ κε ηα 

ζπρλφηεξα ρξφληα λνζήκαηα, θαζψο θαη ε εθκάζεζε κεζφδσλ ελίζρπζεο ηεο 

απηνθξνληίδαο απηψλ ησλ αζζελψλ.  

 

Αγγεηαθή πξνζπέιαζε 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνρή ησλ θαηάιιεισλ γλψζεσλ αλαηνκίαο, 

ππεξερνγξαθηθήο απεηθφληζεο θαη πινήγεζεο ζην θιεβηθφ δίθηπν ζην θνηηεηή, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ηνπνζεηήζεη θαη λα δηαρεηξηζζεί λνζειεπηηθά φινπο 

ηνπο θαζεηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Αγγεηαθή Πξνζπέιαζε (πεξηθεξηθνί 

θιεβνθαζεηήξεο PIVs), κέζεο ηνπνζέηεζεο άθξνπ (MidLines), πεξηθεξηθά 

εηζεξρφκελνη θεληξηθνί θιεβηθνί θαζεηήξεο (PICCs), θεληξηθά εηζεξρφκελνη θεληξηθνί 

θιεβηθνί θαζεηήξεο (CICCs),  πεξηθεξηθά εηζεξρφκελνη θεληξηθνί θιεβηθνί θαζεηήξεο 

ζπλδεφκελνη κε εληαθηαδφκελν θψδσλα (PICCPorts), θεληξηθά εηζεξρφκελνη θεληξηθνί 

θιεβηθνί θαζεηήξεο ζπλδεφκελνη κε εληαθηαδφκελν θψδσλα (CICCsPorts) θαη 

θαζεηήξεο αηκνθάζαξζεο κφληκνη θαη πξνζσξηλνί (Dialysis). 

Δληαηηθή Θεξαπεία θαη Μαδηθό Σξαύκα 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνπζίαζε θαη θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ζηελ 

πξνλνζνθνκεηαθή δηαρείξηζε ηνπ καδηθνχ ηξαχκαηνο θαη αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ 

θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ, ηελ νπνία έξρεηαη, 



ελίνηε (ζην βαξχ ηξαχκα κε αλεπάξθεηεο),  λα ζπκπιεξψζεη ε Μνλάδα Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο (Δληαηηθνινγία).  

Παξνπζίαζε θαη θαηαλφεζε ηεο Δληαηηθνινγίαο, σο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία καδί κε 

ηε Υεηξνπξγηθή, είλαη ην θαη’ εμνρήλ λνζνθνκεηαθφ ηκήκα κε ηελ θαηάιιειε ππνδνκή 

θαη ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, γηα ηελ ππνδνρή θαη δηαρείξηζε βαξηά αζζελψλ κεηά 

απφ κία ζνβαξή θξίζε, θαη βεβαίσο κεηά απφ βαξχ ηξαχκα. 

Μαδηθέο Καηαζηξνθέο: Παηδηά θαη Δππαζείο Οκάδεο Πιεζπζκνύ 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε βαζηθψλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ γηα ηελ 

παξνρή απνηειεζκαηηθήο ηαηξνλνζειεπηηθήο θξνληίδαο θαη αληηκεηψπηζεο 

επεηγφλησλ παηδηαηξηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ζ θαηαλφεζε ησλ αξρψλ πνπ εξκελεχνπλ θαη ηεθκεξηψλνπλ ηηο ηαηξνλνζειεπηηθέο 

εθαξκνγέο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ παηδηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ. 

Ζ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ γηα ηελ παξνρή ηαηξνλνζειεπηηθήο θξνληίδαο 

ζε πεξηπηψζεηο επεηγφλησλ παηδηαηξηθψλ πξνβιεκάησλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 
ΔΞΔΣΑΔΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο  δηαξζξψλεηαη ζε δχν εμάκελα 
ζπνπδψλ, ην ρεηκεξηλφ θαη ην εαξηλφ, έθαζην εθ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη 
ηνπιάρηζηνλ 13 εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο θαη ηξεηο εβδνκάδεο εμεηάζεσλ. Σα 
καζήκαηα ηνπ ρεηκεξηλνχ θαη εαξηλνχ εμακήλνπ εμεηάδνληαη επαλαιεπηηθψο θαηά ηελ 
πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ. 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ/εξγαζηεξίσλ θ.ιπ. είλαη ππνρξεσηηθή.  

Ζ ππέξβαζε ηoπ 20% ησv σξψv ζε απoπζίεο επί ηoπ ζπvφιoπ ησv δηδαθηηθψv σξψv 
ηνπ θάζε καζήκαηνο ζεκαίvεη απoθιεηζκφ απφ ηηο εμεηάζεηο, πνπ ζπλεπάγεηαη 
δηαγξαθή ηνπ θνηηεηή απφ ην ΠΜ. ε πεξηπηψζεηο ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο πγείαο 
πνπ ηεθκεξηψλεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, ε πεξίπησζε 
εμεηάδεηαη απφ ηε Δ ηνπ ΠΜ. ηηο πεξηπηψζεηο πoπ ε απoπζία ηoπ ΜΦ απφ 
θάπoηo κάζεκα γηα κία κφvo εκέξα ππεξβαίvεη ηo επηηξεπφκεvo φξηo ιφγσ 
πoιχσξεο ζπvεδξίαο, γίvεηαη απoδεθηή ε δηθαηoιφγεζε ηεο κovoήκεξεο απoπζίαο. 
ε πεξίπησζε θσιχκαηνο δηεμαγσγήο καζήκαηνο πξνβιέπεηαη ε αλαπιήξσζή ηνπ. 
Ζ εκεξνκελία θαη ε ψξα αλαπιήξσζεο αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜ. 

Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα νινθιεξψζνπλ επηηπρψο ηελ 
παξαθνινχζεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ καζεκάησλ ππνρξεσηθψλ θαη θαη’ 
επηινγήλ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ειάρηζηνπ πξνβιεπφκελνπ αξηζκνχ Πηζησηηθψλ 
Μνλάδσλ 120 (ECTS) θαη λα έρνπλ εμεηαζηεί επηηπρψο θαηά ηηο θαζνξηζζείζεο 
εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο. 
Ζ αμηνιφγεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ε επίδνζή ηνπο ζηα καζήκαηα πνπ 
ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ζην πιαίζην ηνπ ΠΜ πξαγκαηνπνηείηαη ζην 
ηέινο θάζε εμακήλνπ κε γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ή κε εθπφλεζε εξγαζηψλ 
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο νξίδεηαη απφ ηνλ 
δηδάζθνληα ηνπ θάζε καζήκαηνο. Ζ βαζκνινγία ησλ καζεκάησλ θαηαηίζεηαη ζηε 
Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ εληφο 20 εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ. 

Δάλ κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο απνηχρεη ζηελ εμέηαζε καζήκαηνο ή καζεκάησλ, νχησο 
ψζηε ζχκθσλα κε φζν νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 
ζεσξείηαη φηη δελ έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο ην πξφγξακκα, εμεηάδεηαη, χζηεξα απφ 
αίηεζή ηνπ, απφ ηξηκειή επηηξνπή κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, ηα κέιε ηεο νπνίαο 



έρνπλ ην ίδην ή ζπλαθέο αληηθείκελν κε ην εμεηαδφκελν κάζεκα θαη νξίδνληαη απφ ηε 
πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. Απφ ηελ επηηξνπή εμαηξείηαη ν ππεχζπλνο ηεο εμέηαζεο 
δηδάζθσλ. 

Δπίζεο, νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ 
θιηληθή/εξγαζηεξηαθή άζθεζε. Ζ θιηληθή/εξγαζηεξηαθή άζθεζε γίλεηαη θαηά 
πξνηεξαηφηεηα ζε Τπεξεζίεο, Σκήκαηα  θαη Δξγαζηήξηα πνπ αλήθνπλ ζην Σκήκα 
Ννζειεπηηθήο, εηδάιισο  επί αδπλακίαο πινπνίεζεο ζε απηά, ζε άιινπο ρψξνπο ππφ 
ηελ θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε ηνπ Δπηβιέπνληνο κέινπο ΓΔΠ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Κάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή 
εξγαζία ππφ ηεv επίβιεςε θαη θαζoδήγεζε ηoπ  Δπηβιέπovηα Καζεγεηή ηνπ. 
α.  Ζ κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία δχvαηαη vα απoηειεί έξεπλα ή ζπζηεκαηηθή 
αvαζθφπεζε ζε έvα ζπγθεθξηκέvo γvσζηηθφ αvηηθείκεvo ζρεηηθφ κε ηεv Δηδίθεπζε. 
Δάλ ε δηπισκαηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεη εξεπλεηηθή κειέηε, ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη 
λα ππνβάιεη εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν ζηελ Δπηηξνπή Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηνπ 
Σκήκαηνο (ζρεηηθέο νδεγίεο πεξηιακβάλνληαη ζηα: Παξάξηεκα Η, «Οδεγίεο γηα ηε 
πγγξαθή Δξεπλεηηθνχ Πξσηνθφιινπ» θαη Παξάξηεκα ΗΗ, «Οδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο 
Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο»). Δάλ ε κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία  είλαη 
ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ππάξρνπλ νδεγίεο ζην Παξάξηεκα III (άξζξν Π. Γαιάλε 
«πζηεκαηηθή αλαζθφπεζε θαη κεηα-αλάιπζε»). Ζ ινγνθινπή ζηε δηπισκαηηθή ή 
άιιε εξγαζία ζην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ιφγν γηα 
κεδεληζκφ ηεο εξγαζίαο.  Ο θαζνξηζκφο ηoπ ζέκαηoο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο 
γίλεηαη κεηά απφ ζπλεξγαζία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή  κε ηνλ Δπηβιέπνληα 
Καζεγεηή ηνπ, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη φρη αξγφηεξα απφ ηηο αξρέο ηνπ δ΄ 
εμακήλνπ. Δγθξίλεηαη απφ ηε Δ κεηά απφ αίηεκα ζε εηδηθφ έvηππo πoπ ππάξρεη ζηε 
Γξακκαηεία ηoπ ΠΜ θαη επηζπλάπηεηαη πεξίιεςε ηεο πξνηεηλφκελεο εξγαζίαο.  

β. πγθεθξηκέλεο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηε ζπγγξαθή ηεο κεηαπηπρηαθήο 
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, νχησο ψζηε λα ππάξρεη νκνηνκνξθία ζηελ εκθάληζε ησλ 
αληηηχπσλ, ππάξρνπλ ζε εηδηθφ έληππν ην νπνίν κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη νη 
ελδηαθεξφκελνη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ, θαζψο ππάξρεη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Σκήκαηνο ζην αθφινπζν link: 
http://www.nurs.uoa.gr/fileadmin/nurs.uoa.gr/uploads/Metaptixiaka/Anakoinoseis/1_S
ymbatiko/2014/Metaptixiaka/2016/ODIGOS_EKPONISIS_KAI_PAROYSIASIS_MTC
H_ERGASIAS.pdf 
Ζ κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία ππoβάιιεηαη ζε 5 αvηίγξαθα ζε έληππε κνξθή 
(1 γηα ηε γξακκαηεία, 3 γηα ηελ Σξηκειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή θαη 1 γηα ηε Βηβιηνζήθε 
Δπηζηεκψλ Τγείαο) θαη δχν ζε ειεθηξνληθή κνξθή (1 γηα ηε γξακκαηεία θαη 1 γηα ηε 
Βηβιηνζήθε Δπηζηεκψλ Τγείαο).  
γ. Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ζα πξέπεη vα παξαδψζεη ζηov  Δπηβιέπovηα Καζεγεηή 
αvηίηππo ηεο εξγαζίαο ηoπ ηoπιάρηζηov ηξεηο (3) κήvεο πξηv ηεv θξίζε, γηα δηφξζσζε. 
Ζ κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία ζεσξείηαη νινθιεξσκέλε κεηά ηελ απνδνρή 
ηεο απφ ηνλ ΔΚ. ηελ πεξίπησζε απηή ν ΔΚ δίδεη εληνιή ζην κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή 
λα δεηήζεη κε αίηεκά ηνπ (ππάξρεη εηδηθφ έληππν ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ) νξηζκφ 
Σξηκεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία νξίδεηαη απφ ηε Δ κεηά απφ 
εμνπζηνδφηεζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. ηηο Σξηκειείο Δμεηαζηηθέο Δπηηξνπέο 
κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κέιε ΓΔΠ, εξεπλεηέο αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ 
ηδξπκάησλ θαη ελ γέλεη επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο θάηνρνη Γηδαθηνξηθνχ 
Γηπιψκαηνο. 

δ. Ζ κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία ζηελ ηειηθή ηεο κνξθή παξαδίδεηαη ζηα 
κέιε ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπιάρηζηνλ 3 εβδνκάδεο πξηλ ηελ θξίζε 
ηεο, ψζηε λα ππάξρεη ν απαξαίηεηνο ρξφλνο λα ηε κειεηήζνπλ. 

ε. Ζ εμέηαζε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γίvεηαη εvηφο 4 εβδoκάδσv 
απφ ηεv παξάδoζε ησv αvηηηχπσv ζηα κέιε ηεο Σξηκειoχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξoπήο 
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θαη βαζκoιoγείηαη βάζεη ηεο θιίκαθνο 0-10 θαη o κέζoο φξoο ππoιoγίδεηαη ζηov ηειηθφ 
βαζκφ ηoπ Μεηαπηπρηαθoχ Γηπιψκαηoο Δηδίθεπζεο. 

Γηα λα εγθξηζεί ε δηπισκαηηθή εξγαζία, ν θνηηεηήο νθείιεη λα ηελ ππνζηεξίμεη 
ελψπηνλ ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο (παξ. 4, άξ. 34, Ν. 4485/2017). 

Οη κεηαπηπρηαθέο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο εθφζνλ εγθξηζνχλ απφ ηελ Δμεηαζηηθή 
Δπηηξνπή, αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκήκαηνο.  

Δπίζεο, γίλεηαη ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζην Φεθηαθφ 
Απνζεηήξην "ΠΔΡΓΑΜΟ", ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο πγθιήηνπ ηνπ ΔΚΠΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

1. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο παξνρέο πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Α΄ θχθινπ ζπνπδψλ, πιελ ηνπ δηθαηψκαηνο 
παξνρήο δσξεάλ δηδαθηηθψλ ζπγγξακκάησλ.  

Ζ Μνλάδα Πξνζβαζηκφηεηαο γηα Φνηηεηέο κε Αλαπεξία (ΜνΠξνΦκεΑ) ηνπ Σκήκαηνο 
Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ επηδηψθεη ηελ ηζφηηκε πξφζβαζεο ζηηο 
αθαδεκατθέο ζπνπδέο ησλ θνηηεηψλ κε δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη απαηηήζεηο, 
κέζσ ηεο παξνρήο πξνζαξκνγψλ ζην πεξηβάιινλ, Τπνζηεξηθηηθψλ Σερλνινγηψλ 
Πιεξνθνξηθήο θαη Τπεξεζηψλ Πξφζβαζεοhttp://www.nurs.uoa.gr/foithtes-me-
anaphria.html. 

 Τπεξεζία θαηαγξαθήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ θάζε ΦκεΑ. 
 Σκήκα Πξνζβαζηκφηεηαο ζην Γνκεκέλν Υψξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 
 Τπνζηεξηθηηθέο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο. 
 Γσξεάλ Λνγηζκηθφ γηα ΦκεΑ. 
 Πξνζβάζηκα πγγξάκκαηα. 
 Πξνζβάζηκνπο ηαζκνχο Δξγαζίεο ζηηο Βηβιηνζήθεο. 
 Τπεξεζία Γηακεηαγσγήο γηα ηελ άκεζε δσληαλή ηειεπηθνηλσλία ησλ ΦκεΑ, 

κέζσ δηεξκελείαο ζηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιψζζα, κε ηνπο ζπκθνηηεηέο, 
θαζεγεηέο θαη ππαιιήινπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

 Τπεξεζία εζεινληψλ ζπκθνηηεηψλ ππνζηήξημεο ΦκεΑ. 
 Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηνπο ελδεδεηγκέλνπο ηξφπνπο εμέηαζεο ησλ ΦκεΑ.  
 Τπεξεζία Φπρνινγηθήο πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο γηα ΦκεΑ. 

Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ΦκεΑ ζην Σκήκα Ννζειεπηηθήο  ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ έρνπλ νξηζηεί: 

 χκβνπινο Καζεγεηήο ΦκεΑ θαη αλαπιεξσηήο ηνπ θαη 
 Αξκφδηνο ππάιιεινο ηεο Γξακκαηείαο θαη αλαπιεξσηήο ηνπ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ΦκεΑ κε ηνπο νπνίνπο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επηπιένλ λα 
επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθά, κε fax, κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή κέζσ ηεο 
Τπεξεζίαο Γηακεηαγσγήο. Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνπο αξκνδίνπο θάζε 
Σκήκαηνο/ρνιήο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΜνΠξνΦκεΑ.  

2. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα παξαθνινπζνχλ 
ζεκηλάξηα εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, ζπδεηήζεηο βηβιηνγξαθηθήο ελεκέξσζεο, επηζθέςεηο 
εξγαζηεξίσλ, ζπλέδξηα/εκεξίδεο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ζπλαθέο κε απηφ ηνπ 
ΠΜ,δηαιέμεηο ή άιιεο επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο ηνπ ΠΜ θ.ά. 

3.ε θάζε ζεηξά εηζαγφκελσλ θνηηεηψλ απνλέκεηαη ην ζεζπηζκέλν απφ ην Σκήκα 

βξαβείν «Γεξάζηκνπ Καξβνπληδή» χςνπο ρηιίσλ 1000 επξψ ζηνλ έρνληα ηελ 
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πςειφηεξε βαζκνινγία κεηαμχ φισλ ησλ εηζαγνκέλσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηεο 

ίδηαο ρξνληάο ζηηο Κιηληθέο Δηδηθεχζεηο φισλ ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ 

Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο, θαηά ηελ νινθιήξσζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηνπ ζπνπδψλ. 

4. Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήοθαηά ηελ πεξίνδν απνθνίηεζεο ησλ 
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, κεηά ηελ εηζήγεζε ηεο Δ, δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηε 
δηαγξαθή κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:  

- ππέξβαζε ηνπαλσηάηνπνξίνπ απνπζηψλ. 

- απνηπρία ζηελ εμέηαζε καζήκαηνο ή καζεκάησλ ή κεεπηηπρή νινθιήξσζεησλ 
ινηπψλ ππνρξεψζεσλ ηνπΠξνγξάκκαηνο,  

- απηνδίθαηα θαηφπηλ αηηήζεσο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, 

- ππνπέζνπλ ζε παξάπησκα πνπ εκπίπηεη ζην δίθαην πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 
(Ν.2121/93)θαηά ηε ζπγγξαθή ησλ πξνβιεπνκέλσλ εξγαζηψλ ηνπο, 

- κε ππνβνιή ηνπ πξνβιεπφκελνπ ηέινπο θνίηεζεο. 

ε πεξίπησζε δηαγξαθήο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ηα δίδαθηξα δελ επηζηξέθνληαη. 

5. Απαιιάζζνληαη απφ ηα ηέιε θνίηεζεο νη θνηηεηέο ηνπ ΠΜ νη νπνίνη είλαη πνιίηεο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ησλ νπνίσλ ην αηνκηθφ εηζφδεκα, εθφζνλ δηαζέηνπλ ίδην 
εηζφδεκα, θαη ην νηθνγελεηαθφ δηαζέζηκν ηζνδχλακν εηζφδεκα δελ ππεξβαίλνπλ 
απηνηειψο, ην κελ αηνκηθφ ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%), ην δε νηθνγελεηαθφ ην 
εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηνπ εζληθνχ δηάκεζνπ δηαζέζηκνπ ηζνδχλακνπ 
εηζνδήκαηνο, ζχκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα θάζε θνξά δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία 
ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛ.ΣΑΣ.). Ζ απαιιαγή απηή παξέρεηαη γηα ηε 
ζπκκεηνρή ζε έλα κφλν ΠΜ. ε θάζε πεξίπησζε, νη απαιιαζζφκελνη θνηηεηέο δελ 
μεπεξλνχλ ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 
θνηηεηψλ πνπ εηζάγνληαη ζην ΠΜ. Αλ νη δηθαηνχρνη ππεξβαίλνπλ ην πνζνζηφ ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, επηιέγνληαη κε ζεηξά θαηάηαμεο μεθηλψληαο απφ απηνχο πνπ 
έρνπλ ην κηθξφηεξν εηζφδεκα (άξ. 35, παξ. 2, Ν.4485/17). 

6. ην ηέινο θάζε εμακήλνπ πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε θάζε καζήκαηνο θαη θάζε 
δηδάζθνληνο απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο (παξ.1., άξ.44, Ν.4485/2017). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ φζνλ αθνξά ην ζχλνιν ηνπ 
Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζα αλαξηψληαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ θάζε δηδάζθνληα ζα ηνπ θνηλνπνηνχληαη. 

7. Ζ θαζνκνιφγεζε γίλεηαη ζην πιαίζην ηεο πλέιεπζεο θαη ζε ρψξν ηνπ Σκήκαηνο 
Ννζειεπηηθήο, παξνπζία ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ΠΜ ή ηνπ/ηεο 
Αλαπιεξσηή/ηξηάοηνπ, ηνπ/ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο ή ηνπ/ηεο Αλαπιεξσηή/ηξηάο 
ηνπ/ηεο θαη,θαηά ηηο δπλαηφηεηεο, ελδερνκέλσο εθπξνζψπνπ ηνπ Πξπηάλεσο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ηνπ ΠΜ «Πξνεγκέλε Κιηληθή Ννζειεπηηθή» 
απνλέκεηαηΓίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηηο εμήο εηδηθεχζεηο: 

1. Δληαηηθή θαη Δπείγνπζα Ννζειεπηηθή / IntensiveCareNursing 

2. ΝνζειεπηηθήΚαξδηαγγεηαθψλΝφζσλ / Nursing of Cardiovascular Diseases 

3. Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή / Surgical Nursing 

8. Γίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ δελ απνλέκεηαη ζε θνηηεηή ηνπ νπνίνπ ν 
ηίηινο ζπνπδψλ πξψηνπ θχθινπ απφ ίδξπκα ηεο αιινδαπήο δελ έρεη αλαγλσξηζηεί 
απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη 
Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), ζχκθσλα κε ην λ. 3328/2005 (Α΄ 80). 

9. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο κπνξνχλ λα αηηεζνχλ ηελ έθδνζε παξαξηήκαηνο 



δηπιψκαηνο. 

10. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ΠΜ «Πξνεγκέλε Κιηληθή Ννζειεπηηθή»νη 
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαηαβάιινπλ ηέιε θνίηεζεο πνπ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 
2000€ (500 επξψ αλά εμάκελν). Ζ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο θνίηεζεο, γίλεηαη ζηελ αξρή 
θάζε εμακήλνπ. 
ηα πιαίζηα ηεο θιηληθήο άζθεζεο δχλαηαη ν θνηηεηήο λα πινπνηεί απηή ζε 
ζπλεξγαδφκελα  κε ην Σκήκα Ηδξχκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΔΡΑΜΟ  

 
ΑΡΘΡΟ 9 
ΤΠΟΓΟΜΗ ΠΜ 

Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ΠΜζα δηαηεζνχλ νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη 
ζεκηλαξίσλ, ηα ακθηζέαηξα εμνπιηζκέλα κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη εξγαζηήξηα 
ηνπ Σκήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα : 

Γχν (2) ακθηζέαηξα ρσξεηηθφηεηαο 200 θαη 128 αηφκσλ, αληίζηνηρα, ηέζζεξεηο (4) 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 132 αηφκσλ, 66, 92 θαη 66 αηφκσλ, αληίζηνηρα, θαζψο θαη 

κηθξφηεξνπο  ρψξνπο εμνπιηζκέλνπο θαηάιιεια νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

κηθξέο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο γηα κηθξέο νκάδεο θνηηεηψλ. 

Όιεο νη παξαπάλσ αλαθεξφκελεο αίζνπζεο είλαη εμνπιηζκέλεο πιήξσο κε 

νπηηθναθνπζηηθφ εμνπιηζκφ (ζηαζεξφ Ζ/Τ, πξνβνιηθφ κεράλεκα ή ηειεφξαζε θαη 

φπνπ είλαη αλαγθαίν κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε). 

Έλα (1) Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο εμνπιηζκέλν κε  31 ζχγρξνλνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο γηα ηελ εξγαζηεξηαθή άζθεζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ πνπ ιεηηνπξγεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο ζρεδφλ θαζεκεξηλά 

απφ ην πξσί  κέρξη αξγά ην βξάδπ. ην ελ ιφγσ Δξγαζηήξην ρσξηθά εκπεξηέρεηαη 

κηθξφηεξνο ρψξνο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη νη servers θαη έλα UPS, ζηνλ νπνίν 

ππάξρνπλ επίζεο 4 ζχγρξνλνη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο γηα ππνςεθίνπο δηδάθηνξεο 

θαη εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Πιεξνθνξηθήο ηεο 

Τγείαο. 

Μία αίζνπζα πνιπκέζσλ εμνπιηζκέλε κε  14 ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαζψο θαη 

ππνςεθίνπο δηδάθηνξεο. 

Δπίζεο φπσο θαίλεηαη παξαθάησ, ην Σκήκα δηαζέηεη 18 Δξγαζηήξηα θαη 5 Κιηληθέο, 

κέζσ ησλ νπνίσλ πινπνηείηαη ε εθπαίδεπζε, ε θιηληθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ 

(πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ), ε εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ. 

Δξγαζηήξηα: 

 Κιηληθνλνζειεπηηθψλ Δθαξκνγψλ (Σνκέαο Παζνινγηθφο-Ννζειεπηηθφο). 

 Λνηκψμεσλ (Σνκέαο Παζνινγηθφο-Ννζειεπηηθφο). 

 Παηδηαηξηθφ Δξεπλεηηθφ Δξγαζηήξην (Σνκέαο Παζνινγηθφο-Ννζειεπηηθφο).  

 Ζπαηνγαζηξεληεξνινγηθφ Δξγαζηήξην (Σνκέαο Παζνινγηθφο-Ννζειεπηηθφο).  

 Παηδηαηξηθψλ Ννζειεπηηθψλ Δθαξκνγψλ (Σνκέαο Παζνινγηθφο-Ννζειεπηηθφο). 

 Αλάπηπμεο θαη Βειηίσζεο πζηεκάησλ Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο (Σνκέαο 

Παζνινγηθφο-Ννζειεπηηθφο). 

 Λεηηνπξγηθνχ Διέγρνπ Πλεπκφλσλ Βξνγρνζθνπήζεσλ θαη Τπεξβαξηθήο 

(Σνκέαο Υεηξνπξγηθφο-Ννζειεπηηθφο).  



 Ομπγνλνζεξαπείαο α) Μνλάδα Μειέηεο Ύπλνπ - Κέληξν Δθηίκεζεο θαη 

Πηζηνπνίεζεο Αλαγθψλ γηα ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο (Σνκέαο Υεηξνπξγηθφο-

Ννζειεπηηθφο).  

 Αγγεηαθήο Πξνζπέιαζεο (Σνκέαο Υεηξνπξγηθφο-Ννζειεπηηθφο).  

 Βηνινγίαο - Βηνρεκείαο (Σνκέαο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ).  

 Αλαηνκίαο-Ηζηνινγίαο-Δκβξπνινγίαο (Σνκέαο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ). 

 Φπζηνινγίαο & Κιηληθήο Νεπξνθπζηνινγίαο (Σνκέαο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ).  

 Πξφιεςεο (Σνκέαο Γεκφζηαο Τγείαο).  

 Γεκνγξαθίαο (Σνκέαο Γεκφζηαο Τγείαο).  

 Κιηληθήο Δπηδεκηνινγίαο (Σνκέαο Γεκφζηαο Τγείαο).  

 Πιεξνθνξηθήο ηεο Τγείαο (Σνκέαο Γεκφζηαο Τγείαο).  

 Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο (Σνκέαο Γεκφζηαο Τγείαο).  

 Βηνζηαηηζηηθήο (Σνκέαο Γεκφζηαο Τγείαο).  

 Κνηλνηηθήο Ννζειεπηηθήο (Σνκέαο Γεκφζηαο Τγείαο)  

 Φπρνπαζνινγίαο - Νεπξνςπρνινγίαο. (Σνκέαο Φπρηθήο Τγείαο θαη Δπηζηεκψλ 

πκπεξηθνξάο).  

Κιηληθέο 

 Παζνινγηθή (Σνκέαο Παζνινγηθφο-Ννζειεπηηθφο).  

 Υεηξνπξγηθή (Σνκέαο Υεηξνπξγηθφο-Ννζειεπηηθφο).  

 Δληαηηθήο Ννζειείαο (Σνκέαο Υεηξνπξγηθφο-Ννζειεπηηθφο) η) Μνλάδα 

Μειέηεο θαη Έξεπλαο ησλ Παζήζεσλ ηνπ Αλαπλεπζηηθνχ πζηήκαηνο. ηη) 

Μνλάδα χπλνπ θαη κεραληθήο ππνζηήξημεο ηεο αλαπλνήο ζην ζπίηη ηηη) 

Μνλάδα Τπεξβαξηθήο Ηαηξηθήο). 

 Παηδηαηξηθή (Σνκέαο Παζνινγηθφο-Ννζειεπηηθφο) η) Μνλάδα 

Δλδνθξηλνινγηθή, Μεηαβνιηθή, Γηαβεηνινγηθφ Κέληξν ηη) Μνλάδα Κιηληθήο 

Γελεηηθήο ηηη) Μνλάδα Παηδν-Γαζηξεληεξνινγίαο-δηαηξνθήο θαη παρπζαξθίαο . 

 Φπρηαηξηθή (Σνκέαο Φπρηθήο Τγείαο θαη Δπηζηεκψλ πκπεξηθνξάο).  

Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα εγθαηεζηεκέλα ινγηζκηθά (MS Office, 

SPSS, Pascal, Virtual Studio, Prolog, Java θ.α.) γηα πξαθηηθή εμάζθεζε, εθπφλεζε 

εξγαζηψλ θαη παξνπζηάζεσλ αιιά θαη γηα έξεπλα.  

Σν εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο Τγείαο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο είλαη ζπλδεκέλν 

ζην δίθηπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Athena Net). Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο 

φπσο θαη φινη νη ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ έρνπλ δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ςεθηαθά πεξηνδηθά θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ηνπο 

εθδφηεο θαη ην Γίθηπν Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ - HealLink. Ζ πξφζβαζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ησλ Βηβιηνζεθψλ ζηε δηεχζπλζε 

http://www.lib.uoa.gr.  

Σν Σκήκα Ννζειεπηηθήο ζπληεξεί ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν (www.nurs.uoa.gr) θαη 

ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ παξέρεη ζπλερή ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ  

(ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο Σκήκαηνο, εμεηάζεηο, ζεκεηψζεηο καζεκάησλ, αλαθνηλψζεηο 

θ.ι.π.).  

Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ 

δηθαίσκα λα ιάβνπλ ινγαξηαζκφ ρξήζηε απφ ην θέληξν ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 

http://www.lib.uoa.gr/


δηθηχνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη έρνπλ πξφζβαζε ζηηο παξαθάησ ππεξεζίεο 

πιεξνθνξηθήο: 

 Πξνζσπηθή ζπξίδα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (e-mail). 

 Γηαζέζηκν ρψξν γηα ηελ αλάξηεζε πξνζσπηθψλ ηζηνζειίδσλ θαη κεηαθνξά 

αξρείσλ (κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ FTP). 

 Αζθαιή ζχλδεζε κέζσ ηδεαηψλ δηθηχσλ (VPN) ζην δίθηπν ηνπ 

παλεπηζηήκηνπ απφ ηελ νηθία ηνπο πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο 

ζπλδξνκεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη πεξηνδηθά ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

 ISDN ζχλδεζε ζην ηληεξλέη. 

 Τπεξεζία αζχξκαηεο πξφζβαζεο δηαδηθηχνπ (Wi-Fi) απφ δηαθφξνπο ρψξνπο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.  

Σν Σκήκα δηαζέηεη ηελ αίζνπζα πνιπκέζσλ σο ζπνπδαζηήξην. Ζ Βηβιηνζήθε 

Δπηζηεκψλ Τγείαο επί ηεο νδνχ Γήινπ θαιχπηεη έλα κέξνο ησλ αλαγθψλ ησλ 

θνηηεηψλ θαη ησλ κειψλ ΓΔΠ.  

Ζ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ ΠΜ γίλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. 

Δπηπιένλ  γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ΠΜζα παξέρεηαη απφ ππάιιειν πνπ ζα 

πξνζιεθζεί κε πιήξε απαζρφιεζε ή εκηαπαζρφιεζε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

ΠΜ, ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, ή απφ ππάιιειν  ηνπ 

Σκήκαηνο πνπ ζα απαζρνιείηαη ππεξσξηαθά, κε θαζήθνληα: ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο εηζδνρήο ππνςεθίσλ, ηελ ηήξεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Δ, ηελ 

θαηάξηηζε ησλ σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηδάζθνληεο, ηελ 

έθδνζε βεβαηψζεσλ πνπ ππνγξάθεη ν/ε Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ΠΜ, θιπ. 

3. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΠΜπξνέξρεηαη απφ: 

 ηέιε θνίηεζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη 

 ηπρφλ ρνξεγίεο ή θαη δσξεέο 

 θάζε άιιε λφκηκε πεγή 

4. Καηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο Δ, κε επζχλε ηνπ απεξρφκελνπ Γηεπζπληή, 
ζπληάζζεηαη αλαιπηηθφο απνινγηζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη 
ησλ ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Π.Μ.., ν νπνίνο θαηαηίζεηαη ζην Σκήκα 
Ννζειεπηηθήο ηνπ ΔΚΠΑ (παξ. 2, άξ.44, Ν.4485/2017).Ο ελ ιφγσ απνινγηζκφο κε 
επζχλε ηεο Κνζκεηείαο απνζηέιιεηαη ακειιεηίζηα κέιε ηεο ΔΔ (παξ. 5, άξ.44, 
Ν.4485/2017). 

5. Ζ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ ΠΜ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν.4485/2017. 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΑΝΑΘΔΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ/ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΣΟ ΠΜ 

Οη δηδάζθνληεο ηνπ ΠΜ, πξνέξρνληαη, θαηά ηνπιάρηζηνλ 60%, απφ: 

- κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο,  

- κέιε Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο, θαηφρνποδηδαθηνξηθνχ 



δηπιψκαηνο εθηφο θη αλ ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν είλαη εμαηξεηηθήο θαη 
αδηακθηζβήηεηεο ηδηαηηεξφηεηαο γηα ην νπνίν δελ είλαη δπλαηή ή ζπλήζεο ε εθπφλεζε 
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, 

- νκφηηκνποθαζεγεηέο (άξ. 69, Ν.4386/2016) θαη αθππεξεηήζαληα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ 
Σκήκαηνο,  

- δηδάζθνληεο ζχκθσλα κε ην π.δ. 407/1980 (Α' 112), 

- επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο είηε θάηνρνποδηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο είηε 
ππνςήθηνποδηδάθηνξεο είηε εμαηξεηηθήο ηερληθήο εκπεηξίαο, νη νπνίνη κπνξεί λα 
απαζρνινχληαη σο αθαδεκατθνί ππφηξνθνη κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο θαη πξάμε 
ηνπ/ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο γηα ηε δηεμαγσγή δηδαθηηθνχ, θιηληθνχ θαη 
εξεπλεηηθνχ έξγνπ, θαζνξηδφκελνπ κε ηε ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηνπ 
αθαδεκατθνχ ππνηξφθνπ θαη ηνπ Πξχηαλε ηνπ ΔΚΠΑ (παξ. 7, άξ. 29, Ν. 4009/2011).  

Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ην Σκήκαηνο αλαηίζεηαη δηδαζθαιία ζε: 

- κέιε ΓΔΠ άιισλ Σκεκάησλ ηνπ ίδηνπ ή άιινπ ΑΔΗ, 

- εξεπλεηέο απφ εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ αξ. 13Α, Ν. 4310/2014, ηεο Αθαδεκίαο 
Αζελψλ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο ΗαηξνβηνινγηθψλΔξεπλψλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, 

- επηζθέπηεο θαηαμησκέλνπο επηζηήκνλεο απφ ηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, πνπ 
έρνπλ ζέζε ή πξνζφληα θαζεγεηή ή εξεπλεηή ζε εξεπλεηηθφ θέληξν, θαιιηηέρλεο ή 
επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ή ζρεηηθή εκπεηξία 
ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ΠΜ, 

- επηζθέπηεο κεηαδηδαθηνξηθνχο εξεπλεηέο, Έιιελεο ή αιινδαπνχο λένπο 
επηζηήκνλεο, θάηνρνπο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο (παξ.7, άξ. 16, Ν.4009/2011) 

ή γίλνληαη λέεο πξνζιήςεηο/ζπκβάζεηο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ (παξ. 1, 2, 5 & 6, 
αξ. 36, Ν.4485/2017). 

Ζ αλάζεζε δηδαζθαιίαο καζεκάησλ, εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ θαη ζεκηλαξίσλ ηνπ 

ελ ιφγσ Π.Μ.. γίλεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο .Δ. θαη έγθξηζε ηεο πλέιεπζεο 

ηνπ Σκήκαηνο. 

Ζ απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Ο Πξχηαλεο 

 

Μειέηηνο-Αζαλάζηνο Γεκφπνπινο 
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