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ΔΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΝ  
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΧΝ 
ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ 
 
ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ 
 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 
(Β΄ ΚΤΚΛΟ) 

 
 

Τν Τκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΔΚΠΑ) κε 

απφθαζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο, πξνθεξχζζεη 30 ζέζεηο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ γηα ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2020-2021,βάζεη ηνπ Ν.4485/2017 ζηνΠξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ 

(ΠΜΣ): 

  

«Γηαρείξηζε Κξίζεσλ & Μαδηθώλ Καηαζηξνθώλ θαη  Ννζειεπηηθή Γεκόζηαο Τγείαο»  

(Crisis&DisasterManagementandPublicHealthNursing) 

κε ηηο εμήο εηδηθεχζεηο: 

1. Γεκόζηα Τγεία / PublicHealth (10 ζέζεηο) 
 
2.Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή / CommumityNursing (10 ζέζεηο) 
 
3. Γηαρείξηζε Κξίζεσλ ζηνλ Σνκέα ηεο Τγείαο /  
CrisisManagementintheHealthSector (10 ζέζεηο) 

 

ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ίδξπζεοηεο Σπγθιήηνπ ΔΚΠΑ 791/29-06-2018(ΦΔΚ 3645/Β/2018) θαη 

ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπΠΜΣ (Απφθαζε 849/02-07-2018, ΦΔΚ 3630/Β/2018).  

 

Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ θάηνρνη ηίηινπ ηνπ Α΄ θχθινπ ζπνπδψλ ησλ 
Τκεκάησλ: Δπηζηεκψλ Υγείαο (Ννζειεπηηθήο, Ιαηξηθήο, Οδνληηαηξηθήο, Φαξκαθεπηηθήο, Σρνιήο 
Αμησκαηηθψλ Ννζειεπηηθήο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ), θαη αληηζηνίρσλ Τκεκάησλ ζπλαθνχο 
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ 
Ιδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. Δπίζεο, γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ησλ Τκεκάησλ Ννζειεπηηθήο 
θαζψο θαη άιισλ Τκεκάησλ ησλ Σρνιψλ Δπηζηεκψλ Υγείαο ησλ ΤΔΙ, ζπλαθνχο γλσζηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ. Δηδηθά γηα ηελ Δηδίθεπζε «Γηαρείξηζε Κξίζεσλ ζηνλ Σνκέα ηεο Τγείαο» 
γίλνληαη δεθηνί πηπρηνύρνη ηξαηησηηθώλ ρνιώλ θαη ρνιώλ σκάησλ Αζθαιείαο σο 
ζπλαθή κε ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό αληηθείκελν. 

 
Βάζεη ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν.4485/17, ε νπνία νξίδεη φηη: «Τα κέιε ησλ 

θαηεγνξηψλ Δ.Δ.Π., θαζψο θαη Δ.∆Ι.Π. θαη Δ.Τ.Δ.Π. πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1, κπνξνχλ κεηά απφ αίηεζή ηνπο λα εγγξαθνχλ σο ππεξάξηζκνη, θαη 

κόλν έλαο θαη’ έηνο θαη αλά Π.Μ.Σ., ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 45, κφλν ζε Π.Μ.Σ. πνπ νξγαλψλεηαη ζε Τκήκα ηνπ Ιδξχκαηνο φπνπ ππεξεηνχλ, ην νπνίν 

είλαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ηνπ έξγνπ πνπ επηηεινχλ ζην νηθείν 

Ίδξπκα. 

 
Σθνπφο ηνπ ΠΜΣ «Γηαρείξηζε Κξίζεσλ & Μαδηθώλ Καηαζηξνθώλ θαη  Ννζειεπηηθή 
Γεκόζηαο Τγείαο» είλαη ε παξνρή πςεινχ επηπέδνπ κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο ζηα 
επηζηεκνληθά πεδία ηεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ζηνλ Τνκέα ηεο Υγείαο, ηεο Γεκφζηαο Υγείαο θαη ηεο 
Κνηλνηηθήο Ννζειεπηηθήο. 
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Η αίηεζε κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ζα θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά ζην email: 

atheod@nurs.uoa.gr απφ 07-09-2020 έσο 09-10-2020, (ππεχζπλνο θ. Αζαλάζηνο 

Θενδσξφπνπινο,  ηειέθσλν: 210 7461499). Ύζηεξα απφ ηνλ έιεγρν ησλ ζπλεκκέλσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζα απνζηέιιεηαη σο απάληεζε ν Αξηζκφο Πξσηνθφιινπ. 

 

Οη ππνςήθηνη ζα πξνζθνκίζνπλ ζε έληππε κνξθή, εηο δηπινύλ, ηα ζπλεκκέλα 

δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζέιεπζεο ζηε ζπλέληεπμε. 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 
 

1. Αίηεζε Σπκκεηνρήο (επηζπλάπηεηαη, ζειίδα 4 & 5). 

2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.  

3. Αληίγξαθν πηπρίνπ ή βεβαίσζε πεξάησζεο ζπνπδψλ (απνθνίηεζεο) φπνπ θαίλεηαη ν 

βαζκφο πηπρίνπ.  

4. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε βαζκνινγίαο Πξνπηπρηαθνχ Κχθινπ Σπνπδψλ. 

5. Φσηνηππία δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

6. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ννζειεπηή γηα ηηο αληίζηνηρεο Ννζειεπηηθέο Δηδηθεχζεηο.  

7. Γεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά κε ζχζηεκα θξηηψλ, εάλ ππάξρνπλ. 

8. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο ή εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εάλ ππάξρνπλ. 

9. Πηζηνπνηεηηθφ αληηζηνηρίαο θαη ηζνηηκίαο απφ ηνλ ΓΟΑΤΑΠ ΜΟΝΟ γηα φζνπο πξνέξρνληαη 
απφ ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο, ζχκθσλα κε ην άξ.34 παξ. 7 ηνπ Ν. 4485/17,ή παξαζηαηηθφ 
πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, 
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 
 Αίηεζε πνπ δελ ζα ζπλνδεύεηαη από ηα παξαπάλσ απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά δελ 

ζα γίλεηαη δεθηή. 
 
 Όινη νη ππνςήθηνη δίλνπλ γξαπηέο εμεηάζεηο γηα λα δηαπηζησζνχλ νη γλψζεηο ηνπο ζηελ αγγιηθή  

γιψζζα θαη νξνινγία (δελ δίλεηαη εμεηαζηέα χιε ζηνπο ππνςεθίνπο).  

   Σηε δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ γηα ηελ επηινγή ησλ εηζαθηέσλ ιακβάλνπλ κέξνο ΜΟΝΟ νη 

επηηπρφληεο ζηηο εμεηάζεηο ηεο  Αγγιηθήο γισζζαο.  

   Η επηινγή ησλ εηζαθηέσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα:  

 

- Βαζκφο πηπρίνπζε πνζνζηφ 20% 

- Μέζνο φξνο βαζκνινγίαο ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ηνπ ΠΜΣ ζε πνζνζηφ 30%(ηα ζρεηηθά καζήκαηα, ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηε Σπληνληζηηθή 

Δπηηξνπή ηνπ ΠΜΣ) 

- Δξεπλεηηθήδξαζηεξηφηεηα 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 ΠΜΣ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

πξνθεξπρζεηζψλ ζέζεσλ.  

Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο γίλνληαη δεθηνί νη ηζνβαζκήζαληεο σο ππεξάξηζκνη.    

mailto:atheod@nurs.uoa.gr
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Σε πεξίπησζε κε εγγξαθήο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ θνηηεηψλ, ζα θιεζνχλ λα εγγξαθνχλ ζην 

Πξφγξακκα, εάλ ππάξρνπλ, νη επηιαρφληεο κε βάζε ηε ζεηξά ηνπο ζηνλ εγθεθξηκέλν αμηνινγηθφ 

πίλαθα. 

Η ρξνληθή δηάξθεηα θνίηεζεο ζην ΠΜΣ πνπ νδεγεί ζηε ιήςε Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ 

Σπνπδψλ νξίδεηαη ζε ηέζζεξα (4) αθαδεκατθά εμάκελα, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο 

εθπφλεζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο γίλνληαη δεθηνί νη ηζνβαζκήζαληεο σο ππεξάξηζκνη. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ΠΜΣ «Γηαρείξηζε Κξίζεσλ & Μαδηθψλ Καηαζηξνθψλ θαη  Ννζειεπηηθή 

Γεκφζηαο Υγείαο»νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαηαβάιινπλ ηέιε θνίηεζεο πνπ αλέξρνληαη ζην πνζφ 

ησλ 2000€ (500 επξψ αλά εμάκελν). Η θαηαβνιή ηνπ ηέινπο θνίηεζεο, γίλεηαη ζηελ αξρή θάζε 

εμακήλνπ (πξψηε δφζε κε ηελ εγγξαθή). 

 

 Γηα ηηο εκεξνκελίεο εμέηαζεο ησλ Αγγιηθώλ θαη ζπλεληεύμεσλ, ζα ππάξμεη αλαθνίλσζε 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο (www.nurs.uoa.gr), ύζηεξα από απόθαζε ηεο 
πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο (ηέινο επηεκβξίνπ). 

 

 Η αλαθνίλσζε ησλ επηηπρόλησλ ζηελ Αγγιηθή γιώζζα θαη ησλ επηηπρόλησλ-
επηιεγέλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο 
(www.nurs.uoa.gr), βάζεη ηνπ αξηζκνύ πξσηνθόιινπ ηεο αίηεζήο ηνπο. 

 
εκείσζε: Καηά ηνλ Β΄ θύθιν αηηήζεσλ ζα ζπκπιεξσζεί ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ 
πξνθεξπρζεηζώλ ζέζεσλ ηεο θάζε Δηδίθεπζεο. 
 
 
 
  

Αζήλα 29-07-2020 
 
 

Η Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο 
 
* 
 

Καζεγήηξηα Υξπζνύια Λεκνλίδνπ 
 

*Η ππνγξαθή έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nurs.uoa.gr/
http://www.nurs.uoa.gr/
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ΔΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΝ 
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΧΝ 
ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ 
 
ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ 
 

 
 
 
 

 
Α Ι Σ Η  Η  Τ Π Ο Φ Η Φ Ι Ο Σ Η Σ Α  

 
 

Γηα εηζαγσγή ζηνΠξφγξακκα  Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ (ΠΜΣ) 
 

«Γηαρείξηζε Κξίζεσλ & Μαδηθώλ Καηαζηξνθώλ θαη  Ννζειεπηηθή Γεκόζηαο Τγείαο»  

(Crisis & Disaster Management and Public Health Nursing) 

 
Με Δηδίθεπζε ……………………………………………………………………..………………………… 

……………………………………...…………………………………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ……………....................................................................................................... 
 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΔΧ ............................................................................................................ 
 
ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ....................................................................................... 
 
Γ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ............................................................................................................................ 
 
ΣΑΘΔΡΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ ..........................................  ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ .................................. 
 
E-MAIL………………………………………………………………………….……………………………. 
 
ΑΠΟΦΟΙΣΟ ΣΜΗΜΑΣΟ   ............................................................................................................... 
 
ΔΣΟ ΑΠΟΦΟΙΣΗΔΧ ....................................................................................................................  
 
ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΥΙΟΤ ........................................................................................................................... 
 
 
Σαο γλσξίδσ φηη ελδηαθέξνκαη λα παξαθνινπζήζσ ην αλσηέξσ Πξφγξακκα  Μεηαπηπρηαθψλ 

Σπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ΔΚΠΑ ζηελ Δηδίθεπζε: 

………………………………………………………………………………………………….…….....………

………………………………………………………………....................................................................... 

γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο. 

 
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

 
Αριθμ. Πρωτ………………………………………………… 
 
Αθήνα…………………………………………………………… 
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Δπίζεο δειψλσ ππεχζπλα, φηη γλσξίδσ ηελ απφθαζε ίδξπζεοηεο Σπγθιήηνπ ΔΚΠΑ 791/29-06-

2018 (ΦΔΚ 3645/Β/2018) θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜΣ (Απφθαζε 849/02-

07-2018, ΦΔΚ 3630/Β/2018).  

 Όηη ζα εμεηαζηψ ζηα Αγγιηθά. 

 Όηη ε θνίηεζε είλαη ππνρξεσηηθή. 

 Όηη ζα θαηαβάισ δίδαθηξα 2000 επξψ  βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ (α' δφζε 500 επξψ κε 

ηελ εγγξαθή).  

 Όηη ζα εθαξκφδσ ηηο απνθάζεηο ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο πνπ ζα ζπκπιεξψλνπλ 

ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜΣ.   

 πλεκκέλα ππνβάιισ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά:  

1. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.  

2. Αληίγξαθν πηπρίνπ ή βεβαίσζε πεξάησζεο ζπνπδψλ (απνθνίηεζεο) φπνπ θαίλεηαη ν 

βαζκφο πηπρίνπ.  

3. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε βαζκνινγίαο Πξνπηπρηαθνχ Κχθινπ Σπνπδψλ. 

4. Φσηνηππία δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

5. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ννζειεπηή γηα ηηο αληίζηνηρεο Ννζειεπηηθέο Δηδηθεχζεηο.  

6. Γεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο, εάλ ππάξρνπλ. 

7. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο ή εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εάλ ππάξρνπλ. 

8. Πηζηνπνηεηηθφ αληηζηνηρίαο θαη ηζνηηκίαο απφ ηνλ ΓΟΑΤΑΠ ΜΟΝΟ γηα φζνπο πξνέξρνληαη 
απφ ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο, ζχκθσλα κε ην άξ.34, παξ. 7 ηνπ Ν. 4485/17, ή 
παξαζηαηηθφ πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο. 

 
Δλεκεξψζεθα επίζεο γηα ηα θάησζη: 

 Τελ εκεξνκελία εμέηαζεο Αγγιηθψλ θαη ηεο ζπλέληεπμεο (βάζεη ησλ αλαθνηλψζεσλ ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο www.nurs.uoa.gr). 
 

 Η αίηεζε ζα ππνβιεζεί ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ειεθηξνληθά. Οη 

ππνςήθηνη ζα πξνζθνκίζνπλ ζε έληππε κνξθή, εηο δηπινχλ, ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά 

θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζέιεπζεο ζηε ζπλέληεπμε. 

 

 Αίηεζε κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά δελ ζα γίλεηαη δεθηή. 

 
 

Αθήνα ........................................ 
 

 
Ο/Η Αιτών/ούςα       

 
 
 

................................................... 
(Υπογραφή) 

 

http://www.nurs.uoa.gr/

