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ΔΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΝ  
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 
ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ 
 
ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ 
 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 
 

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 2020-2021βάζεη ηνπ Ν.4485/2017, ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ 

(Π.Μ.Σ.): 

  

«Δξειδικεςμένη Ανακοςθιζηική Φπονηίδα και Πποηγμένη Νοζηλεςηική Ογκολογία» 

(Specialized Palliative Care and Advanced Oncology Nursing) 

κε ηηο εμήο εηδηθεχζεηο: 

1. Παιδιαηπική Ανακοςθιζηική Φπονηίδα(Pediatric Palliative Care) 15 θέζειρ 

2. Ανακοςθιζηική Φπονηίδα Δνηλίκυν(Palliative Care for Adults)15 θέζειρ 

3. Πποηγμένη Φπονηίδα και Ηγεζία ζηην Νοζηλεςηική Ογκολογία(Advanced Care and 

Leadership in Oncology Nursing) 15 θέζειρ 

 

ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ίδξπζεο 276/21-07-2020ηεο Σπγθιήηνπ ΔΚΠΑ (ζε αλακνλή 

δεκνζίεπζεο ΦΔΚ) θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜΣ (απφθαζε Σπγθιήηνπ 

ΔΚΠΑ277/21-07-20,ζε αλακνλή δεκνζίεπζεο ΦΔΚ). 

 

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), Ψπρνινγίαο, Κνηλσληνινγίαο 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 (Κνηλσληθφ Λεηηνπξγνί, 
Φπζηνζεξαπεπηέο, Δξγνζεξαπεπηέο θ.ά.). 

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, και 
μόνο έναρ 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. 
 
Ο ειάρηζηνο αξηζκφο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί θάζε εηδίθεπζε είλαη επηά (7) επηηπρφληεο 
εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο. 

 
Σθνπφο ηνπ ΠΜΣ «Δμεηδηθεπκέλε Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα θαη Πξνεγκέλε Ννζειεπηηθή 

Ογθνινγία» είλαη ε παξνρή πςεινχ επηπέδνπ κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο ζηα επηζηεκνληθά πεδία 

ηεο Παηδηαηξηθήο Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο, ηεο Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο Δλειίθσλ &ηεο 

Πξνεγκέλεο Φξνληίδαο θαη Ηγεζίαο ζηελ Ννζειεπηηθή Ογθνινγία. 
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Η αίηεζε κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ζα θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά ζην email: 

atheod@nurs.uoa.grαπφ 07-09-2020 έυρ 09-10-2020,(ππεχζπλνο θ. Αζαλάζηνο Θενδσξφπνπινο,  

ηειέθσλν: 210 7461499). Ύζηεξα απφ ηνλ έιεγρν ησλ ζπλεκκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα 

απνζηέιιεηαη σο απάληεζε ν Αξηζκφο Πξσηνθφιινπ. 

 

Οι ςποτήθιοι θα πποζκομίζοςν ζε ένηςπη μοπθή, ειρ διπλούν, ηα ζςνημμένα 

δικαιολογηηικά καηά ηην ημεπομηνία πποζέλεςζηρ ζηη ζςνένηεςξη. 

 

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, εάν ςπάπσοςν. 

8. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο ή εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εάν ςπάπσοςν. 

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. 

 
 Αίηηζη πος δεν θα ζςνοδεύεηαι από ηα παπαπάνυ απαπαίηηηα δικαιολογηηικά δεν θα 

γίνεηαι δεκηή. 
 
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 γιψζζαο. 

Η επηινγή ησλ εηζαθηέσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα:  

- Βαζκφο πηπρίνπ ζε 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) 

- 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 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.  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ΠΜΣ «Δμεηδηθεπκέλε Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα θαη Πξνεγκέλε 

Ννζειεπηηθή Ογθνινγία» νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαηαβάιινπλ ηέιε θνίηεζεο πνπ αλέξρνληαη 

ζην πνζφ ησλ 2.000€ (500 επξψ αλά εμάκελν). Η θαηαβνιή ηνπ ηέινπο θνίηεζεο, γίλεηαη ζηελ 

αξρή θάζε εμακήλνπ (πξψηε δφζε κε ηελ εγγξαθή). 

 

 Για ηιρ ημεπομηνίερ εξέηαζηρ ηυν Αγγλικών και ζςνενηεύξευν, θα ςπάπξει ανακοίνυζη 
ζηην ιζηοζελίδα ηος Σμήμαηορ(www.nurs.uoa.gr), ύζηεπα από απόθαζη ηηρ ςνέλεςζηρ 
ηος Σμήμαηορ (ηέλορ επηεμβπίος). 

 

 Η ανακοίνυζη ηυν επιηςσόνηυν ζηην Αγγλική γλώζζα και ηυν επιηςσόνηυν-
επιλεγένηυν ηος Ππογπάμμαηορ θα γίνει ζηην ιζηοζελίδα ηος 
Σμήμαηορ(www.nurs.uoa.gr), βάζει ηος απιθμού ππυηοκόλλος ηηρ αίηηζήρ ηοςρ. 

 
 
  

Αθήνα 29-07-2020 
 
 

Η Ππόεδπορ ηος Σμήμαηορ 
 
* 
 

Καθηγήηπια Υπςζούλα Λεμονίδος 
 

*Η ππνγξαθή έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Για ειςαγωγι ςτο Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΠΜΣ) 
 

«Εξειδικευμζνη Ανακουφιςτική Φροντίδα και Προηγμζνη Νοςηλευτική 
Ογκολογία» 

(Specialized Palliative Care and Advanced Oncology Nursing) 
 
 
Με Ειδίκευςη ……………………………………………………………........................………………………………………… 

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

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ……………........................................................................................................ 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΕΩ........................................................................................................... 
 
ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ........................................................................................ 
 
Δ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ......................................................................................................................... 
 
ΣΑΘΕΡΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ..........................................  ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ...................................... 
 
E-MAIL………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 
 
ΑΠΟΦΟΙΣΟ ΣΜΗΜΑΣΟ   .................................................................................................. ......... 
 
ΕΣΟ ΑΠΟΦΟΙΣΗΕΩ .................................................................................................................. 
 
ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΧΙΟΤ .......................................................................................... .............................. 
 
Σασ γνωρίηω ότι ενδιαφζρομαι να παρακολουκιςω το ανωτζρω Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακϊν 

Σπουδϊν του Τμιματοσ Νοςθλευτικισ ΕΚΠΑ ςτθν Ειδίκευςθ: 

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

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

για τθν απόκτθςθ του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ. 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 
 
Αρικμ. Πρωτ………………………….………………… 
 
Ακινα…………………………………………………….. 
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Επίςθσ δθλϊνω υπεφκυνα ότι γνωρίηω τθν απόφαςθ ίδρυςθσ 276/21-07-2020 τθσ Συγκλιτου 

ΕΚΠΑ (ςε αναμονι δθμοςίευςθσ ΦΕΚ) και τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ του ΠΜΣ 

(απόφαςθ Συγκλιτου ΕΚΠΑ 277/21-07-20, ςε αναμονι δθμοςίευςθσ ΦΕΚ). 

 Ότι κα εξεταςτϊ ςτα Αγγλικά. 

 Ότι κα καταβάλω δίδακτρα 2.000 ευρϊ  βάςει του Κανονιςμοφ (α' δόςθ 500 ευρϊ με τθν 

εγγραφι).  

 Ότι κα εφαρμόηω τισ αποφάςεισ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ που κα ςυμπλθρϊνουν τον 

Κανονιςμό Λειτουργίασ του ΠΜΣ.   

 υνημμζνα υποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά:  

1. Βιογραφικό ςθμείωμα.  

2. Αντίγραφο πτυχίου ι βεβαίωςθ περάτωςθσ ςπουδϊν (αποφοίτθςθσ) όπου φαίνεται ο 

βακμόσ πτυχίου.  

3. Αναλυτικι κατάςταςθ βακμολογίασ Προπτυχιακοφ Κφκλου Σπουδϊν. 

4. Φωτοτυπία δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 

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

6. Δθμοςιεφςεισ ςε περιοδικά με κριτζσ, εάν υπάρχουν. 

7. Αποδεικτικά επαγγελματικισ ι ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ, εάν υπάρχουν. 

8. Πιςτοποιθτικό αντιςτοιχίασ και ιςοτιμίασ από τον ΔΟΑΤΑΠ ΜΟΝΟ για όςουσ προζρχονται από 
ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ, ςφμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17, ι παραςτατικό που να 
αποδεικνφεται ότι ζχει ξεκινιςει θ διαδικαςία αναγνϊριςθσ. 

 
Ενθμερϊκθκα επίςθσ για τα κάτωκι: 

 Τθν θμερομθνία εξζταςθσ Αγγλικϊν και τθσ ςυνζντευξθσ (βάςει των ανακοινϊςεων ςτθν 

ιςτοςελίδα του Τμιματοσ www.nurs.uoa.gr). 

 Η αίτθςθ κα υποβλθκεί ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ Νοςθλευτικισ θλεκτρονικά. Οι 

υποψιφιοι κα προςκομίςουν ςε ζντυπθ μορφι, εισ διπλοφν, τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά 

κατά τθν θμερομθνία προςζλευςθσ ςτθ ςυνζντευξθ. 

 Αίτθςθ με ελλιπι δικαιολογθτικά δεν κα γίνεται δεκτι. 

 

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

 
Ο/Η Αιτών/οφςα       

 
 
 

................................................... 
(Τπογραφή) 


