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Το Τμή μα Νο ση λευ τι κής του Εθνι κού και Κα πο δι -
στρια κού Πα νε πι στη μίου Αθη νών εί ναι ένα από τα
πρώ τα Τμή μα τα που ορ γά νω σε και λει τούρ γη σε
Πρό γραμ μα Με τα πτυ χια κών Σπου δών (ΠΜΣ) το
οποίο λει τουρ γεί από το ακα δη μα ϊ κό έτος 1993/94.

Αρ μό διο όρ γα νο διοί κη σης του ΠΜΣ εί ναι η Συ -
νέ λευ ση Τμή μα τος η οποία απαρ τί ζε ται από τον
Πρό ε δρο του Τμή μα τος, τα μέ λη ΔΕΠ της Συ νέ -
λευ σης Τμή μα τος, έναν εκ πρό σω πο των προ πτυ -
χια κών φοι τη τών και έναν εκ πρό σω πο των με τα -
πτυ χια κών φοι τη τών του Τμή μα τος.

ÌÅ ÔÁ ÐÔÕ ×ÉÁ ÊÏÉ ÔÉ ÔËÏÉ

Το Τμή μα Νο ση λευ τι κής του Πα νε πι στη μίου Αθη -
νών  λει τουρ γεί το Ανα μορ φω μέ νο Πρό γραμ μα
Με τα πτυ χια κών Σπου δών σύμ φω να με την
Υπουρ γι κή Από φα ση 38460/Β7 ΦΕΚ 738/1.4.2013,
ΦΕΚ 938/18.4.2013, ΦΕΚ 1847/29.07.2013) και
απο νέ μει Με τα πτυ χια κό Δί πλω μα Ει δί κευ σης στις
εξής Κα τευ θύν σεις:

ΔΗ ΜΟ ΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: με Ει δι κεύ σεις:
α)  Δη μό σια Υγεία     
β) Κοι νο τι κή Νο ση λευ τι κή      
γ) Δια πο λι τι σμι κή Νο ση λευ τι κή   

ΚΛΙ ΝΙ ΚΗ ΝΟ ΣΗ ΛΕΥ ΤΙ ΚΗ: με Ει δι κεύ σεις:
α) Γα στρε ντε ρο λο γι κή Νο ση λευ τι κή     
β) Εντα τι κή και Επεί γου σα Νο ση λευ τι κή   
γ) Νο ση λευ τι κή Καρ διαγ γεια κών Νό σων 
δ) Ογκο λο γι κή Νο ση λευ τι κή και Ανα κου φι στι κή

Φρο ντί δα  
ε) Παι δια τρι κή Νο ση λευ τι κή 

στ) Πρό λη ψη και Ελεγ χος Λοι μώ ξε ων 
ζ) Χει ρουρ γι κή Νο ση λευ τι κή 
η) Ψυ χι κή Υγεία

ΔΙΑ ΧΕΙ ΡΙ ΣΗ ΚΡΙ ΣΕ ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙ ΓΟΥ ΣΩΝ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΕ ΩΝ
-ΤΑ ΞΙ ΔΙΩ ΤΙ ΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕ ΘΝΗΣ ΥΓΕΙΑ:  με Ει δι κεύ σεις:
α) Δια χεί ρι ση Κρί σε ων και Επει γου σών Κα τα -

στά σε ων
β) Τα ξι διω τι κή και Διε θνής Υγεία

ÊÁ ÔÇ ÃÏ ÑÉ ÅÓ ÐÔÕ ×ÉÏÕ ×ÙÍ ÐÏÕ ÃÉ ÍÏ ÍÔÁÉ
ÄÅ ÊÔÏÉ ÓÔÏ Ð.Ì.Ó.
Στο ΠΜΣ γί νο νται δε κτοί πτυ χιού χοι Τμη μά των:
Επι στη μών Υγεί ας (Νο ση λευ τι κής, Ια τρι κής,
Οδο ντια τρι κής, Φαρ μα κευ τι κής, Σχο λής Αξιω μα -
τι κών Νο ση λευ τι κής των Ενό πλων Δυ νά με ων),
Κοι νω νιο λο γί ας, Κοι νω νι κής Αν θρω πο λο γί ας και
Ψυ χο λο γί ας και αντι στοί χων Τμη μά των συ να -
φούς γνω στι κού αντι κει μέ νου των Πα νε πι στη μί -
ων της ημε δα πής ή ανα γνω ρι σμέ νων ομο τα γών
Ιδρυ μά των της αλ λο δα πής. 

Επί σης γί νο νται δε κτοί πτυ χιού χοι των Τμη μά -
των Νο ση λευ τι κής κα θώς και άλ λων Τμη μά των
συ να φούς γνω στι κού αντι κει μέ νου των ΤΕΙ. 

ÐÑÏÊHÑÕ ÎÇ ÅÉ ÓÁ ÃÙ ÃÇÓ 

Η προ κή ρυ ξη για την ει σα γω γή στο ΜΔΕ θα
γί νε ται κά θε 2 έτη, σε ημε ρο μη νία που θα απο -
φα σί ζε ται από τη Συ νέ λευ ση του Τμή μα τος και
θα γί νε ται ανάρ τη σή της στην ηλε κτρο νι κή
διεύ θυν ση του Τμή μα τος. 
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ÁÑÉÈ ÌÏÓ ÅÉ ÓÁ ÊÔÅ ÙÍ

Ο αριθ μός ει σα κτέ ων στο πα ρόν ΠΜΣ ορί ζε ται
κατ' ανώ τα το όριο σε 150 συ νο λι κά ετη σίως και
θα προ κη ρύσ σε ται κα τά κύ κλο, δη λα δή κά θε
δύο έτη. Υπο ψή φιοι που ισο ψη φούν με τον τε -
λευ ταίο θα θε ω ρού νται επι τυ χό ντες και θα εγ -
γρά φο νται ως υπε ρά ριθ μοι με την προϋ πό θε ση

ότι έχουν συ γκε ντρώ σει κα τά τη δια δι κα σία επι -
λο γής τον γε νι κό βαθ μό κα τά τα ξης (5) πέ ντε. Ο
αριθ μός ει σα κτέ ων για κά θε ει δί κευ ση μπο ρεί
να ανα προ σαρ μό ζε ται με πρό τα ση της Συ νέ -
λευ σης.

Συ γκε κρι μέ να για το ακα δη μα ϊ κό έτος
2016/17, ο αριθ μός ει σα κτέ ων ανά Ει δί κευ ση
προ κη ρύ χτη κε ως εξής: 

Κα τεύ θυν ση Δη μό σια Υγεία με ει δι κεύ σεις: Θέ σεις 

α) Δη μό σια Υγεία 8

β) Κοι νο τι κή Νο ση λευ τι κή 8 

γ) Δια πο λι τι σμι κή Νο ση λευ τι κή 8 

Κα τεύ θυν ση Κλι νι κή Νο ση λευ τι κή με  ει δι κεύ σεις: 

α) Γα στρε ντε ρο λο γι κή Νο ση λευ τι κή 10 

β) Εντα τι κή και Επεί γου σα Νο ση λευ τι κή 12 

γ) Νο ση λευ τι κή Καρ διαγ γεια κών Νό σων 10 

δ) Ογκο λο γι κή Νο ση λευ τι κή και Ανα κου φι στι κή φρο ντί δα 10 

ε) Παι δια τρι κή Νο ση λευ τι κή 15 

στ) Πρό λη ψη και Έλεγ χος Λοι μώ ξε ων 10 

ζ) Χει ρουρ γι κή Νο ση λευ τι κή 15 

ç) Ψυ χι κή Υγεία 12 

Κα τεύ θυν ση Δια χεί ρι ση Κρί σε ων και Επει γου σών Κα τα στά σε ων - Τα ξι διω τι κή 
και Διε θνής Υγεία με ει δι κεύ σεις:

α) Δια χεί ρι ση Κρί σε ων και Επει γου σών Κα τα στά σε ων 20 

Σύνολο 138

Ο ελά χι στος αριθ μός προ κει μέ νου να πραγ μα το ποι η θεί κά θε ει δί κευ ση εί ναι 5 επι τυ χό ντες εγ γε γραμ -
μέ νοι φοι τη τές.

Ðëç ñï öï ñß åò ãéá ôï ÔìÞ ìá êáé ôï Ðñü ãñáì ìá
Ìå ôá ðôõ ÷éá êþí Óðïõ äþí ðá ñÝ ÷ï íôáé óôçí
Éóôï óå ëß äá ôïõ ÔìÞ ìá ôïò óôç äéåý èõí óç

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

Ïäçãüò Óðïõäþí  2017-2018

7a_7a.qxd  21/9/2017  3:30 μμ  Page 226



227

ì
å

 ôá
 ð

ôõ
 ÷
éá

 ê
Ü

ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êÞò

Ðëç ñï öï ñß åò ãéá ôï ÔìÞ ìá êáé ôï Ðñü ãñáì ìá
Ìå ôá ðôõ ÷éá êþí Óðïõ äþí ðá ñÝ ÷ï íôáé óôçí
Éóôï óå ëß äá ôïõ ÔìÞ ìá ôïò óôç äéåý èõí óç

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

ÄÉ ÄÁ ÊÔÑÁ

Κάθε μεταπτυχιακός φoιτητής, συμπεριλαμβα-
νομένων των υποτρόφων του ΙΚΥ, καθώς και
των εγγεγραμμέvων αλλoδαπών μεταπτυχια-
κών φoιτητών, υπoχρεoύται vα καταβάλει δίδα-
κτρα πoυ καθoρίζovται σε 1200 ευρώ, μέχρι τη
λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ-
σης. Η εγγραφή τoυ μεταπτυχιακού φοιτητή
γίvεται στη Γραμματεία τoυ Τμήματoς Νoσηλευ-
τικής. Τα δίδακτρα καταβάλλovται σε 3 ι-
σόπoσες δόσεις και συγκεκριμένα: α) Με την
εγγραφή 400 ευρώ β) κατά την έναρξη του β ε-
ξαμήνου 400 ευρώ και γ) κατά την έναρξη του γ
εξαμήνου 400 ευρώ. Η εξόφληση oφειλoμέvωv
είvαι απαραίτητη για τη συμμετοχή σε επόμενο
εξάμηνο και πρoϋπόθεση για τη λήψη τoυ ΜΔΕ.
Συγκεκριμένα η βαθμολογία των εξεταζόμενων
μαθημάτων του κάθε εξαμήνου δεν θα καταχω-
ρείται στο σύστημα αν δεν έχει καταβληθεί η α-
παιτούμενη δόση του προηγούμενου εξαμήνου.
Επιστροφή διδάκτρων δεν γίνεται σε καμία πε-
ρίπτωση.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται στον Ειδικό Λο-
γαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών και διατίθενται αποκλειστικά για την

υποδομή και λειτουργία του ΠΜΣ. Η κατάθεση
γίνεται σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της
ALPHA Τράπεζας στον αριθμό λογαριασμού
802002001000227 (IBAN GR030140802080200
2001000227) και κατόπιν ο μεταπτυχιακός φοι-
τητής καταθέτει το απόκομμα της Τράπεζας
στην Κεντρική Γραμματεία του Τμήματος Νοση-
λευτικής (Δήλου 1Α, Γουδί).

Το ύψος των διδάκτρων μπορεί να αναπρο-
σαρμόζεται κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευ-
σης του Τμήματος.
1. Σε κάθε σειρά εισαγόμενων φοιτητών (ανά

διετία), απονέμεται το βραβείο Γ. Καρβου-
ντζή ύψους χιλίων 1000 ευρώ στον έχοντα
την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων
των εισαγομένων της ίδιας χρονιάς, κατά
την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών του
σπουδών.

2. Με εισήγηση της ΣΕ και έγκριση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος, μπορεί να δίδεται α-
ποζημίωση στους διδάσκοντες στο παρόν
ΠΜΣ.

3. Ποσοστό μέχρι 10% επί του συνόλου των ε-
σόδων δύναται να διατίθεται για τη βελτίω-
ση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και για την
οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 
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ÅÉ ÓÁ ÃÙ ÃÇ

Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 εγκρίθηκε η
λειτουργία του Διαπανεπιστημιακού–Διατμη ματικού
ΠΜΣ με τίτλο “Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών
Υγείας – Πληροφορική Υγείας”. Από το ακαδημαϊκό
Έτος 2014-2015 είναι σε ισχύ το νέο ΦΕΚ (ΦΕΚ
3675/31.12.2014) του Δ-Δ ΠΜΣ με τα παρακάτω
Συνεργαζόμενα Τμήματα: Τμήμα Νοσηλευτικής
(συντονιστικό Τμήμα), Τμήμα Οικο νομικών Επιστημών
και Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του
Εθνικού και Καποδιστρια κού Πανεπιστημίου Αθηνών,
το Τμήμα Βιομηχα νι κής Διοίκησης & Τεχνολογίας, το
Τμήμα Πληρο φορικής και το Τμήμα Ψηφιακών
Συστημάτων του Πα νε πιστημίου Πειραιώς. Αρμόδιο
όργανο διοί κησης του Δ-Δ ΠΜΣ αποτελεί η Ειδική
Διαπα νεπιστημιακή Διατμηματική Επιτροπή, η οποία
συγκρο τείται από μέλη ΔΕΠ των οικείων Τμη μάτων
και τα οποία εκλέγονται μεταξύ όλων των μελών
ΔΕΠ κάθε Τμήματος.

ÁÍÔÉ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ

Αντικείμενο του παρόντος Προγράμματος Μετα -
πτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η παροχή εξει -
δικευμένων επιστημονικών γνώσεων σε πτυ -
χιούχους ανωτάτης εκπαίδευσης ώστε να
αντα ποκρίνονται στις ανάγκες των υπηρεσιών
Φροντίδας Υγείας με σύγχρονες μεθόδους της
Οργάνωσης της Διοίκησης, της Χρηματο οικο νο -
μικής Διαχείρισης των Υπηρεσιών της Φρον τίδας
Υγείας, της Πληροφορικής και της  Τεχνο λο γίας
στον Τομέα της Υγείας.

ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ  
Το Δ-Δ ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Ειδίκευσης (ΜΔΕ), στις κατευθύνσεις:
1. Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
2. Πληροφορική της Υγείας
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ
είναι 4 εξάμηνα. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
Στο εν λόγω Δ-Δ ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι
των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ανα γνω -
ρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
συ ναφούς γνωστικού αντικειμένου με τις κατευ -
θύνσεις του Προγράμματος. Επίσης γίνονται
δεκτοί πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστι -
κού αντικειμένου με τις κατευθύνσεις του Προ -
γράμ ματος. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Αιτήσεις για συμμετοχή στο Δ-Δ Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών υποβάλλονται στην
Κεντρική Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευ -
τικής (Δήλου 1Α, τηλ. 2107461499, κ. Αθανά -
σιος Θεοδωρόπουλος) σε ειδικό έντυπο που χο -
ρη γείται από τη Γραμματεία. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στη Γραμματεία του Διαπανεπιστημιακού Δια τμη -
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου -
δών (Παπαδιαμαντοπούλου 123, Γουδή, τηλ.
210-7461492, κα Μάρθα Χαραλαμπίδου).

Äéá ðá íå ðé óôç ìéá êü - Äé á ôìç ìá ôé êü Ðñü ãñáì ìá “Ïñ ãÜ íù óç 
êáé Äéïß êç óç Õðç ñå óéþí Õãåß áò-Ðëç ñï öï ñé êÞ της Õãåß áò”
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ÄÉ ÄÁ ÊÔÏ ÑÉ ÊÏ ÄÉ ÐËÙ ÌÁ
Ãéá ôï Äé äá êôï ñé êü Äß ðëù ìá ç ðñï êÞ ñõ îç åß -

íáé áíïé êôÞ áðü 02/10/2017 Ýùò 30/6/2018. Ç
åðé ëï ãÞ üëùí ôùí õðï øç öß ùí ãß íå ôáé óýì öù íá
ìå êñé ôÞ ñéá ðïõ êá èï ñß æï íôáé áðü ôï Íü ìï
3685/2008 êáé ôïí åóù ôå ñé êü êá íï íé óìü ëåé -
ôïõñ ãß áò ôïõ Äé äá êôï ñé êïý.

ÄÉÁ ÄÉ ÊÁ ÓÉÁ ÅÊ ÐÏ ÍÇ ÓÇÓ 
ÄÉ ÄÁ ÊÔÏ ÑÉ ÊÇÓ ÄÉÁ ÔÑÉ ÂÇÓ
(Óýì öù íá ìå ôéò äé á ôÜ îåéò 
ôïõ Üñèñ. 9 ôïõ Í. 3685/2008)

Äå êôïß ãéá åê ðü íç óç äé äá êôï ñé êÞò äéá ôñé âÞò
ãß íï íôáé: (äåý ôå ñï åäÜ öéï ôçò ðáñ. éâ´ Üñ èñïõ 9,
ôïõ Íü ìïõ 3685/2008)

•   Áðü öïé ôïé ÁÅÉ, Ô.Å.É., Á.Ó.ÐÁÉ.ÔÅ Þ éóü ôé ìùí
ó÷ï ëþí êÜ ôï ÷ïé ÌÄÅ

•   Áðü öïé ôïé ó÷ï ëþí Þ ôìç ìÜ ôùí ìå êý êëï
óðïõ äþí äéÜñ êåé áò 5 åôþí ìå õðï ÷ñÝ ù óç
åê ðü íç óçò ðôõ ÷éá êÞò åñ ãá óß áò ãéá ôç ëÞ øç
ðôõ ÷ß ïõ 

•   Áðü öïé ôïé ó÷ï ëþí Þ ôìç ìÜ ôùí ìå êý êëï
óðïõ äþí äéÜñ êåé áò 6 åôþí

Ðëç ñï öï ñß åò ãéá ôï ÔìÞ ìá êáé ôï Ðñü ãñáì ìá
Ìå ôá ðôõ ÷éá êþí Óðïõ äþí ðá ñÝ ÷ï íôáé óôçí
Éóôï óå ëß äá ôïõ ÔìÞ ìá ôïò óôç äéåý èõí óç

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

7a_7a.qxd  21/9/2017  3:30 μμ  Page 229



1. Ïñ ãÜ íù óç êáé äéá ÷åß ñé óç áíá êïõ öé óôé êÞò êáé
õðï óôç ñé êôé êÞò öñï íôß äáò ÷ñï íß ùò ðá ó÷ü -
íôùí" óå óõ íåñ ãá óßá ìå ôçí Éá ôñé êÞ Ó÷ï ëÞ
ôïõ ÅÊ ÐÁ.

2. "Êëé íé êÞ Âéï ÷ç ìåßá – Ìï ñéá êÞ Äéá ãíù óôé êÞ"
óå óõ íåñ ãá óßá ìå ôï ÔìÞ ìá Âéï ëï ãß áò, ×ç -
ìåß áò, Íï óç ëåõ ôé êÞò ôïõ Ðá íå ðé óôç ìßïõ
Áèç íþí.

3. “Ìï ñéá êÞ Éá ôñé êÞ” óå óõ íåñ ãá óßá ìå ôçí Éá -
ôñé êÞ Ó÷ï ëÞ, ôï ôìÞ ìá âéï ëï ãß áò ôïõ ÅÊ ÐÁ
êáé ôá ôñßá Åèíé êÜ Åñåõ íç ôé êÜ ÊÝ íôñá:

á) ºäñõ ìá Éá ôñï âéï ëï ãé êþí Åñåõ íþí Áêá äç -
ìß áò Áèç íþí (ÉÉ ÂÅ ÁÁ)

â) Åñåõ íç ôé êü ÊÝ íôñï Âéïúá ôñé êþí Åðé óôç ìþí
Á. Fle ming êáé 

ã) Ôï Åë ëç íé êü Éí óôé ôïý ôï Pa steur.

Ðñï ãñÜì ìá ôá Ìå ôá ðôõ ÷éá êþí Óðïõ äþí
óå Óõ íåñ ãá óßá ìå ¢ë ëá ÔìÞ ìá ôá/Ó÷ï ëÝò

Ðëç ñï öï ñß åò ãéá ôï ÔìÞ ìá êáé ôï Ðñü ãñáì ìá
Ìå ôá ðôõ ÷éá êþí Óðïõ äþí ðá ñÝ ÷ï íôáé óôçí
Éóôï óå ëß äá ôïõ ÔìÞ ìá ôïò óôç äéåý èõí óç

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