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Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ένα από τα
πρώτα Τμήματα που οργάνωσε και λειτούργησε
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) από
το ακαδημαϊκό έτος 1993/94.
Σύμφωνα με το νόμο 4485/2017, αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΠΜΣ είναι:
1. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για την
έγκριση των Εισηγήσεων της Συντονιστικής Επιτροπής και το ύψος των διδάκτρων των ΠΜΣ.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) κάθε ΠΜΣ: απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος,
που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για
διετή θητεία.
3. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του ΠΜΣ και ο/η Αναπληρωτής/τριά του/της: Ο/Η Διευθυντής/ντρια κάθε ΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της
βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό
αντικείμενο του ΠΜΣ. Επιπλέον, είναι μέλος και
Πρόεδρος της ΣΕ. Ορίζεται μαζί με τον/την Αναπληρωτή/τριά του, με απόφαση Συνέλευσης
του Τμήματος.

ÌÅÔÁÐÔÕ×ÉÁÊÏÉ ÔÉÔËÏÉ
Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017:
1. Διαχείριση Κρίσεων και Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας (Crisis
Management and Public Health Nursing) με
Ειδικεύσεις:
• Δημόσια Υγεία (Public Health)

• Κοινοτική Νοσηλευτική (Community
Nursing)
• Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας
(Crisis Management in the Health Sector)
2. Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη
(Applied Nursing Science) με Ειδικεύσεις:
• Πρόληψη και έλεγχος Λοιμώξεων
(Prevention and Infection Control)
• Νοσηλευτική Διαχείριση Παιδιών και Ενηλίκων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Nursing
Management of Diabetes of Children and
Adults)
• Νεφρολογική Νοσηλευτική (Nursing of
Renal Diseases)
3. Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική (Advanced
Clinical Nursing) με Ειδικεύσεις:
• Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
(Intensive Care Nursing)
• Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
(Nursing of Cardiovascular Diseases)
• Χειρουργική Νοσηλευτική (Surgical
Nursing)
4. Προηγμένη Νοσηλευτική Φροντίδα και Ψυχική
Υγεία παιδιών και ενηλίκων (Advanced
Nursing Care and Mental Health of Children
and Adults) με Ειδικεύσεις:
• Εφαρμοσμένη Κλινική Νοσηλευτική Παιδιών (Applied Clinical Nursing of Children)
• Ογκολογική Νοσηλευτική – Ανακουφιστική
Φροντίδα (Oncology Nursing - Palliative
Care)
• Ψυχική Υγεία (Mental Health)

ìå ôá ðôõ ÷éá êÜ

Ðñüãñáììá Ìåôáðôõ÷éáêþí Óðïõäþí
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΑ Π.Μ.Σ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Στα ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄
κύκλου σπουδών των Τμημάτων: Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής,
Φαρμακευτικής, Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής των Ενόπλων Δυνάμεων), και αντιστοίχων
Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου
των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής καθώς και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Για τις αντίστοιχες Νοσηλευτικές Ειδικεύσεις
απαιτείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή.
Ειδικά για την Ειδίκευση «Διαχείριση Κρίσεων
και Επειγουσών Καταστάσεων» γίνονται δεκτοί
πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών και Σχολών
Σωμάτων Ασφαλείας ως συναφή με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
Επιπλέον, μόνο για την Ειδίκευση της Ψυχικής Υγείας, γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄
κύκλου σπουδών Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας και Ψυχολογίας,
Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι
και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του
Ν.4485/17.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Κάθε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) δέχεται τριάντα (30) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί Διδάσκοντες από τα 32 ενεργά μέλη ΔΕΠ και
από τα 5 ΕΔΙΠ, τους εντεταλμένους με ανάθεση
διδασκαλίας, καθώς και από τα αφυπηρετήσα-
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ντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ποσοστό τουλάχιστον 60% από το Τμήμα Νοσηλευτικής του
ΕΚΠΑ και 40% το περισσότερο από Πανεπιστήμια
και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και της
Αλλοδαπής.
Ο ελάχιστος αριθμός προκειμένου να πραγματοποιηθεί κάθε ειδίκευση είναι επτά (7) επιτυχόντες εγγεγραμμένοι φοιτητές. Στις περιπτώσεις που στο τέλος των εγγραφών διαπιστωθεί ότι σε κάποια Ειδίκευση του ΠΜΣ, δεν έχει συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών, η Συνέλευση
αποφασίζει για την κατανομή των επιτυχόντων
υποψηφίων σε άλλες ειδικεύσεις του παρόντος
ΠΜΣ, μετά από σχετική πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής αφού υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των υποψηφίων με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις στην Ειδίκευση στην οποία θα εγγραφούν.
Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών στα ΠΜΣ του Τμήματος
Νοσηλευτικής είναι τριάντα (30) ανά Πρόγραμμα και ανά έτος (μη συμπεριλαμβανομένων των
ισοβαθμούντων σε περίπτωση που υπάρχουν)
σε σχέση και με τον αριθμό των περίπου τετρακοσίων ογδόντα (480) προπτυχιακών φοιτητών
ανά έτος και των 32 ενεργών μελών ΔΕΠ, 7 μελών ΕΔΙΠ, 5 αφυπηρετησάντων μελών ΔΕΠ,
του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ.
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με
το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Κάθε Ιούνιο, με απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος Νοσηλευτικής του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του

Πληροφορίες για το Τμήμα και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχονται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση
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Τμήματος και του Ιδρύματος προκήρυξη για την
εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι
σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ,
σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη

και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Συγκεκριμένα για το ακαδημαϊκό έτος
2018/19, ο αριθμός εισακτέων ανά ΠΜΣ προκηρύχτηκε ως εξής:

ΠΜΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαχείριση Κρίσεων & Μαζικών
Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας

1. Δημόσια Υγεία

10

2. Κοινοτική Νοσηλευτική

10

3. Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας

10

1. Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων

10

2. Νοσηλευτική Διαχείριση Παιδιών και
Ενηλίκων με Σακχαρώδη Διαβήτη

10

3. Νεφρολογική Νοσηλευτική

10

1. Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική

10

2. Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων

10

3. Χειρουργική Νοσηλευτική

10

1. Εφαρμοσμένη Κλινική Νοσηλευτική Παιδιών

10

2. Ογκολογική Νοσηλευτική – Ανακουφιστική
Φροντίδα

10

3. Ψυχική Υγεία

10

Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική
Επιστήμη

Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική

Προηγμένη Νοσηλευτική
Φροντίδα και Ψυχική Υγεία
παιδιών και ενηλίκων

ΘΕΣΕΙΣ

ìåôáðôõ÷éáêÜ

ÔìÞìá ÍïóçëåõôéêÞò
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ÄÉÄÁÊÔÑÁ
Για τη συμμετοχή στα Π.Μ.Σ., οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ
2000 € (500 ευρώ ανά εξάμηνο). Η καταβολή
του τέλους φοίτησης, γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.
Τα δίδακτρα καταβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου
Αθηνών και διατίθενται αποκλειστικά για την υποδομή και λειτουργία του ΠΜΣ. Η κατάθεση σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της ALPHA Τράπεζας
στον αριθμό λογαριασμού 802002001000227
(IBAN GR 0301408020802002001000227) και κατόπιν ο μεταπτυχιακός φοιτητής καταθέτει το απόκομμα της Τράπεζας στη Κεντρική Γραμματεία
του Τμήματος Νοσηλευτικής (Δήλου 1Α, Γουδί).
Η επιβολή τέλους φοίτησης / διδάκτρων κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη των παγίων εξόδων όπως γραμματειακή υποστήριξη και κάλυψη αμοιβών μέρους των διδασκόντων στο ΠΜΣ
και εν γένει των λειτουργικών αναγκών του
ΠΜΣ.
1. Σε κάθε σειρά εισαγόμενων φοιτητών απονέμεται το θεσπισμένο από το Τμήμα βραβείο
«Γεράσιμου Καρβουντζή» ύψους χιλίων 1000
ευρώ στον έχοντα την υψηλότερη βαθμολο-

γία μεταξύ όλων των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών της ίδιας χρονιάς στις Κλινικές Ειδικεύσεις όλων των Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων του Τμήματος Νοσηλευτικής,
κατά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών
του σπουδών.
2. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα,
και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν
ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%)
του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον
πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η
απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή
σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του
συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν
το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από
αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα
(άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

Πληροφορίες για το Τμήμα και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχονται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση
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ÅÉÓÁÃÙÃÇ
Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επανιδρύθηκε
το Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό ΠΜΣ ‘Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική
της Υγείας’ που λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος
1998-1999 με Συντονιστικό Τμήμα το Τμήμα Νοσηλευτικής. Το νέο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) ‘Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας’ (ΦΕΚ
3279-Τ.Β΄-2018, ΦΕΚ 3690 Τ.Β'2018) περιλαμβάνει τα
ακόλουθα Συνεργαζόμενα Τμήματα: Τμήμα Νοσηλευτικής (Συντονιστικό Τμήμα) και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Τμήμα Πληροφορικής και Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Αρμόδια όργανα διοίκησης του ΔΠΜΣ είναι η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ) και η Συντονιστική Επιτροπή
(ΣΕ). Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ βρίσκεται στο Τμήμα
Νοσηλευτικής.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται
και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής
εργασίας.

ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÏ
Γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας» («HealthCare ManagementHealth Informatics»), είναι να εφοδιασθούν τα
στελέχη των υπηρεσιών υγείας με την δυνατότητα αναλυτικής στρατηγικής σκέψης αλλά και
σημαντικά διοικητικά εργαλεία προκειμένου να
είναι σε θέση να καινοτομούν και να ηγούνται
των μελλοντικών εξελίξεων στο τομέα της

φροντίδας υγείας. Ο συνδυασμός ακαδημαϊκού
τρόπου σκέψης και τεκμηρίωσης με την χρήση
πρακτικών και ρεαλιστικών επιχειρησιακών
στρατηγικών στον τομέα της υγείας θα βοηθήσει τα στελέχη των υπηρεσιών υγείας να αναπτύξουν τεχνικές αποτελεσματικής διοίκησης
και ηγεσίας, να επανασχεδιάσουν, καινοτομώντας, τον τρόπο παροχής υπηρεσιών υγείας, με
έμφαση στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του συστήματος υγείας.
Επίσης, οι απόφοιτοι θα εφοδιασθούν με όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, στα θέματα επικοινωνίας, δικτύων, βάσεων δεδομένων, πληροφοριακών συστημάτων
υγείας, ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών, συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων, σημάτων και εικόνων που θα τους επιτρέπουν να
επεξεργάζονται με συστηματικό τρόπο όλες εκείνες τις πληροφορίες που τους είναι αναγκαίες προκειμένου να παρέχουν ποιοτικότερη φροντίδα υγείας. Παράλληλα, η εξοικείωση τους με
το πεδίο της πληροφορικής θα καλύψει υπολογιστικές και πληροφοριακές πλευρές των διαδικασιών και των δομών των υπηρεσιών υγείας ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο καλύτερα την
μελέτη των διαδικασιών της νόσου και της λήψης αποφάσεων.

ìåôáðôõ÷éáêÜ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
“ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ”
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ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΜΣ) στις Ειδικεύσεις:
1. Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
2. Πληροφορική της Υγείας

κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την
παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.
Το ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών
Υγείας – Πληροφορική της Υγείας» θα δέχεται
πενήντα (50) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Στο ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των
Συμμετεχόντων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τις Ειδικεύσεις
του ΔΠΜΣ.
Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι Μ.Φ., υπότροφοι και μέλη των

Αιτήσεις για συμμετοχή στο ΔΠΜΣ υποβάλλονται στην Κεντρική Γραμματεία του Τμήματος
Νοσηλευτικής (Δήλου 1Α, Γουδή, τηλ.:
2107461499, κ. Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος) σε
ειδικό έντυπο που χορηγείται από τη Γραμματεία.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (Παπαδιαμαντοπούλου 123, Γουδή, τηλ.: 2107461492, κα Μάρθα
Χαραλαμπίδου).
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ÄÉÄÁÊÔÏÑÉÊÏ ÄÉÐËÙÌÁ
Ãéá ôï Äéäáêôïñéêü Äßðëùìá ç ðñïêÞñõîç åßíáé áíïéêôÞ áðü 01/9/2018 Ýùò 30/6/2019. Ç
åðéëïãÞ üëùí ôùí õðïøçößùí ãßíåôáé óýìöùíá
ìå êñé ôÞ ñéá ðïõ êá èï ñß æï íôáé áðü ôï Íü ìï
3685/2008 êáé ôïí åóùôåñéêü êáíïíéóìü ëåéôïõñãßáò ôïõ Äéäáêôïñéêïý.

• Áðüöïéôïé ÁÅÉ, Ô.Å.É., Á.Ó.ÐÁÉ.ÔÅ Þ éóüôéìùí
ó÷ïëþí êÜôï÷ïé ÌÄÅ
• Áðüöïéôïé ó÷ïëþí Þ ôìçìÜôùí ìå êýêëï
óðïõäþí äéÜñêåéáò 5 åôþí ìå õðï÷ñÝùóç
åêðüíçóçò ðôõ÷éáêÞò åñãáóßáò ãéá ôç ëÞøç
ðôõ÷ßïõ
• Áðüöïéôïé ó÷ïëþí Þ ôìçìÜôùí ìå êýêëï
óðïõäþí äéÜñêåéáò 6 åôþí

ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ ÅÊÐÏÍÇÓÇÓ
ÄÉÄÁÊÔÏÑÉÊÇÓ ÄÉÁÔÑÉÂÇÓ

ìå ôá ðôõ ÷éá êÜ

ÔìÞìá ÍïóçëåõôéêÞò

(Óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò
ôïõ Üñèñ. 9 ôïõ Í. 3685/2008)
Äåêôïß ãéá åêðüíçóç äéäáêôïñéêÞò äéáôñéâÞò
ãßíïíôáé: (äåýôåñï åäÜöéï ôçò ðáñ. éâ´ Üñèñïõ 9,
ôïõ Íüìïõ 3685/2008)
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ÐñïãñÜììáôá Ìåôáðôõ÷éáêþí Óðïõäþí
óå Óõíåñãáóßá ìå ¢ëëá ÔìÞìáôá/Ó÷ïëÝò
1. ÏñãÜíùóç êáé äéá÷åßñéóç áíáêïõöéóôéêÞò êáé
õðïóôçñéêôéêÞò öñïíôßäáò ÷ñïíßùò ðáó÷üíôùí" óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ
ôïõ ÅÊÐÁ.
2. "ÊëéíéêÞ Âéï÷çìåßá – ÌïñéáêÞ ÄéáãíùóôéêÞ"
óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÔìÞìá Âéïëïãßáò, ×çìåß áò, Íï óç ëåõ ôé êÞò ôïõ Ðá íå ðé óôç ìßïõ
Áèçíþí.
3. “ÌïñéáêÞ ÉáôñéêÞ” óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ, ôï ôìÞìá âéïëïãßáò ôïõ ÅÊÐÁ
êáé ôá ôñßá ÅèíéêÜ ÅñåõíçôéêÜ ÊÝíôñá:

á) ºäñõìá Éáôñïâéïëïãéêþí Åñåõíþí Áêáäçìßáò Áèçíþí (ÉÉÂÅÁÁ)
â) Åñåõíçôéêü ÊÝíôñï Âéïúáôñéêþí Åðéóôçìþí
Á. Fleming êáé
ã) Ôï Åëëçíéêü Éíóôéôïýôï Pasteur.
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