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ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                                                                         
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

 
    Τα Τμήματα Νοσηλευτικής (Συντονιστικό Τμήμα) και Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), καθώς και τα Τμήματα Βιομηχανικής Διοίκησης 

& Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με 

απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ), προκηρύσσουν 50 θέσεις Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, βάσει του Ν.4485/2017, στο Διιδρυματικό 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ): 

  
«Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας»  

(Healthcare Management – Health Informatics)  
με τις εξής ειδικεύσεις: 

 
1. Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας / Healthcare Management (25 θέσεις) 

 
2. Πληροφορική της Υγείας / Health Informatics (25 θέσεις) 

 
σύμφωνα με την απόφαση επανίδρυσης 825/02-07-2018 της Συγκλήτου ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 

3279/Β/2018) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ (Απόφαση Συγκλήτου ΕΚΠΑ 

333/03-08-2020). 

 

     Αίτηση υποψηφιότητας, σε μία από τις παραπάνω ειδικεύσεις, μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι 

τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Συμμετεχόντων Τμημάτων ΑΕΙ, καθώς και απόφοιτοι άλλων 

Τμημάτων ΑΕΙ & ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, συναφούς 

γνωστικού αντικειμένου με τις Ειδικεύσεις του ΔΠΜΣ. 

     Επίσης, βάσει της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν.4485/17, ορίζεται ότι: Τα μέλη των 

κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου 

εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και 

μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο 

άρθρο 45, μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο 

είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο 

Ίδρυμα. 

      Ο Σκοπός του ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της 

Υγείας» είναι διττός.  

      Αφενός μεν είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων στον 

τομέα της διοίκησης υπηρεσιών υγείας, που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις 

προκλήσεις του σύγχρονου, πολύπλοκου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος του τομέα υγείας. 

Αφετέρου δε, λόγω του ότι οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας είναι ραγδαίες, αυτό έχει 

συμβάλει ώστε να έχουν τροποποιηθεί οι υπηρεσίες στο χώρο της υγείας. Έτσι, όλοι οι οργανισμοί 

υγείας είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν πλήθος τεχνολογικών καινοτομιών και μεθόδων ώστε 

να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα τους. Για το λόγο αυτό είναι 

επιτακτική ανάγκη, οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών υγείας να είναι 

πλήρως εκπαιδευμένοι όσον αφορά τις διάφορες τεχνολογίες και επιστημονικές εξελίξεις που 

πρέπει να εφαρμόζονται στον τομέα της υγείας.  
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Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσω της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής 

υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ ( https://eprotocol.uoa.gr/ )*  σε δύο χρονικές περιόδους: 

 

Πρώτος κύκλος αιτήσεων: από Τρίτη 14-06-2022 έως Πέμπτη 14-07-2022 (μέχρι ώρα 

14.00μμ**),      

Δεύτερος κύκλος αιτήσεων: από Πέμπτη 01-09-2022 έως Πέμπτη 06-10-2022 (μέχρι ώρα 

14.00μμ**)  

 

Yπεύθυνος κ. Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος,  τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7461499 

Γραμματειακή υποστήριξη του ΔΠΜΣ: Μάρθα Χαραλαμπίδου, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 

7461492, Μαριάννα Ισαακίδου, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7461439 

 

* Βήματα υποβολής αιτήσεων στο  https://eprotocol.uoa.gr/  

 

1: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ 

2: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

3: ΕΠΙΛΟΓΗ 5 : Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

 
**Οι αιτήσεις, στις καταληκτικές ημερομηνίες των δύο κύκλων (14-07-2022 & 06-10-2022), θα 
πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 14.00 μμ 
 

Η διαδικασία Συνεντεύξεων & Επιλογής ΜΦ, θα είναι κοινή για τους υποψήφιους και των 

δύο κύκλων αιτήσεων. 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Παράρτημα Αίτησης (επισυνάπτεται, σελίδα 4 & 5). 

2. Βιογραφικό σημείωμα.  

3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (αποφοίτησης) όπου φαίνεται 
ο βαθμός πτυχίου.  

4. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών. 

5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, B2, Γ1 ή Γ2. 

7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν. 

8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν 

9. Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν 

10. Συστατικές επιστολές, εάν υπάρχουν. 

11. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ΜΟΝΟ για όσους προέρχονται 
από ιδρύματα της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρ.34 παρ. 7 του Ν. 4485/17, ή παραστατικό 
που να αποδεικνύεται ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου σπουδών, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Τα δικαιολογητικά 1 έως 6 είναι απαραίτητα και πρέπει να αποσταλούν υποχρεωτικά. 

 
➢ Αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά 

δεν θα γίνεται δεκτή στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής.   
 

 
   Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:  

- Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20% 

- Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε ποσοστό 15% 

- Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 10% 
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- Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 5% 

- Δημοσιεύσεις σε ποσοστό 5% 

- Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 5% 

- Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 40% 

     Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ καταρτίζει τον Πίνακα 

αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στην ΕΔΕ.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, εισάγονται οι ισοβαθμήσαντες ως υπεράριθμοι σε ποσοστό που δεν 
υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων στο Πρόγραμμα. 

    Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι 
επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο 
Πρόγραμμα.  

    Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος 
εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. 

    Για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική 
της Υγείας» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 
2000 ευρώ (680 ευρώ μετά την εγγραφή, 660 ευρώ στην αρχή του ΄β εξάμηνου και 660 ευρώ 
στην αρχή του ΄γ εξάμηνου).  

     

• Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ 
(Παπαδιαμαντοπούλου 123, Γουδή) και για τους δύο κύκλους αιτήσεων, στις 
13/10/2022 ημέρα Πέμπτη και στις 14/10/2022 ημέρα Παρασκευή (η χρησιμοποίηση 
της δεύτερης ημέρας θα εξαρτηθεί από το πλήθος των αιτήσεων). Οι συγκεκριμένες 
ώρες των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν την Τρίτη 11/10 στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος (www.nurs.uoa.gr)  
 

• Τα τελικά αποτελέσματα των επιλεγέντων του Προγράμματος θα ανακοινωθούν μετά 
την έγκριση από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
(www.nurs.uoa.gr)  
 

• Ύστερα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι επιλεγέντες θα πρέπει να 

εγγραφούν στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ημερομηνίες και σύμφωνα με τις 

οδηγίες που θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr) 

 

• Έναρξη μαθημάτων: την πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη 2022 
 

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται (ανακοινώσεις, αποτελέσματα) μέσω της κεντρικής 
ιστοσελίδας του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr) βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου που θα 
λαμβάνουν με την κατάθεση της αίτησής τους. 
 

  Αθήνα 09-06-2022 
 
 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕ 
 
* 
 
 

Καθηγητής Ιωάννης Μαντάς 
 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο 

http://www.nurs.uoa.gr)*/
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ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
 

 
 

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

Για εισαγωγή στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) 
 

«Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας»  
(Healthcare Management – Health Informatics) 

 
 
Με Ειδίκευση ……………………………………………………………………..………………..………… 

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ……………....................................................................................................... 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ............................................................................................................ 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ...................................................................................... 
 
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ................................................................................................................................... 
 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ..................................................................................Τ.Κ..................................... 
 
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ..........................................  ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ .................................... 
 
E-MAIL ………………………………..………………………ΑΜΚΑ…….………………………………… 
 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   ............................................................................................................... 
 
ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΩΣ ....................................................................................................................  
 
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ........................................................................................................................... 
 
 
  
 Σας γνωρίζω ότι ενδιαφέρομαι να παρακολουθήσω το Διιδρυματικό Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Τμημάτων: Νοσηλευτικής (Συντονιστικό Τμήμα) και Οικονομικών 
Επιστημών του ΕΚΠΑ, Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Ψηφιακών 
Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στην ανωτέρω Ειδίκευση. 
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Επίσης δηλώνω υπεύθυνα, ότι γνωρίζω την απόφαση επανίδρυσης 825/02-07-2018 της 

Συγκλήτου ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 3279/Β/2018) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ 

(Απόφαση Συγκλήτου ΕΚΠΑ 333/03-08-2020) 

• Ότι η φοίτηση είναι υποχρεωτική. 

• Ότι θα καταβάλω δίδακτρα 2000 ευρώ (680 ευρώ μετά την εγγραφή, 660 ευρώ στην αρχή 

του ΄β εξάμηνου και 660 ευρώ στην αρχή του ΄γ εξάμηνου).   

• Ότι θα εφαρμόζω τις αποφάσεις της ΕΔΕ που θα συμπληρώνουν τον Κανονισμό 

Λειτουργίας του ΔΠΜΣ.   

➢ Συνημμένα υποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά:  

1. Βιογραφικό σημείωμα.  

2. Αντίγραφο πτυχίου όπου αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών 

όπου φαίνεται ο βαθμός πτυχίου.  

3. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών. 

4. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας Β2, Γ1 ή Γ2. 

6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν. 

7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν. 

8. Αποδεικτικά Ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν. 

9. Συστατικές επιστολές, εάν υπάρχουν. 

10. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ΜΟΝΟ για όσους προέρχονται από 

ιδρύματα της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17, ή παραστατικό που να 

αποδεικνύεται ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναγνώρισης. 

Τα δικαιολογητικά 1 έως 5 είναι απαραίτητα και πρέπει να αποσταλούν υποχρεωτικά. 
 
Ενημερώθηκα επίσης για τα κάτωθι: 

•  Την ημερομηνία της συνέντευξης. 

• Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατεθούν μέσω της Υπηρεσίας 

ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ (https://eprotocol.uoa.gr/). Κατά την ημερομηνία 

προσέλευσης στη συνέντευξη, θα προσκομιστούν και σε έντυπη μορφή, εις διπλούν, τα 

δικαιολογητικά που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά. 

• Τα ανωτέρω προσωπικά μου στοιχεία, μπορούν να διατεθούν σε υπηρεσίες του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για λόγους που σχετίζονται με τις 

Μεταπτυχιακές μου Σπουδές. 

• Ενημερώθηκα ότι αίτηση με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνεται δεκτή στην περαιτέρω 

διαδικασία επιλογής. 

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

Ο/Η Αιτών/ούσα 
 
 

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