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Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο 

 

  

ΘΕΜΑ: «Φνίηεζε ζηελ Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Υγείαο γηα ηελ απφθηεζε 

Μεηαπηπρηαθψλ Γηπισκάησλ Δηδίθεπζεο ζηε Γεκφζηα Υγεία, ηε Γηνίθεζε Υπεξεζηψλ 

Υγείαο θαη ηελ Δπαγγεικαηηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Υγεία» 

 
Τν αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015, ζα γίλνπλ δεθηνί λα θνηηήζνπλ ζηα Πξνγξάκκαηα 

Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ (ΠΜΣ) ηεο Δζληθήο Σρνιήο Γεκφζηαο Υγείαο (ΔΣΓΥ), 

εθαηφλ πελήληα έμη (156), πηπρηνχρνη Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ 

(Παλεπηζηεκίσλ θαη ΤΔΙ) γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθψλ Γηπισκάησλ Δηδίθεπζεο 

(ΜΓΔ) ζηε Δεκόζηα Τγεία, ηε Δηνίθεζε Τπεξεζηώλ Τγείαο θαη ηελ 

Επαγγεικαηηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Τγεία. 

1. Σην ΠΜΣ Δεκόζηαο Τγείαο (ΠΜ ΔΤ), γίλνληαη δεθηνί λα θνηηήζνπλ, ζπλνιηθά, 

πελήληα (50) θνηηεηέο, πηπρηνχρνη Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ 

(Παλεπηζηεκίσλ θαη ΤΔΙ), ζρεηηθψλ κε Δπηζηήκεο Υγείαο, Βηνινγηθέο θαη Θεηηθέο 

Δπηζηήκεο, Δπηζηήκεο ηεο Γεο θαη Κνηλσληθέο θαη Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο. 

Τν ΠΜΣ ΓΥ παξέρεη ηξείο (3) Καηεπζχλζεηο: 

(α) Γεληθή 

(β) Φξφληα Ννζήκαηα  

(γ) Λνηκψδε Ννζήκαηα  

2. Σην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ Δηνίθεζεο Τπεξεζηώλ Τγείαο (ΠΜ 

ΔΤΤ)  γίλνληαη δεθηνί λα θνηηήζνπλ, ζπλνιηθά, πελήληα έμη (56) θνηηεηέο, 

πηπρηνχρνη Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ (Παλεπηζηεκίσλ θαη ΤΔΙ), 

ζρεηηθψλ κε Δπηζηήκεο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο, Υγείαο, Βηνινγηθέο θαη Θεηηθέο 

Δπηζηήκεο, Δπηζηήκεο ηεο Γεο θαη Κνηλσληθέο, Αλζξσπηζηηθέο θαη Πνιηηηθέο 

Δπηζηήκεο. 
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Τν ΠΜ ΔΤΤ παξέρεη ηέζζεξηο (4) Καηεπζχλζεηο: 

(α) Γεληθή             (25 θνηηεηέο) 

(β) β.1. Οηθνλνκηθή Αμηνιφγεζε                      (10 θνηηεηέο) 

     β.2. Οηθνλνκηθή Αμηνιφγεζε (6 θνηηεηέο - ζηειέρε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ) 

(γ) Γηνίθεζε Ννζειεπηηθψλ Υπεξεζηψλ                      (10 θνηηεηέο) 

(δ) Γηνίθεζε Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο          (5 θνηηεηέο) 

 
3. Σην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ Επαγγεικαηηθήο θαη 

Πεξηβαιινληηθήο Τγείαο (ΠΜ ΕΠΤ) γίλνληαη δεθηνί λα θνηηήζνπλ, ζπλνιηθά, 

πελήληα (50) θνηηεηέο. 

 

Τν ΠΜ ΕΠΤ παξέρεη δχν (2) θαηεπζχλζεηο: 

(α)  Γεληθή, γηα πηπρηνχρνπο Ιαηξηθψλ Σρνιψλ, 

(β)  Υγηεηλήο Πεξηβάιινληνο, γηα δηπισκαηνχρνπο φισλ ησλ ηκεκάησλ 

Πνιπηερλείσλ ή Πνιπηερληθψλ Σρνιψλ, πηπρηνχρνπο Πεξηβαιινληηθψλ 

Δπηζηεκψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, πηπρηνχρνπο ηνπ Τκήκαηνο Γεκφζηαο Υγείαο 

θαη Κνηλνηηθήο Υγείαο (Καηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγηεηλήο) θαη ησλ Σρνιψλ 

Τερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ησλ ΤΔΙ. 

 
Η δηάξθεηα πιήξνπο θνίηεζεο ζηα ΠΜΣ είλαη έλα (1) έηνο (2 αθαδεκατθά εμάκελα). 

Αξρίδνπλ ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2014 θαη νινθιεξψλνληαη ζηηο 30 Σεπηεκβξίνπ 2015. 

Σην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο εθπφλεζεο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 
Τα αλσηέξσ ΠΜΣ πξνζθέξνληαη θαη σο κεξηθήο θνίηεζεο, δηάξθεηαο δχν (2) εηψλ   

(4 αθαδεκατθψλ εμακήλσλ) γηα αξηζκφ θνηηεηψλ πνπ κπνξεί λα είλαη έσο 50% ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ. Τα ΠΜΣ κεξηθήο θνίηεζεο αξρίδνπλ ηελ 1ε 

Οθησβξίνπ 2014 θαη νινθιεξψλνληαη ζηηο 30 Σεπηεκβξίνπ 2016. Σην παξαπάλσ 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. 

 
Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάινπλ αηηήζεηο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο 

ΔΣΓΥ (www.esdy.edu.gr) απφ 7 Απξηιίνπ έσο θαη 14 Μαΐνπ 2014. 

Οδεγίεο γηα ηελ ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Σρνιήο : 

 http://www.esdy.edu.gr/default.aspx?page=nea_sxolis_prokirixeis_metapt.     
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

(1) Δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη απαξαηηήησο σο ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά 

αξρεία καδί κε ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε 

 Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψλνληαη ζηελ ειεθηξνληθή 

αίηεζε είλαη αιεζή θαη φηη απνδεηθλχνληαη κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 

(ππνγεγξακκέλε). 

 Αληίγξαθν ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ / δηπιψκαηνο ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ν 

αθξηβήο βαζκφο, ε εκεξνκελία θαη ην έηνο θηήζεο απηνχ. Σε πεξίπησζε πνπ ν 

βαζκφο εθθξάδεηαη κε αμηνινγηθφ ραξαθηεξηζκφ ή κε αθέξαην αξηζκφ πξέπεη λα 

ππνβιεζεί θαη βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο ηεο νηθείαο ζρνιήο 

απ’ φπνπ λα βεβαηψλεηαη ή λα πηζηνπνηείηαη ν αθξηβήο αξηζκεηηθφο βαζκφο κε δχν 

δεθαδηθά ςεθία. 

Εάλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη: α) Δπίζεκε κεηάθξαζε 

ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη β) πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ΓΟΑΤΑΠ πεξί ηζνηηκίαο 

ή ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο θαζψο θαη αληηζηνηρία ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηψλ 

κε ηελ βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ.  

 Μηα (1) πξφζθαηε θσηνγξαθία ηχπνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.  

 Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

 Οη ππνςήθηνη ηεο θαηεχζπλζεο «Οηθνλνκηθή Αμηνιφγεζε γηα ζηειέρε ησλ ελφπισλ 

δπλάκεσλ»: ππνβάιινπλ θαη ζρεηηθή εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο 

Άκπλαο. 

(2) Δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή θαηά ηελ πξνζέιεπζε 

ηνπ ππνςεθίνπ ζηε ζπλέληεπμε 

Γχν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, θαηά πξνηίκεζε απφ θαζεγεηέο νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο 

Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ, ή/θαη απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ θνξέσλ. Οη επηζηνιέο πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο ζε πξνηππνπνηεκέλν 

έληππν ηεο ΔΣΓΥ, ην νπνίν παξέρεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΣΓΥ: 

http://www.esdy.edu.gr/default.aspx?page=nea_sxolis_prokirixeis_metapt 

 

Οη ππνςήθηνη πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο, ζα θιεζνχλ λα 

πξνζέιζνπλ ζε γξαπηή εμέηαζε ζηα αγγιηθά, ζε θείκελν ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηνπ 

θάζε πξνγξάκκαηνο, ζηηο 29 θαη 30 Μαΐνπ 2014. Αθνινχζσο, ζηε ζπλέληεπμε ζα 

θιεζνχλ φζνη ππνςήθηνη έρνπλ επηηπρή επίδνζε ζηα αγγιηθά. Οη  ππνςήθηνη, θαηά ηελ 

πξνζέιεπζε ζηε ζπλέληεπμε νθείινπλ λα έρνπλ καδί ηνπο ηα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά  
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ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ζηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο ηελ αθαδεκατθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα.  

 
Οη ζπλεληεχμεηο ησλ ππνςεθίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ 16 – 20 Ινπλίνπ 2014. 

 
Η πξφζθιεζε γηα ηε γξαπηή εμέηαζε (Αγγιηθά), ε επίδνζε ζε απηή, ε πξφζθιεζε γηα 

ηε ζπλέληεπμε, θαζψο επίζεο θαη ε αλαιπηηθή θαη ζπγθεληξσηηθή ηειηθή βαζκνινγία 

ησλ ππνςεθίσλ αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα θαη ηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ηεο 

ΔΣΓΥ, ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ 

Γεδνκέλσλ, ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε. 

 
Οη επηιεγέληεο νθείινπλ, εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ λα πξνζθνκίζνπλ ζηε Γηεχζπλζε Γξακκαηείαο ηεο ΔΣΓΥ – 

Γξαθείν Δθπαίδεπζεο: 

 Υπεχζπλε δήισζε φηη απνδέρνληαη ηε ζέζε θνίηεζήο ηνπο ζην ΠΜΣ πνπ 

επειέγεζαλ (έληππν δήισζεο δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΣΓΥ: 

 http://www.esdy.edu.gr/default.aspx?page=nea_sxolis_prokirixeis_metapt). 

 Τελ έληππε κνξθή ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο πνπ ππέβαιαλ ειεθηξνληθά. 

 Τελ έληππε κνξθή ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ Ν. 1599/86 πνπ ππέβαιαλ 

ειεθηξνληθά καδί κε ηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο. 

 Αληίγξαθν ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ / δηπιψκαηνο ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ν 

αθξηβήο βαζκφο, ε εκεξνκελία θαη έηνο θηήζεο απηνχ. Σε πεξίπησζε πνπ ν 

βαζκφο εθθξάδεηαη κε αμηνινγηθφ ραξαθηεξηζκφ ή κε αθέξαην αξηζκφ πξέπεη λα 

ππνβιεζεί θαη βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο ηεο νηθείαο 

ζρνιήο απ’ φπνπ λα βεβαηψλεηαη ή λα πηζηνπνηείηαη ν αθξηβήο αξηζκεηηθφο βαζκφο 

κε δχν δεθαδηθά ςεθία. Δάλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη α) 

Δπίζεκε κεηάθξαζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη β) πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ 

ΓΟΑΤΑΠ πεξί ηζνηηκίαο ή ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο θαζψο θαη αληηζηνηρία ηεο 

βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηψλ κε ηελ βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ. 

 Γχν (2) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο ηχπνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.  

 Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

 Οη επηηπρφληεο ζηειέρε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ γηα ηελ θαηεχζπλζε «Οηθνλνκηθή 

Αμηνιφγεζε» ππνβάιινπλ θαη ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο 

Άκπλαο. 
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Δάλ ππάξμεη ηζνβαζκία κε ηνλ ηειεπηαίν επηηπρφληα νη ηζνβαζκήζαληεο γίλνληαη 

δεθηνί γηα θνίηεζε σο ππεξάξηζκνη. Σε πεξίπησζε κε ππνβνιήο αίηεζεο απνδνρήο 

ηεο θνίηεζεο εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, θαιείηαη γηα θνίηεζε ν πξψηνο θαηά 

ζεηξά επηιαρψλ ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ππνςεθίσλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 

ππάξρνπλ ηζνβαζκήζαληεο ππεξάξηζκνη.  

 

 

Ο Κνζκήησξ 

 

    Βαζίιεηνο Μαθξφπνπινο 

  Καζεγεηήο  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

Υπνπξγείν Υγείαο 

 Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ 

 Γξαθείν θ.θ. Υθππνπξγψλ 

 Γξαθεία θ. Γελ. Γξακκαηέσλ 

 Γεληθή Γ/λζε Γηνηθ. Υπνζηήξημεο θαη Τερληθψλ Υπνδνκψλ  

- Γ/λζε Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο 

- Γ/λζε Πξνζσπηθνχ  (Τκήκα Α’) 

Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ  

Γ/λζε Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ θαη Έξεπλαο 

Υπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 

ΓΓΟΣΥ/ΓΟΙ-ΓΑΓ 

ΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

(1) Κνζκεηεία 

(2) Γξακκαηεία 

(3) Τνκείο ηεο  ΔΣΓΥ 

(4) Γηεπζπληέο Σπνπδψλ 
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