
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 3/2/2015 

Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/ οικ.193 

Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής 

 

ΘΕΜΑ: Φοίτηση στοΠρόγραμμα ΜεταπτυχιακώνΣπουδών (ΠΜΣ) μερικής φοίτησης (διετούς διάρκειας) στη 

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, για στελέχη των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας (ΦΠΥΥ) των 

Υ.ΠΕτων περιοχών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής 

Μακεδονίας 

Τη διετία 2015-2017, θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(ΠΜΣ) 

Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, μερικής φοίτησης (διετούς διάρκειας), της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 

Υγείας (ΕΣΔΥ), πενήντα (50) στελέχη φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της 3ης& 4ηςΥγειονομικής 

Περιφέρειας. Τα στελέχη πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων 

και ΤΕΙ) σχετικών με Επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας, Υγείας, Βιολογικές, Θετικές 

επιστήμες,Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες, Νομικών και Πολυτεχνικών Σχολών. 

Το ΠΜΣ υλοποιείται στο πλαίσιο της από 19/01/2015Σύμβασης της ΕΣΔΥ, της 3ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας Μακεδονίας και της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας- Θράκης. 

Τοανωτέρω ΠΜΣ προσφέρεται ως μερικής φοίτησης, διάρκειας δύο (2) ημερολογιακώνετών (24 μηνών), 

στο οποίο θα υλοποιηθούν 13 μαθήματα Κορμού, ενώ η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πρέπει να 

ολοκληρωθεί μέσα στο αμέσως επόμενο 6μηνο, με δυνατότητα παράτασης της ολοκλήρωσής της σύμφωνα 

με τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΠΜΣ της ΕΣΔΥ. 

Το ΠΜΣ αρχίζει την 19η Ιανουαρίου 2015 (ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης) και 

ολοκληρώνεται στις 18Ιανουαρίου 2017. Στο παραπάνω χρονικό διάστημα συμπεριλαμβάνεται και ο 

χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας (6 μήνες). 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΣΔΥ (www.esdy.edu.gr) 

από3 Φεβρουαρίου 2015έως και 8 Μαρτίου 2015. 

Οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της 

ΕΣΔΥ:http://www.esdy.edu.gr/default.aspx?Page=metaptyxiako_ype 

http://www.esdy.edu.gr/
http://www.esdy.edu.gr/default.aspx?Page=metaptyxiako_ype
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

(1) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση - ως 
συνημμένα αρχεία. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση είναι 

αληθή και ότι αποδεικνύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση θα 

πρέπει να υποβάλλεται στην Επιτροπή Επιλογής, κατά την προσέλευση του υποψηφίου στη 

συνέντευξη. 

 Αντίγραφο πτυχίου ή αναλυτική βαθμολογία, από τα οποία να προκύπτει ο ακριβής βαθμός του 

πτυχίου. 

 Μια (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας. 

(2) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, κατά την προσέλευση του υποψηφίου 
στη συνέντευξη 

 Αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών / διπλώματος (ευκρινές, όχι επικυρωμένο). 

 Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (ευκρινές, όχι επικυρωμένο). 

 Επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών και έγγραφο αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ, για τίτλους του 

εξωτερικού (ευκρινή, όχι επικυρωμένα). 

 Ένα από τα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, όπως ορίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. 

(http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp), ή TOEFL ή GMAT ή GRE. 

 Δύο (2) συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ή/και από διευθυντικά στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Οι 

επιστολές πρέπει να είναι γραμμένες σε προτυποποιημένο έντυπο της ΕΣΔΥ, το οποίο παρέχεται στην 

ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ: http://www.esdy.edu.gr/default.aspx?Page=metaptyxiako_ype 

 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ευκρινές, όχι επικυρωμένο). 

 Μια (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας 

Όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα κληθούν σε συνέντευξη, 

όπου θα πρέπει να αποδεικνύουν στην Επιτροπή Επιλογής την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους 

δραστηριότητα.  

http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp
http://www.esdy.edu.gr/default.aspx?Page=metaptyxiako_ype
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Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν από 16 – 20 Μαρτίου 2015 στο Γ.Ν.Θ. 

«Παπαγεωργίου». 

Η πρόσκληση για τη συνέντευξη, καθώς επίσης και η αναλυτική και συγκεντρωτική τελική βαθμολογία των 

υποψηφίων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της,σύμφωνα με σχετική απόφαση της Αρχής Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων, χωρίς άλλη ειδοποίηση. 

Οι επιλεγέντες οφείλουν, εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων να 

αποστείλουν ηλεκτρονικά στο Γραφείο Εκπαίδευσης της ΕΣΔΥ (education@esdy.edu.gr)υπεύθυνη δήλωση 

ότι αποδέχονται τη θέση φοίτησής τους στο ΠΜΣ που επελέγησαν (έντυπο δήλωσης διατίθεται στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση):http://www.esdy.edu.gr/default.aspx?Page=metaptyxiako_ype 

Σε περίπτωση μη προσέλευσης ενός ή περισσοτέρων επιτυχόντων, τη θέση καταλαμβάνουν οι πρώτοι 

κατά σειρά επιλαχόντες της κατάστασης επιτυχόντων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο 

επιτυχόντα οι ισοβαθμήσαντες γίνονται δεκτοί για φοίτηση ως υπεράριθμοι. 

Με τις υπ’ αριθμ. 17/2002 και 56/2003 Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, οι υποψήφιοιέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που φορούν τους λοιπούς 

συνυποψήφιους, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, 

σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία. 

H ΕΣΔΥ τηρεί τις διατάξεις του ν. 2472/1997 «περί προστασίας προσωπικών δεδομένων» αναφορικά με το 

αρχείο των προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων - χρηστών του ιστοχώρου της, το οποίο τηρεί στο 

πλαίσιο του διαγωνισμού και δεν περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Το αρχείο αυτό θα τηρείται από 

την ΕΣΔΥ με αποκλειστικό σκοπό την διαδικασία του διαγνωστικού. Οι δικαιούχοι και οι χρήστες, ρητά και 

ανεπιφύλακτα παρέχουν τη συγκατάθεσή τους προς τούτο. 

 

 
Ο Κοσμήτωρ 
 
 
Αλκιβιάδης Βατόπουλος 
Καθηγητής  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας 

• Γραφείο Διοικητή 

• Γραφείο Υποδιοικητή 

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης  

• Γραφείο Διοικητή 

• Γραφείο Υποδιοικητή 

Υπουργείο Υγείας 

• Γραφείο κ. Υπουργού 

• Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών 

• Γραφεία κ. Γεν. Γραμματέων 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

• Δ/νση Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας 

ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

(1) Κοσμητεία 

(2) Γραμματεία 

(3) Τομείς της  ΕΣΔΥ 

(4) Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΣΔΥ 

ΑΔΑ: ΨΛ2ΒΘ-ΠΟ6
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