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ΘΕΜΑ : Φοίτηση στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο « Εφηρµοσµένη Δηµόσια 
Υγεία» της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας σε σύµπραξη µε το Τµήµα Δηµόσιας Υγιεινής της 
Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 
 
ΣΧΕΤ: 1. Κοινή Υπουργική Απόφαση Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων & 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η υπ’ αριθµ 73508/Ε5/21-7-2004 (ΦΕΚ 
1207/5-8-2004 Τεύχος Β). 

2. Ν. 3685/ΦΕΚ 148/16-07-2008, Τεύχος Α’, άρθρο 12, παρ. 4 
3. Ν. 3685/ΦΕΚ 71 ΤΑ/2010 

 
Σας πληροφορούµε ότι για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2011 – 2012 θα λειτουργήσει Πρόγραµµα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο «Εφηρµοσµένη Δηµόσια Υγεία» που οργανώνεται από 
την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας σε σύµπραξη µε το Τµήµα Δηµόσιας Υγιεινής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
 
Το ανωτέρω Π.Μ.Σ. , απονέµει: 
Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)  µε τίτλο Εφηρµοσµένη Δηµόσια Υγεία στις εξής 
επιµέρους εξειδικεύσεις: 
1. – Λειτουργοί Δηµόσιας Υγείας 
2. – Πρότυπα και συµπεριφορές Υγείας – Προαγωγή Υγείας 
 

Στο ανωτέρω πρόγραµµα θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν (32) τριάντα δύο πτυχιούχοι 
Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήµια & Τ.Ε.Ι.) και ειδικότερα Τµηµάτων Ιατρικής, Δηµόσιας 
Υγιεινής,  Νοσηλευτικής, Επισκεπτών-τριών Υγείας και άλλων Τµηµάτων Σχολών 
Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), καθώς και Σχολών σχετικών µε Επιστήµες Υγείας 
και Κοινωνικές Επιστήµες. 
 

Η χρονική διάρκεια του προγράµµατος για την απονοµή του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος 
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε δύο (2) διδακτικά εξάµηνα συµπεριλαµβανοµένης της εκπόνησης 
διπλωµατικής εργασίας. 
 
Για την επιλογή των υποψηφίων σπουδαστών λαµβάνεται υπόψη: 

 Εξετάσεις στην Αγγλική Γλώσσα σε κείµενα και ορολογία Δηµόσιας Υγείας.  
        Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις αξιολογούνται στα παρακάτω στοιχεία: 
1. Επίπεδο και συνάφεια προηγουµένων σπουδών µε το αντικείµενο του Μεταπτυχιακού 
2. Ο βαθµός πτυχίου. 
3. Η βαθµολογία σε συναφή προπτυχιακά µαθήµατα και σε  συναφή πτυχιακή εργασία, όπου 

αυτή υπάρχει. 
4. Οι σχετικές επιστηµονικές εργασίες, δηµοσιεύσεις, ανακοινώσεις ή άλλη ερευνητική 

δραστηριότητα, συναφείς µε το αντικείµενο. 
5. Η επαγγελµατική εµπειρία του υποψηφίου. 
6. Οι γνώσεις και η εµπειρία του υποψηφίου στη χρήση Ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

στατιστικών πακέτων ανάλυσης δεδοµένων. 
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές από µέλη ΔΕΠ και ΕΠ ή από µέλη ερευνητικών κέντρων και 

σχετικών φορέων, σύµφωνα µε το  συνηµµένο έντυπο το οποίο διατίθεται από τη γραµµατεία 
της Ε.Σ.Δ.Υ.   

8. Η αξιολόγηση από τα µέλη της επιτροπής επιλογής κατά την προσωπική συνέντευξη του 
υποψηφίου. 

 



Το Ακαδηµαϊκό Έτος θα αρχίσει στις 03/10/2011 και θα λήξει στις 30/9/2012. Τα µαθήµατα θα 
είναι πρωινά και η φοίτηση υποχρεωτική και κατά συνέπεια οι έχοντες την ιδιότητα του Δηµοσίου 
Λειτουργού πρέπει να έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια. 
 
Το κόστος φοίτησης θα ανέρχεται στο ποσόν των 2.400 ευρώ. 
 

Όλοι οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 28/03/2011 
έως και 06/05/2011 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και από 9.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ. στο Γραφείο 
Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Υ. (Λ. Αλεξάνδρας 196) σε κλειστό φάκελο: 

• Αίτηση – Βιογραφικό σηµείωµα (όπως το συνηµµένο έντυπο, το οποίο διατίθεται από τη 
γραµµατεία της Ε.Σ.Δ.Υ. και παρέχεται σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα 
www.esdy.edu.gr ) – (για τους υποψήφιους υπηρετούντες στον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα, θα 
πρέπει η αίτηση να συνοδεύεται από την έγγραφη σύµφωνη 
γνώµη του άµεσου προϊσταµένου τους, προκειµένου να υπάρχει η προϋπόθεση χορήγησης 
εκπαιδευτικής άδειας από την Υπηρεσία τους, διάρκεια ενός (1) έτους, σε περίπτωση 
επιλογής τους). 

• Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ για όσους έχουν τίτλους από Α.Ε.Ι της 
αλλοδαπής (επικυρωµένο), που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Βεβαίωση αναλυτικής βαθµολογίας (επικυρωµένη) 
• Φωτοτυπία ταυτότητα (επικυρωµένη) 
• Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία 
• Δύο συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ και ΕΠ ή από µέλη ερευνητικών κέντρων και 

σχετικών φορέων όπως το συνηµµένο έντυπο, το οποίο διατίθεται από τη γραµµατεία της 
Ε.Σ.Δ.Υ. (υποβάλλονται εσώκλειστες σε φάκελο υπογεγραµµένο) 

• Βεβαίωση προϋπηρεσίας. 
• Βεβαίωση γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.  
• Αντίγραφα δηµοσίευσης και ανακοίνωσης συναφούς µε το αντικείµενο του Μ.Π.Σ. 

«Εφηρµοσµένη Δηµόσια Υγεία»  
 

Παρέχονται δύο υποτροφίες (400 € εκάστη)  στους δύο πρώτους αποφοιτήσαντες  στις εξετάσεις 
της Α’ Περιόδου . 
 

Οι εξετάσεις στην Αγγλική Γλώσσα θα διενεργηθούν στις 27/05/2011 στις εγκαταστάσεις της 
Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας και ώρα 15:00 – 18:00. 

Οι προσωπικές συνεντεύξεις θα γίνουν σε χρόνο σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα αναρτηθεί 
στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής και στην ιστοσελίδα της Σχολής.  
 

Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το έγγραφό µας αυτό, να 
ενηµερώσουν τις Υπηρεσίες εκείνες, τις οποίες εποπτεύουν. 
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