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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

Ηράκλειο, 17 Ιουνίου 2022 

Αριθ. Πρωτ. 13994/1016 

 
Θζμα:  Παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων για τθν ειςαγωγι πτυχιοφχων ςτο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν  (ΠΜΣ) «ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΠΑΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ» τθσ Ιατρικισ Σχολισ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ για το 
Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2022-2023 
(ΑΔΑ Προκιρυξθσ: 6ΑΗΨ469Β7Γ-6ΥΜ) 
 

Θ Ιατρικι Σχολι του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ οργανϊνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν με τίτλο  "Επείγουςα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων 
και Νζων" ςε εφαρμογι του Ν. 4485/2017, του ΦΕΚ Επανίδρυςθσ (Β' 2139/11.06.2018) και 
του ΦΕΚ Κανονιςμοφ (Β’ 2586/03.07.2018), το οποίο οδθγεί ςτθν απόκτθςθ Διπλϊματοσ 
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Μ.Σ.) ςτθν «Επείγουςα και Εντατικι Θεραπεία Παίδων, 
Εφιβων και Νζων» (MSc in "Emergencies and Intensive Care in Children, Adolescents and 
Young Adults"), μετά από ςπουδζσ διάρκειασ τριϊν (3) ακαδθμαϊκϊν εξαμινων. 

Αντικείμενο του Προγράμματοσείναι θ προαγωγι τθσ γνϊςθσ και θ ζρευνα ςε όλα τα 
ςφγχρονα κζματα τθσ Επείγουςασ και Εντατικισ Θεραπείασ Παίδων, Εφιβων και Νζων. Στα 
πλαίςια του μετεκπαιδευτικοφ αυτοφ προγράμματοσ, προςεγγίηονται οι βαςικζσ αρχζσ 
ζρευνασ, βιοθκικζσ και νομικζσ πτυχζσ, θ δομθμζνθ προςζγγιςθ και αντιμετϊπιςθ κρίςιμων 
για τθ ηωι καταςτάςεων, οι αρχζσ και ςχεδιαςμόσ Επείγουςασ Ιατρικισ όπωσ αυτζσ 
διατυπϊνονται ςιμερα και πρακτικι εφαρμογι αυτϊν, οι εξελίξεισ και τρζχουςεσ 
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ςτον χϊρο τθσ Εντατικισ Θεραπείασ Παιδιϊν, Εφιβων και Νζων 
ενθλίκων, κακϊσ και ςυναφι κζματα πακοφυςιολογίασ, γενετικισ,επιδθμιολογίασ, 
απεικόνιςθσ, ανοςολογίασ και λοιμϊξεων. 

κοπόσ του Προγράμματοσ είναι να εκπαιδεφςει νζουσ επιςτιμονεσ, ζτςι ϊςτε να 
αποκτιςουν ζνα ιςχυρό επιςτθμονικό υπόβακρο, εμπειρία και τεχνογνωςία ςε μια 
ιδιαίτερα δυναμικι περιοχι τθσ ςφγχρονθσ επιςτιμθσ όπωσ είναι θ Επείγουςα και Εντατικι 
Θεραπεία Παίδων, Εφιβων και Νζων, με ιδιαίτερθ εξειδίκευςθ ςτο γνωςιολογικό και 
επιςτθμονικό πεδίο των πρόςφατα δυναμικά αναπτυςςόμενων πολυδφναμων Μονάδων 
Εντατικισ Θεραπείασ. Επίςθσ, να εφοδιάςει ιατροφσ, νοςθλευτζσ αλλά και άλλουσ 
επιςτιμονεσ από το χϊρο των Επιςτθμϊν Υγείασ με ιςχυρό κεωρθτικό υπόβακρο, αλλά και 
πρακτικζσ και διοικθτικζσ δεξιότθτεσ που αφοροφν ςτθν Εντατικι Θεραπεία και Επείγουςα 
Ιατρικι ςτθν Παιδικι, Εφθβικι και Νεανικι θλικία. 

Η διάρκεια φοίτηςησ για τθν απόκτθςθ του Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Μ.Σ.), 
είναι τρία (3) ακαδθμαϊκά εξάμθνα: 2 εξάμθνα παρακολοφκθςθσ μακθμάτων και 1 εξάμθνο 
για  τθν εκπόνθςθ και ςυγγραφι μεταπτυχιακισ εργαςίασ. 

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.06.17 11:15:47
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Location: Athens
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Το Πρόγραμμα είναι πλιρουσ φοίτθςθσ και θ παρακολοφκθςθ υποχρεωτικι. Hδιάρκρωςθ 
των μακθμάτων κα είναι τζτοια ϊςτε να κακίςταται εφικτι θ παρακολοφκθςθ του 
Προγράμματοσ και από εργαηόμενουσ. 

Θ Γλϊςςα του Προγράμματοσ τόςο ςτθ διδαςκαλία όςο και ςτθ ςυγγραφι τθσ 
μεταπτυχιακισ εργαςίασ είναι θ ελλθνικι. 

Δεκτοί γίνονται πτυχιοφχοι α) Ιατρικισ ι Νοςθλευτικισ Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι 
αντίςτοιχων Τμθμάτων ομοταγϊν Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ, β) Νοςθλευτικισ ΑΕΙ ι ΑΤΕΙ 
τθσ θμεδαπισ ι αντίςτοιχων Τμθμάτων ομοταγϊν Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ, γ) Βιολογίασ, 
Μοριακισ Βιολογίασ, Βιοχθμείασ, Βιοτεχνολογίασ, Φαρμακολογίασ θ άλλων τμθμάτων 
Πανεπιςτθμίων ι ΑΤΕΙ, τθσ θμεδαπισ ι αντίςτοιχων Τμθμάτων ομοταγϊν Ιδρυμάτων τθσ 
αλλοδαπισ, ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου όπωσ Φυςικοκεραπείασ, Επιςκεπτϊν 
Υγείασ, Μαιευτικισ, δ) μζλθ των κατθγοριϊν Ε.Ε.Π., κακϊσ και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ςφμφωνα 
με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρου 34 του Ν. 4485/2017. 

Αίτθςθ μποροφν να υποβάλουν και φοιτθτζσ που δεν ζχουν ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ τουσ 
αλλά πρόκειται να τισ ολοκλθρϊςουν πριν τθν εγγραφι τουσ ςτο Πρόγραμμα (Σεπτζμβριοσ-
Οκτϊβριοσ 2022). 
 
Ο αρικμόσ των ειςακτζων ορίηεται, κατ' ανϊτατο όριο, ςε είκοςι (20) φοιτθτζσ ανά ζτοσ. 
 
Τποβολή Δικαιολογητικών 

Υποβολι τθσ αίτθςθσ και των δικαιολογθτικϊν γίνεται MONO θλεκτρονικά μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ https://postgrad.cict.uoc.gr ςτθν οποία οι υποψιφιοι κα πρζπει να 
δθμιουργιςουν λογαριαςμό χριςτθ, να επεξεργαςτοφν τθν αίτθςι τουσ, να επιςυνάψουν 
(upload) τα δικαιολογθτικά τουσ και να τθν υποβάλλουν οριςτικά πριν τθ λιξθ τθσ 
προκεςμίασ. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν: 
1. Αίτηςη ςυμμετοχήσ : ςτθν ιςτοςελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr 
 και τα παρακάτω πιςτοποιθτικά ι αρχεία 
2. Για πτυχιοφχουσ: 
2.1. Αντίγραφο Πτυχίου και 
2.2. Πιςτοποιητικό αναλυτικήσ βαθμολογίασ μαθημάτων 

Για πτυχιοφχουσ Πανεπιςτημίων του εξωτερικοφ 
Επιπρόςκετα καλοφνται να υποβάλλουν πιςτοποιητικό ιςοτιμίασ ή/και αντιςτοιχίασ 
του πτυχίου τουσ από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ι αντίγραφο τθσ αίτθςθσ που ζχει κατατεκεί 
ςτον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Σφμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν δεν απονζμεται ςε φοιτητή του οποίου ο τίτλοσ ςπουδϊν 
πρϊτου κφκλου από ίδρυμα τησ αλλοδαπήσ δεν ζχει αναγνωριςτεί από το ΔΟΑΤΑΠ) 

3.  Για τελειόφοιτουσ: 
3.1   Υποβολι Πιςτοποιητικοφ αναλυτικήσ βαθμολογίασ μαθημάτων και  
  Βεβαίωςη περάτωςησ ςπουδών (εφόςον υπάρχει) 
4. Πιςτοποιητικό γνώςησ Αγγλικήσ γλώςςασ  ςε επίπεδο τουλάχιςτον Β2 με βάςθ το 

Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίςιο αναφοράσ για τισ γλϊςςεσ ι εναλλακτικά τίτλο ςπουδϊν 
από Εκπαιδευτικό Κδρυμα αγγλόφωνθσ χϊρασ ι αγγλόφωνου προγράμματοσ 
ςπουδϊν, διαφορετικά οι υποψιφιοι, κα εξεταςτοφν ςτθν αγγλικι γλϊςςα 

5. Κατάλογοσ δημοςιεφςεων και εργαςιών ςε ςυνζδρια εφόςον υπάρχουν 
6. Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ  
7. Φωτογραφία 
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Για τα ςαρωμζνα πιςτοποιητικά και τα αρχεία 
Μπορείτε να επιςυνάψετε μόνο αρχεία τφπου pdf 
Μζγιςτο επιτρεπόμενο μζγεκοσ κάκε αρχείου = 2MB 
Συνολικό μζγιςτο επιτρεπόμενο μζγεκοσ αρχείων = 20MB 
 
Για τη Φωτογραφία 
Μπορείτε να επιςυνάψετε αρχεία τφπου:  .png, .jpeg 
Μζγιςτο Μζγεκοσ: 2MB 
Διαςτάςεισ: 200pxx 200px 
 

Για τισ υςτατικζσ Επιςτολζσ 
Οι Συςτατικζσ Επιςτολζσ πρζπει να υποβλθκοφν: 
 
1. Είτε μζςω email από τον ςυντάκτθ τθσ ςυςτατικισ επιςτολισ ςτθ διεφκυνςθ 
postgradsecr@med.uoc.gr με τθν ζνδειξθ «Συςτατικι Επιςτολι για τον/τθν υποψιφιο/α  
κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΠΜΣ «Επείγουςα και Εντατικι Θεραπεία Παίδων, Εφιβων και Νζων» 
Θ αποςτολι του email να γίνει από διεφκυνςθ email του φορζα ςτον οποίο 
ανικει/εργάηεται ο ςυντάκτθσ, διαφορετικά από τθν προςωπικι διεφκυνςθ email του 
ςυντάκτθ. 
Το  email  με τθ Συςτατικι Επιςτολι πρζπει να περιλαμβάνει τθν ιδιότθτα και τα πλιρθ 
ςτοιχεία επικοινωνίασ του ςυντάκτθ. 
 
Θ αποςτολι του email πρζπει να γίνει μζχρι τισ 24 Ιουνίου 2022. 
 
2. Είτε μζςα από τθν εφαρμογι τθσ υποβολισ των αιτιςεων: 
Σε αυτιν τθν περίπτωςθ ο υποψιφιοσ πρζπει υποχρεωτικά να δθλϊςει ςτθν αίτθςθ 
υποψθφιότθτάσ του:  
α) το ονοματεπϊνυμο, τθν ιδιότθτα και τα πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ του ςυντάκτθ  
β) τθ διεφκυνςθ email του φορζα ςτον οποίο ανικει/εργάηεται ο ςυντάκτθσ ϊςτε εν 
ςυνεχεία θ εφαρμογι να ειδοποιιςει θλεκτρονικά τον ςυντάκτθ να ανεβάςει τθ ςυςτατικι 
του επιςτολι, μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ του υποψθφίου.  
 
Θ υποβολι τθσ ςυςτατικισ επιςτολισ από τον ςυντάκτθ ςτθν εφαρμογι τθσ υποβολισ των 
αιτιςεων, πρζπει να γίνει μζχρι τισ 24 Ιουνίου 2022. 
 
Σζλη Φοίτηςησ 
Για τθ φοίτθςθ ςτο Πρόγραμμα απαιτείται θ καταβολι τελϊν φοίτθςθσ φψουσ 2.400€, για 
το ςφνολο των ςπουδϊν του Προγράμματοσ. Τα τζλθ φοίτθςθσ κα καταβάλλονται ςε 
περιόδουσ που κα ορίςει θ Συνζλευςθ τθσ Ιατρικισ Σχολισ μετά από ειςιγθςθ τθσ 
Συντονιςτικισ Επιτροπισ του Προγράμματοσ και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των αρμόδιων 
οργάνων του Πανεπιςτθμίου, ςε τραπεηικό λογαριαςμό του ΕΛΚΕ. Σε περίπτωςθ διακοπισ 
τθσ φοίτθςθσ για οποιοδιποτε λόγο, τα καταβλθκζντα τζλθ φοίτθςθσ δεν επιςτρζφονται.  
 
Χρονοδιάγραμμα 

 24 Ιουνίου 2022: Λιξθ υποβολισ αιτιςεων 

 27 Ιουνίου 2022: Εξζταςθ Αγγλικισ Γλϊςςασ 

Για την ακριβή ϊρα τησ εξζταςησ και το χϊρο διεξαγωγήσ τησ θα ενημερωθοφν οι 
υποψήφιοι από τη Γραμματεία ΠΜΣ μζςω e-mail. 
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 27 Ιουνίου 2022: Συνζντευξθ 
Για την ακριβή ϊρα των ςυνεντεφξεων και τον τρόπο διεξαγωγήσ τουσ θα ενημερωθοφν 
οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία ΠΜΣ μζςω e-mail. 

 Ανακοίνωςη Σελικοφ Πίνακα Επιτυχόντων Φοιτητών: Ιοφλιοσ 2022 

 επτζμβριοσ - Οκτώβριοσ 2022: 

Α.  Εγγραφζσ με προςκόμιςθ των εξισ δικαιολογθτικϊν: 

– Ζντυπο εγγραφισ 

– Αντίγραφο πτυχίου και πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ (αφορά μόνον ςε 
όςουσ δεν είχαν προςκομίςει τα ςχετικά πιςτοποιθτικά κατά τθ διάρκεια των 
αιτιςεων) ι βεβαίωςθ ολοκλιρωςθσ προπτυχιακϊν ςπουδϊν, για όςουσ δεν ζχουν 
λάβει το πτυχίο τουσ 

– Αντίγραφο δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι αντίςτοιχου για ξζνουσ υπθκόουσ  

 Σε περίπτωςθ που δεν κατατεκεί εμπρόκεςμα κάποιο από τα παραπάνω 
 δικαιολογθτικά, ΔΕΝ κα είναι εφικτι θ εγγραφι. 

– Για τουσ πτυχιοφχουσ Πανεπιςτθμίων του εξωτερικοφ το πιςτοποιθτικό αντιςτοιχίασ ι 
ιςοτιμίασ από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ι φωτοαντίγραφο τθσ αίτθςθσ που ζχει κατατεκεί ςτο 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τθν αντιςτοιχία ι τθν ιςοτιμία του πτυχίου (Σφμφωνα με το άρθρο 34 
παρ. 7 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν δεν απονζμεται ςε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλοσ ςπουδϊν πρϊτου κφκλου από ίδρυμα τησ αλλοδαπήσ δεν 
ζχει αναγνωριςτεί από το ΔΟΑΤΑΠ) 

Β. Ζναρξη μαθημάτων - Οκτϊβριοσ 2022 

Για  περιςςότερεσ  πληροφορίεσ  ή  διευκρινίςεισ  οι  ενδιαφερόμενοι  μποροφν  να  
απευθφνονται  ςτη Γραμματεία (τηλ. 2810394868, και ςτο email postgradsecr@med.uoc.gr) 
 

 
 

Θ Διευκφντρια 
του ΠΜΣ "Επείγουςα και Εντατικι Θεραπεία 

Παίδων, Εφιβων και Νζων" 

 
 

Ο Κοςμιτορασ 
τθσ Ιατρικισ Σχολισ  

Κονδφλθ Ευμορφία 

Kακθγιτρια 

 

 

Κακθγθτισ  

Γεϊργιοσ Εμμ. Κοχιαδάκθσ 
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