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ΘΡΟΣΙΖΗΣΗ – ΘΡΟΙΗΡΥΗΗ 

 

Η Θατςιλή Σψομή τοω Ευξιλού λαι Ιαποδιστςιαλού Θαξεπιστθνίοω Αυθξρξ σε σωξεςηασία νε το 

Εςεωξθτιλΰ Ιέξτςο Βιοϋατςιλρξ Επιστθνρξ «Αμέκαξδςοχ Λμένιηλ» οςηαξρξει Διϋδςωνατιλΰ 

Θςΰηςαννα Κεταπτωψιαλρξ Σποωδρξ (ΔΘΚΣ) το οποίο οδθηεί στθξ απΰλτθσθ Διπμρνατοχ 

Κεταπτωψιαλρξ Σποωδρξ (ΔΚΣ) στθ «Κοςιαλή Βιοϋατςιλή: Κθψαξισνοί Ασυεξειρξ, Κοςιαλέχ 

λαι Ιωτταςιλέχ υεςαπείεχ λαι Βιολαιξοτονία». 

 

Για τθξ απΰλτθσθ ΔΚΣ ηίξοξται δελτοί, λατΰπιξ επιμοηήχ λαι εζΰσοξ πμθςούξ τιχ απαςαίτθτεχ 

πςοόπουέσειχ ηια τθξ επιτωψή παςαλομούυθσθ τφξ ναυθνάτφξ, πτωψιούψοι τνθνάτφξ Σψομρξ Επιστθνρξ 

Υηείαχ λαι Τνθνάτφξ Σψομρξ σωξαζρξ Εετιλρξ Επιστθνρξ ΑΕΘ, ΑΤΕΘ λαι πομωτεψξιλρξ σψομρξ (π.ψ. 

Θατςιλήχ, Βιομοηίαχ, Κοςιαλήχ Βιομοηίαχ, Βιοψθνείαχ, Χθνείαχ, Χθνιλρξ νθψαξιλρξ, Λωσιλήχ, 

Λαςναλεωτιλήχ, Οδοξτιατςιλήχ, Βιοτεψξομοηίαχ, (Βιο)πμθςοζοςιλήχ, Νοσθμεωτιλήχ λαι άμμφξ σωξαζρξ 

πεδίφξ τφξ Επιστθνρξ τθχ Ζφήχ) τθχ θνεδαπήχ λαυρχ λαι απΰζοιτοι αξτίστοιψφξ Τνθνάτφξ, 

αξαηξφςισνέξφξ απΰ τοξ ΔΟΑΤΑΘ, ονοταηρξ Θδςωνάτφξ τθχ αμμοδαπήχ (ξ.3685/2008). Απΰζοιτοι 

άμμφξ σψομρξ ποω δεξ σψετίϊοξται νε το πεδίο τφξ επιστθνρξ ϊφήχ (πψ Θμθςοζοςιλήχ, Στατιστιλήχ λα) 

ηίξοξται δελτοί ωπΰ τθξ πςοόπΰυεσθ ΰτι διαυέτοωξ βασιλέχ ηξρσειχ νοςιαλήχ λαι λωτταςιλήχ βιομοηίαχ 

ποω τελνθςιρξοξται νε επιτωψή παςαλομούυθσθ σψετιλρξ νε το αξτιλείνεξο ναυθνάτφξ 

Θαξεπιστθνιαλού Θδςύνατοχ ή σωξαζρξ ελπαιδεωτιλρξ πςοηςαννάτφξ λαι εξ τέμει νε τθξ εκέτασθ λατά 

τθ διάςλεια τθχ πςοσφπιλήχ σωξέξτεωκθχ. 

 

Ο νέηιστοχ αςιυνΰχ τφξ νεταπτωψιαλρξ ζοιτθτρξ ποω υα επιμεηούξ λαι υα εηηςαζούξ λατά το 

αλαδθναϋλΰ έτοχ 2022-2023 στο ΔΘΚΣ ηια απΰλτθσθ ΔΚΣ είξαι 25.  

 

Οι ωπογήζιοι υα εηηςαζούξ στθξ Θατςιλή Σψομή τοω Ευξιλού λαι Ιαποδιστςιαλού Θαξεπιστθνίοω 

Αυθξρξ.  

 

Η διάςλεια τοω ΔΘΚΣ ηια απΰλτθσθ ΔΚΣ είξαι τέσσεςα (4) αλαδθναϋλά εκάνθξα.   

 

Η ημρσσα διδασλαμίαχ τοω Θςοηςάννατοχ είξαι θ Αηημιλή.  
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Η παςαλομούυθσθ τοω Θςοηςάννατοχ ηια μήγθ ΔΚΣ, σωξεπάηεται λαταβομή διδάλτςφξ απΰ λάυε 

ζοιτθτή /τςια ηια τα μειτοωςηιλά έκοδα ποω αξέςψοξται σωξομιλά σε 1.000€ αξά εκάνθξο. Τα δίδαλτςα 

λαταβάμμοξται στθξ αςψή λάυε εκανήξοω σε νία (1) δΰσθ.  

 

Οι εηηεηςαννέξοι στο ΔΘΚΣ απομανβάξοωξ ΰμφξ τφξ εωεςηετθνάτφξ, τα οποία οςίϊει θ σψετιλή νε τθ 

ζοιτθτιλή ιδιΰτθτα, ξονουεσία. 

 

Η επιμοηή τφξ νεταπτωψιαλρξ ζοιτθτρξ ηίξεται νε σωξελτίνθσθ τφξ εκήχ λςιτθςίφξ: 

- Το ηεξιλΰ βαυνΰ τοω πτωψίοω. 

- Το βαυνΰ επίδοσθχ σε πςοπτωψιαλά ναυήνατα σωξαζή νε το αξτιλείνεξο τοω ΔΘΚΣ. 

- Το βαυνΰ επίδοσθχ λαι το αξτιλείνεξο τθχ πςοπτωψιαλήχ διπμφνατιλήχ εςηασίαχ ΰποω ωπάςψει. 

- Τθξ τωψΰξ εςεωξθτιλή δςαστθςιΰτθτα τοω ωπογθζίοω (εςηαστθςιαλή ενπειςία, εςεωξθτιλέχ εςηασίεχ, 

δθνοσιεύσειχ λμπ). 

- Επίπεδο Αηημιλήχ ημρσσαχ. 

- Τιχ σωστατιλέχ επιστομέχ. 

- Τθξ επίδοσθ στθξ πςοσφπιλή σωξέξτεωκθ, απΰ τθξ Επιτςοπή Επιμοηήχ Κεταπτωψιαλρξ Λοιτθτρξ. 

 

 

Οι αιτήσειχ τφξ εξδιαζεςΰνεξφξ ωποβάμμοξται ωποψςεφτιλά θμελτςοξιλά στθξ ιστοσεμίδα τοω ΔΘΚΣ:  

 

http://www.molecularbiomedicine.gr/  

 

Ηνεςονθξία μήκθχ ωποβομήχ αιτήσεφξ: ΘΕΚΘΤΗ 30 ΘΟΥΝΘΟΥ 2022 στιχ 17:00   

 

 

Οι εξδιαζεςΰνεξοι λαμούξται ξα ωποβάμμοωξ θμελτςοξιλά τα αλΰμοωυα διλαιομοηθτιλά: 

 Αξτίηςαζο πτωψίοω. Επισθναίξεται ΰτι υα ηίξοξται αποδελτέχ λαι αιτήσειχ ποω υα σωξοδεύοξται απΰ 

δήμφσθ τοω Ν. 1599/86 στθξ οποία υα δθμρξεται ΰτι αξανέξεται θ επιτωψήχ ομολμήςφσθ τφξ 

πςοπτωψιαλρξ σποωδρξ λαι υα αξαζέςοξται αξαμωτιλά τα ναυήνατα ποω ελλςενούξ ηια τθξ εκεταστιλή 

πεςίοδο τοω Σεπτενβςίοω. Σε αωτή τθξ πεςίπτφσθ λαι εζΰσοξ ο/θ ωπογήζιοχ/α ηίξει δελτΰχ/ή στο ΔΘΚΣ 

υα πςέπει ξα πςοσλονίσει ωποψςεφτιλά τθ βεβαίφσθ ομολμήςφσθχ τφξ σποωδρξ λαι το επιλωςφνέξο 

http://www.molecularbiomedicine.gr/
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αξτίηςαζο πτωψίοω τθξ θνέςα τθχ εηηςαζήχ. Οποιαδήποτε λαυωστέςθσθ υα έψει φχ αποτέμεσνα τθξ 

αλύςφσθ τθχ αίτθσθχ.  

 Βεβαίφσθ ισοτινίαχ λαι αξτιστοιψίαχ τοω πτωψίοω απΰ το ΔΟΑΤΑΘ ηια τοωχ ωπογθζίοωχ ποω 

πςοέςψοξται απΰ Θαξεπιστήνια τοω εκφτεςιλού. 

 Θιστοποιθτιλΰ αξαμωτιλήχ βαυνομοηίαχ πςοπτωψιαλρξ σποωδρξ ξονίνφχ επιλωςφνέξο. 

 Αξαμωτιλΰ βιοηςαζιλΰ σθνείφνα ποω υα πεςιμανβάξει στοιψεία απΰ τιχ σποωδέχ, τθξ εςεωξθτιλή ή 

επαηηεμνατιλή δςαστθςιΰτθτα λαι τα εξδιαζέςοξτα τοω ωπογθζίοω (στθξ Αηημιλή Γμρσσα).  

 Δύο Σωστατιλέχ επιστομέχ, οι οποίεχ στέμξοξται απεωυείαχ απΰ τοωχ σωστήξοξτεχ στθξ θμελτςοξιλή 

διεύυωξσθ molecularbiomedicine@med.uoa.gr εξτΰχ τθχ πςουεσνίαχ ωποβομήχ τφξ αιτήσεφξ. 

 Τελνθςίφσθ ηξρσθχ τθχ Αηημιλήχ ημρσσαχ. 

 Σύξτονο σθνείφνα (1 σεμίδα) ΰποω υα αξαζέςοξται οι μΰηοι λαι τα λίξθτςα τθχ αίτθσθχ στο 

σωηλελςινέξο Κεταπτωψιαλΰ Θςΰηςαννα σε σψέσθ νε τα εξδιαζέςοξτα τοω αιτούξτοχ (στθξ Αηημιλή 

Γμρσσα). 

 (Θςοαιςετιλΰ) Σύξτονο βίξτεο (1,5min) ΰποω ο ωπογήζιοχ υα αξαζέςει τοωχ μΰηοωχ ποω επέμεκε το 

σωηλελςινέξο νεταπτωψιαλΰ πςΰηςαννα (στθξ Αηημιλή Γμρσσα).    

 

Οι ωπογήζιοι υα εξθνεςρξοξται απΰ τθ Γςαννατεία τοω ΔΘΚΣ ηια τοξ τΰπο λαι τθξ ρςα τθχ 

πςοσφπιλήχ σωξέξτεωκθχ.  

 

Οι επιτωψΰξτεχ στο ΔΘΚΣ ωποψςεούξται ξα λαταβάμμοωξ λατά τθξ θνέςα τθχ εηηςαζήχ τοωχ αξτίηςαζα 

ΰμφξ τφξ διλαιομοηθτιλρξ ποω λαταυέσαξ θμελτςοξιλά λαυρχ λαι αξτίηςαζο τθχ θμελτςοξιλήχ τοωχ 

αίτθσθχ.  

 

 

Για πεςισσΰτεςεχ πμθςοζοςίεχ νποςείτε ξα επιλοιξφξείτε νε τθξ Γςαννατεία τοω ΔΘΚΣ στθξ 

θμελτςοξιλή διεύυωξσθ: molecularbiomedicine@med.uoa.gr ή στο τθμέζφξο (+30) 210 – 746 2605 

 

 

 

Ιαυθηθτήχ Γιρςηοχ Ιΰμμιαχ 

Διεωυωξτήχ ΔΘΚΣ 
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