
 
 
 
                                                 

    

  
 

 
Επικοινωνία          
Εmail: geriatric.pms.uoa@gmail.com         Ώρες γραμματείας:  
Τel: 210 746 2634, 694 326 3163     Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 10:00 – 13:00  
 

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2021-2022  

ΠΜΣ «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ» 

Η Ιατρική Σχολή Αθηνών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε κατάθεση φακέλου 
υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Φυσιολογία της 
Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα”, από 15η Απριλίου ως και 15η Ιουνίου 2021.  

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση ομώνυμου τίτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης (M.Sc.) του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, και απευθύνεται σε κατόχους τίτλων σπουδών 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής (ή ομότιμων αναγνωρισμένων τίτλων 
της αλλοδαπής) με κατεύθυνση επιστημών υγείας, κατά προτεραιότητα ιατρούς, 
αλλά και λειτουργούς συναφών ειδικοτήτων (οδοντιάτρους, νοσηλευτές, 
φαρμακοποιούς, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κλινικούς ψυχολόγους, 
βιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς).  

Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ περιλαμβάνει  

 Μελέτη των βασικών αρχών και των νεότερων ερευνητικών δεδομένων 
σχετικά με τη βιολογία, τη φυσιολογία  και την παθοφυσιολογία της γήρανσης 

 Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στην πρωτοβάθμια και νοσοκομειακή 
ιατρική φροντίδα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ηλικιωμένων ασθενών 

 Εξοικείωση με την ειδική νοσολογία της τρίτης ηλικίας, των λεγόμενων και 
“γηριατρικών συνδρόμων” 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού που θα μπορεί να 
παρέχει υψηλού επιπέδου, εξειδικευμένη φροντίδα υγείας σε ηλικιωμένους 
ασθενείς, και να προάγει τη βασική και κλινική έρευνα στο ανερχόμενο πεδίο της 
Γηριατρικής.  

Οι φοίτηση διαρκεί τρία εξάμηνα, περιλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης και 
συγγραφής διπλωματικής εργασίας.  Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 1000 ευρώ ανά 
εξάμηνο. Η φοίτηση ξεκινά τον Σεπτέμβριο 2021 με διαλέξεις κάθε Παρασκευή 
απόγευμα και Σάββατο πρωί. Η διαδικασία συνεντεύξεων και επιλογής θα 
διενεργηθούν εξ’ ολοκλήρου με διαδικτυακές διαδικασίες.  

Η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας γίνεται με αποστολή της συμπληρωμένης 
αίτησης και δικαιολογητικών με email στο geriatric.pms.uoa@gmail.com.   Η 
αίτηση, ο κατάλογος δικαιολογητικών, ο κανονισμός, τα κριτήρια επιλογής 
υποψηφίων, το πρόγραμμα σπουδών, και οι βασικοί διδάσκοντες του ΠΜΣ 
βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.geriatric.med.uoa.gr.  

Συντονιστική  
Επιτροπή ΠΜΣ 
 
Διευθυντής:  
Πέτρος Σφηκάκης 
Καθηγητής Παθολογίας 
 
Αν. Διευθυντής:  
Αντώνης Πολίτης  
Καθηγητής Ψυχιατρικής 
 
Μέλη:  
Βασίλης Γοργούλης  
Καθηγητής Ιστολογίας  
 
Κωνσταντίνος Πόταγας 
Αν. Καθηγητής 
Νευρολογίας 
 
Κωνσταντίνος 
Μακρυλάκης 
Αν. Καθηγητής Παθολογίας 
 
Νικόλαος Σκαρμέας 
Αν. Καθηγητής 
Νευρολογίας 
 
 
 
 
 
 


