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1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ω.Κ.Κ./Ω.Ε.Μ.Ε.Κ. & ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 

 

 

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (Ω.Κ.Κ./Ω.Ε.Μ.Ε.Κ.) προκηρύσσει  πρόγραμμα Υποτροφιών για 

μεταπτυχιακές σπουδές που πραγματοποιείται με χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος 

Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, με τίτλο: 

 

«Executive MSc Evaluation of Health Care Interventions and Outcomes» 

 

Το οποίο πραγματοποιείται από το London School of Economics & Political Science (LSE) σε 

συνεργασία με τον Οργανισμό National Institute for Health and Care Excellence (NICE) στο Λονδίνο 

του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι διετής και η φοίτηση σε αυτό είναι υποχρεωτική κατά τα ακόλουθα 

χρονικά διαστήματα: 

 

20 Απριλίου – 1 Μαΐου 2020 

7 – 18 Σεπτεμβρίου 2020 

12 – 23 Απριλίου 2021 

6 – 17 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτό είναι 

διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Graduate/Degree-programmes-

2019/Executive-MSc-Evaluation-Health-Care-Interventions  

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ω.Κ.Κ./Ω.Ε.Μ.Ε.Κ. και τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

που προκύπτουν από αυτόν, θα χορηγηθεί συνολικά μία (1) υποτροφία στο παραπάνω εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις  που προβλέπονται στην παρούσα Προκήρυξη, τον 

αναλυτικό Πίνακα Υποτροφιών που προσαρτάται στην παρούσα (επισυνάπτεται) και βάσει του 

Κανονισμού χορήγησης Υποτροφιών του Ω.Κ.Κ./Ω.Ε.Μ.Ε.Κ. (επισυνάπτεται ομοίως).  

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:  

15η  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

 

 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

 

1. Η Υποτροφία θα χορηγηθεί προς το ιατρικό προσωπικό του Ω.Κ.Κ. και των  νοσηλευτικών ιδρυμάτων 

με τα οποία το Ω.Κ.Κ. δυνάμει σχετικών μνημονίων συνεργάζεται σε προγράμματα μεταμόσχευσης 

συμπαγών οργάνων (εφεξής χάριν συντομίας το Δίκτυο). Για αυτή την 1η Προκήρυξη τα νοσηλευτικά 

ιδρύματα και τα Τμήματα/ Κλινικές που συμμετέχουν στο παραπάνω Δίκτυο είναι :  

 Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 

 Το Γαστρεντερολογικό Τμήμα και το Τμήμα Νεφρολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 

«Λαϊκό» 

 Η Πνευμονολογική Κλινική και η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού 

Νοσοκομείου Αθηνών «Αττικόν». 

 

     

http://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Graduate/Degree-programmes-2019/Executive-MSc-Evaluation-Health-Care-Interventions
http://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Graduate/Degree-programmes-2019/Executive-MSc-Evaluation-Health-Care-Interventions
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2. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όσοι ιατροί απασχολούνται στο Δίκτυο και κατέχουν στις 15 

Ιανουαρίου 2020 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης) οργανική θέση (θέση τακτικού 

προσωπικού) σε κλινική/τμήμα του Δικτύου. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να  έχουν συμπληρώσει διετή 

προϋπηρεσία στα νοσοκομεία του Δικτύου και να μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.  

3. Εργαζόμενοι στους οποίους έχει χορηγηθεί υποτροφία μετεκπαίδευσης χρηματοδοτούμενη από το 

Ίδρυμα Ωνάση στο παρελθόν, δεν έχουν δικαίωμα νέας αίτησης πριν την ολοκλήρωση της 

προηγούμενης υποτροφίας. 

4. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ και η έναρξη της μετεκπαίδευσης πρέπει να γίνει στο 

χρονικό διάστημα που ορίζει η παρούσα προκήρυξη. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αιτούντες 

βρίσκεται ήδη στο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης που περιλαμβάνεται στην παρούσα προκήρυξη, έχει 

τη δυνατότητα υποβολής αίτησης υποτροφίας για την κάλυψη του κόστους του διαστήματος που 

απομένει έως την ολοκλήρωση των σπουδών του, με έναρξη αυτής την ημερομηνία απονομής της 

υποτροφίας που θα αιτηθεί δυνάμει του παρόντος προγράμματος. 

5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν γίνει αποδεκτός από τον παραπάνω φορέα ο οποίος διοργανώνει 

το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της παρούσας προκήρυξης, η υποτροφία ακυρώνεται. 

Επίσης, η υποτροφία ακυρώνεται αν για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος δεν δύναται να 

παρακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στον χρόνο που ορίζει σαφώς η 

παρούσα προκήρυξη.  

6. Η Επιτροπή Υποτροφιών, κατά την κρίση της, δύναται να εισηγηθεί στο ΔΣ Ω.Κ.Κ./Ω.Ε.ΜΕ.Κ και 

το ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση την οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν εκτιμά ότι συντρέχουν 

σοβαροί λόγοι που το επιβάλλουν (μη ικανοποιητική πορεία σπουδών, επαγγελματική απόδοση, ήθος 

υποτρόφου, κ.λπ.). 

7. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με την υποβολή της αίτησης και αποδοχή της υποτροφίας 

αποδέχονται αυτόματα ρητά και ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων του 

προγράμματος υποτροφίας της παρούσης προκήρυξης και του Κανονισμού Υποτροφιών και 

συμφωνούν ότι θα πρέπει να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση με τους όρους χορήγησης της 

υποτροφίας, οι όροι της οποίας είναι στο σύνολό τους ουσιώδεις και δεσμευτικές. Οι υποψήφιοι 

υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός των καθορισμένων 

προθεσμιών. Αιτήσεις που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης ή δεν 

συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποσύρονται αυτόματα από τη διαδικασία 

αξιολόγησης 

8. Ο υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραμείνει στο Δίκτυο μετά το πέρας της 

μετεκπαίδευσής του επί σειρά πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση πρόωρης (πριν από την παρέλευση της 

5ετίας) οικειοθελούς αποχώρησής του (ως οικειοθελούς αποχώρησης νοούμενης και της μη 

υποβολής αίτησης για την συμμετοχή του σε τυχόν προκήρυξη της θέσης εργασίας του ή εν γένει 

άρνησης να συνάψει νέα σύμβαση εργασίας), ο υπότροφος θα υποχρεούται να επιστρέψει το 

συνολικό ποσό της ανωτέρω χορηγηθείσας υποτροφίας, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος (π.χ. 

πρόβλημα υγείας), ο οποίος θα τεθεί στην κρίση της Επιτροπής Υποτροφιών, η οποία με τη σειρά 

της θα εισηγηθεί στο ΔΣ Ω.Κ.Κ./Ω.Ε.ΜΕ.Κ. για την τελική απόφαση. 

9. Σε περίπτωση ακυρώσεως/ματαιώσεως της μετεκπαίδευσης του υποτρόφου για οιονδήποτε λόγο 

ή/και σε περίπτωση μη τήρησης ενός ή περισσοτέρων όρων της προκήρυξης εκ μέρους του 

υποτρόφου, το Ω.Κ.Κ./Ω.Ε.ΜΕ.Κ. και το Ίδρυμα Ωνάση θα έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν 

από την παροχή της υποτροφίας, χωρίς να υποχρεούνται να θέσουν οποιονδήποτε όρο ή προθεσμία. 

Στην περίπτωση αυτή το Ω.Κ.Κ./Ω.Ε.ΜΕ.Κ. και το Ίδρυμα Ωνάση: (α) απαλλάσσονται από τις τυχόν 

μη εκπληρωθείσες υποχρεώσεις τους, (β) δικαιούνται να αναζητήσουν τα ήδη καταβληθέντα και (γ) 

δικαιούνται να απαιτήσουν αποζημίωση για την τυχόν θετική ζημία τους. 

Η γνώση ξένων γλωσσών αξιολογείται από την Επιτροπή Υποτροφιών. Για τις μετεκπαιδεύσεις 

εκτός Ω.Κ.Κ./Ω.Ε.ΜΕ.Κ. ορίζεται ως ελάχιστη προϋπόθεση η πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής 

γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 βάσει της κλίμακας γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.  
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

 

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται) 

2. Βιογραφικό Σημείωμα, στην ελληνική γλώσσα. Θα αναφέρονται με την ακόλουθη σειρά: 

προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, σπουδές που έχει πραγματοποιήσει, ξένες γλώσσες, 

δεξιότητες/ επιπλέον προσόντα. Επίσης, εάν υπάρχουν, επαγγελματική εμπειρία, 

διακρίσεις/βραβεύσεις, δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια/ συνέδρια. 

3. Αντίγραφο βασικού πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών, με τον τελικό μέσο όρο 

βαθμολογίας αριθμητικά και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Για τους αποφοίτους ξένων 

Πανεπιστημίων απαιτείται παράρτημα διπλώματος ή απόσπασμα από τον Κανονισμό όπου θα 

αναφέρονται οι διαβαθμίσεις βαθμολογίας και διάκρισης και ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός πτυχίων 

(π.χ. 1st Class Honours, κ.λπ.). Επίσης, απαιτείται η κατάθεση της εκδοθείσας από το ΔΟΑΤΑΠ 

(πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) Πράξης Αναγνώρισης για Ισοτιμία και Αντιστοιχία. 

4. Αντίγραφο τίτλου επιπέδου Master ή άλλου μεταπτυχιακού διπλώματος και αναλυτική 

βαθμολογία (εάν υπάρχει). 

5. Επίσημο αποδεικτικό πτυχίο ξένης γλώσσας ή επάρκειας ξένης γλώσσας (π.χ. σπουδές 

εξωτερικό) 

6. Αναλυτικό κατάλογο συγγραφικού έργου (δημοσιευμένες εργασίες, μονογραφίες, κεφάλαια σε 

βιβλία ή όποια άλλη μορφή δημοσιευμένης εργασίας). 

7. Βεβαίωση εγγραφής για όσους είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο παρόν μεταπτυχιακό προγράμματα 

όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής, η διάρκεια φοίτησης, το ύψος των διδάκτρων 

που έχουν ήδη καταβληθεί και το χρονοδιάγραμμα καταβολής των επομένων δόσεων. 

8. Δύο συστατικές επιστολές (ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές) σε κλειστό ενυπόγραφο φάκελο, οι 

οποίες θα αποστέλλονται/υποβάλλονται από τους υπογράφοντες απευθείας στο Γραφείο 

Εκπαίδευσης του Ω.Κ.Κ./Ω.Ε.ΜΕ.Κ. εντός της ορισθείσας από την Προκήρυξη καταληκτικής 

προθεσμίας. 

9. Αντίγραφα αξιολογήσεων από το Γραφείο Προσωπικού, εάν υπάρχουν ή τον Διευθυντή του 

Τμήματος/Κλινικής στο οποίο ανήκει ο υποψήφιος, καθώς και βεβαίωση ότι δεν είναι σε ισχύ 

πειθαρχική ποινή εις βάρος του. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

Οι υποψήφιοι όλων των προγραμμάτων, συμπληρώνουν και υποβάλλουν την σχετική αίτηση και 

όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

(training@ocsc.gr), πλην των συστατικών επιστολών που θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο από 

τους υπογράφοντες με επιμέλεια του υποψηφίου στο Γραφείο Εκπαίδευσης του Ω.Κ.Κ./Ω.Ε.ΜΕ.Κ., 

και εντός της ορισθείσας από την παρούσα Προκήρυξη καταληκτικής προθεσμίας. Οι συστατικές 

επιστολές δεν επιστρέφονται. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αποστέλλονται σαρωμένα από τους 

υποψήφιους, δεν απαιτούν επικύρωση. Σε περίπτωση υποβολής νέας αίτησης, οι υποψήφιοι 

καλούνται να αποστείλουν εκ νέου όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά βάσει της ισχύουσας 

προκήρυξης 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:  Γραφείο Εκπαίδευσης-Βιβλιοθήκης    

Διεύθυνση:  Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 356, Καλλιθέα, ΤΚ 176 74 

 

Τηλ: 210 9493706/711     

 

E-mail: training@ocsc.gr                                                                                                                        

mailto:training@ocsc.gr
mailto:training@ocsc.gr
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

  

1. Τα αποτελέσματα για την παρούσα προκήρυξη θα γνωστοποιηθούν ατομικά στους υποψηφίους έως 

το αργότερο 31 Μαρτίου 2020. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν δύο πιθανές απαντήσεις ανάλογα με το 

πού ανήκουν (α.επιτυχόντες, β. μη επιτυχόντες). Δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης 

αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α που έχει γίνει 

δεκτός/ή για τη χορήγηση της υποτροφίας δεν γίνει δεκτός/ή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, η 

υποτροφία ακυρώνεται. Δεν προβλέπεται από τη διαδικασία σύστημα επιλαχόντων. 

2. Το Γραφείο Εκπαίδευσης αποστέλλει στους επιτυχόντες τα απαιτούμενα έγγραφα για την έναρξη 

της υποτροφίας (Συγχαρητήρια Επιστολή, Κείμενο Τριμερούς Σύμβασης μεταξύ του Υποτρόφου, 

του Ιδρύματος Ωνάση και του Ω.Κ.Κ/Ω.Ε.ΜΕ.Κ., προσχέδια εκθέσεων προόδου, δικαιολογητικά 

που πρέπει να καταθέσουν για την έναρξη της υποτροφίας {δηλ. εγγραφή, στοιχεία λογαριασμού, 

πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα σπουδών, πλάνο καταβολών της 

υποτροφίας, στοιχεία του ατόμου που παρακολουθεί την υποτροφία κ.λπ.}). 

3. Το ανώτατο ποσό της υποτροφίας καθορίζεται σαφώς από την προκήρυξη σύμφωνα με τον Πίνακα 

Υποτροφιών. Διευκρινίζεται ότι τα αναφερόμενα σε αυτόν ποσά είναι τα ανώτατα που μπορεί να 

καταβληθούν ανά κατηγορία εξόδων (δίδακτρα, τροφεία) και οι υπότροφοι οφείλουν να 

καταθέτουν στο Γραφείο Εκπαίδευσης τα αποδεικτικά για τα έξοδα που πραγματοποιούν 

αποκλειστικά στο πλαίσιο των παραπάνω σπουδών έως το ανώτερο όριο των υποτροφιών όπως 

αυτό ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη και τον συνοδευτικό Πίνακα υποτροφιών. Οι υποψήφιοι 

υποχρεούνται να ενημερώνουν το Ω.Κ.Κ./Ω.Ε.ΜΕ.Κ. εάν λαμβάνουν ή εάν τους έχει εγκριθεί και 

άλλη υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση για το πρόγραμμα για το οποίο υποβάλλουν αίτηση, 

αναφέροντας το καθαρό ποσό της υποτροφίας τους. Η Επιτροπή Υποτροφιών διατηρεί το δικαίωμα 

να εισηγηθεί στο ΔΣ του Ω.Κ.Κ./Ω.Ε.ΜΕ.Κ. την καταβολή μερικής αντί πλήρους υποτροφίας ή την 

ανάκληση της υποτροφίας. Σε περίπτωση συμφωνίας του ΔΣ του Ω.Κ.Κ./Ω.Ε.ΜΕ.Κ. υποβάλλεται 

σχετικό αίτημα στο ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση που λαμβάνει την τελική απόφαση. 

4. Η υποτροφία για τις μεταπτυχιακές σπουδές της παρούσας προκήρυξης καταβάλλεται στον 

υπότροφο σε ισόποσες δόσεις ανάλογα με τη διάρκεια του προγράμματος και σύμφωνα με την 

σύμβαση που υπογράφει με την αποδοχή της υποτροφίας. Η πρώτη δόση θα δίνεται με την έναρξη 

του προγράμματος και οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται σε ισόχρονα μεσοδιαστήματα με την 

προϋπόθεση κατάθεσης εκθέσεων προόδου υπογεγραμμένων από τον υπεύθυνο του μεταπτυχιακού 

προγράμματος που έχει ορίσει το κέντρο μετεκπαίδευσης για τον υπότροφο και τη σύμφωνη γνώμη 

της Επιτροπής Υποτροφιών. Η τελική δόση καταβάλλεται με την προσκόμιση βεβαίωσης επιτυχούς 

ολοκλήρωσης του προγράμματος. 

5. Το  Ω.Κ.Κ./Ω.Ε.ΜΕ.Κ. και το Ίδρυμα Ωνάση διατηρούν το δικαίωμα ασφαλούς  επεξεργασίας των 

προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. XV του Κανονισμού. 
 

 

 

 


