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                                                                       Αρ. Πρωτ.: 2 
2Θεσσαλονίκη 

Προκήρυξη για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

με τίτλο 

Π.Μ.Σ. «Εφηβική Ιατρική και Φροντίδα Υγείας Εφήβων» 

 

Το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή, κατ' ανώτατο 

όριο, τριάντα πέντε (35) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφηβική Ιατρική και Φροντίδα Υγείας Εφήβων» 

(ΦΕΚ ίδρυσης Π.Μ.Σ. 6097/Β’/31-12-2020)  

Ο σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και 

εξειδίκευση : 

1. στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της εφηβείας, στην κατανόηση των πολύπλευρων 

σωµατικών, ψυχικών, γνωσιακών και αναπτυξιακών προβληµάτων των εφήβων, 

2. στην εµβάθυνση στην αντιµετώπιση όλων των παραπάνω προβληµάτων, 

3. στην ανάπτυξη στρατηγικών για τον σχεδιασµό, οργάνωση, δηµιουργία και λειτουργία 

δοµών υπηρεσιών Υγείας κατάλληλων για εφήβους. 

Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές θα εκπαιδευτούν σε µία από τις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. «Εφηβική Ιατρική 

και Φροντίδα Υγείας Εφήβων» (Adolescent Μedicine and Adolescent Health Care) ως εξής: 

α) Εφηβική Ιατρική (Adolescent Medicine) 

β) Ψυχοκοινωνική και Παιδαγωγική Φροντίδα των Εφήβων (Psychosocial and Pedagogical Adolescent 

Care) 

Οι κατηγορίες των υποψηφίων που δύνανται να γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ. είναι: 

1) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων 

ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (άρθρο 34, παρ. 1, 7 και 8 του Ν. 4485/2017).  

2) Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο 

ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι 

συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα. 
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Ειδικότερα οι κατηγορίες ανά ειδίκευση θα είναι: 

α) Για την ειδίκευση 1 µε τίτλο "Εφηβική Ιατρική (Adolescent Medicine)" θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι 

των Σχολών Επιστηµών Υγείας, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστηµίων της 

ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. 

β) Για την ειδίκευση 2 µε τίτλο "Ψυχοκοινωνική και Παιδαγωγική Φροντίδα των Εφήβων (Psychosocial 

and Pedagogical Adolescent Care)" θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Πανεπιστηµιακών Σχολών 

Φιλοσοφικής, Θετικών επιστηµών, Παιδαγωγικής, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού της ηµεδαπής, 

καθώς και πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ οµοταγών πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή της 

αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειµένου κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των 

Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. 

 

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας θα είναι η 

ελληνική. Η διδασκαλία των  µαθηµάτων προβλέπεται  να γίνεται  διά  ζώσης και  εξ΄αποστάσεως, 

ανάλογα µε τις επικρατούσες επιδηµιολογικές συνθήκες. Το Π.Μ.Σ. χρησιµοποιεί τη µικτή 

(“blended”) µορφή διδασκαλίας. 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί, μετά την επιτυχή 

εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 

στο γνωστικό αντικείμενο της "Εφηβικής Ιατρικής και Φροντίδας Υγείας Εφήβων/με ειδίκευση στην 

Εφηβική Ιατρική» ή «Εφηβικής Ιατρικής και Φροντίδας Υγείας Εφήβων/ με ειδίκευση στην Ψυχοκοινωνική 

και Παιδαγωγική Φροντίδα των Εφήβων". Το Π.Μ.Σ. θα πιστώνεται συνολικά με 90 ECTS σύμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων. 

Για την απόκτηση του Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), ο µεταπτυχιακός φοιτητής θα 

πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε δέκα τέσσερα (14) µαθήµατα, να εκπονήσει 

τη Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία και να συγκεντρώσει συνολικά 90 πιστωτικές ακαδηµαϊκές 

µονάδες (ECTS). Κάθε ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας. 

 

 

 

 

 

 



 

 

www.med.auth.gr, Κτίριο Νέων Αμφιθεάτρων, ΤΚ 54124 Θεσσαλονίκη, τηλ 2310 999340 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   
 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΕΦΗΒΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΦΗΒΩΝ 

 

 
ΘΘ 

 
 

. . 
 

 
Γραμματεία-Γραφείο ΠΜΣ 

Τηλ.: 6942776717 
E-mail: msc-adol@auth.gr 
Κτίριο: ΚΕΔΙΠ Ιατρικής (έναντι ΑΧΕΠΑ)                             

 

Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών περιγράφεται συνοπτικά ως εξής: 

 

 
1. Εφηβεία-Ήβη Ειδικά πρωτόκολλα εξέτασης εφήβων και συνήθη προβλήµατα 

 
2. Τεχνικές συνέντευξης εφήβων-Εµπιστευτικότητα στις Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών υγείας 

 
3. Κοινωνική Εφηβική Ιατρική 

 
4. Χρόνια νοσήµατα εφηβικής ηλικίας-µετάβαση σε δοµές ενηλίκων (transition) 

 
5. Ψυχικές και συναισθηµατικές µεταβολές εφήβων 

 
6. Νοµικά ζητήµατα εφηβικής ηλικίας 

 
1. Διδασκαλία της Εφηβικής Ιατρικής. 

 
2. Επιδηµιολογία-Στατιστική 

 
3. Διατροφή και ψυχογενείς διατροφικές διαταραχές των εφήβων 

 
4. Σεξουαλικώς µεταδιδόµενα και δερµατολογικά νοσήµατα. 

 
5. Εφηβική γυναικολογία-Αντισύλληψη 

 
6. Εφηβική αιµατολογία ογκολογία 

 
7. Εφηβική Ενδοκρινολογία 

 
8. Ορθοπαιδικά προβλήµατα και αθλητιατρική εφήβων 

Μαθήµατα Α΄εξαµήνου (κοινά και για τις δύο ειδικεύσεις) 

Μαθήµατα Β΄εξαµήνου 
Ειδίκευσης "Εφηβική Ιατρική" 
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9. Ουσίες και εξαρτήσεις 

 
10.Λοιµώξεις -Εµβολιασµοί 

 
1. Ουσίες και εξαρτήσεις 

 
2. Έφηβος και σχολικό περιβάλλον 

 
3. Διαταραχές Λόγου - Κινητικές Διαταραχές και Παρεµβάσεις 

 
 4. Διατροφικές ανάγκες και αντιµετώπιση των ψυχογενών διατροφικών διαταραχών των εφήβων 

 
5. Επιδηµιολογία- Στατιστική 

 
6. Εφηβική Γυναικολογία και Αντισύλληψη 

 
7. Κινητικότητα πληθυσµών 

 
8. Δηµιουργικό Διαδίκτυο 

 
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: 

1. Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας-Καινοτοµία στην Ιατρική Εκπαίδευση 

2.  Εκπαίδευση στην ορθή χρήση φαρµάκων στην Εφηβική Ιατρική  

Μεταπτυχιακή Διπλωµατική εργασία (Thesis) 

 

 

 

 

 

 

Μαθήµατα Β΄εξαµήνου 
Ειδίκευσης"Ψυχοκοινωνική και Παιδαγωγική Φροντίδα των Εφήβων " 

Μαθήµατα Γ΄ εξαµήνου (κοινά και για τις δύο ειδικεύσεις) 
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Οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να υποβάλλουν τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.  

β) Δήλωση σκοπού παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. (Statement of purpose) 

γ) Αντίγραφο τίτλων σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ίδιου Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από 

το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού. 

δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και 

επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου. 

ε) Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής του Π.Μ.Σ. απαραίτητη θεωρείται, η γνώση 

ξένης γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2), η οποία, όταν δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική τους, 

πιστοποιείται είτε με πτυχίο αντίστοιχου ξενόγλωσσου πανεπιστημιακού τμήματος είτε με κατοχή 

τουλάχιστον αναγνωρισμένων διπλωμάτων επάρκειας Β2. (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης 

γλώσσας αποδεικνύεται από με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και 

Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και 

ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό 

δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με 

Απολυτήριο τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν 

αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας 

διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που 

είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή 

μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης 

γλώσσας). 

στ) Δύο (2) σφραγισμένες συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή από τον φορέα απασχόλησής τους.  

ζ) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου. 

ε) Βιογραφικό σημείωμα (CV), στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η ερευνητική και 

επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική δραστηριότητα και τυχόν δημοσιεύσεις του υποψηφίου. 

στ) τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του 

υποψήφιου. 
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Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται με αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών και συνέντευξη 

από την τριμελή Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και η σχετική 

στάθμιση τους είναι: 

1. Ο βαθμός πτυχίου / διπλώματος (10%) 

2. Η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 (10%) 

3. Οι δύο συστατικές επιστολές (5%)  

4. Η συνέντευξη από μέλη της ΣΕ (50%) 

5. Η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (διάρκεια και είδος) (5%) 

6. Η ερευνητική εμπειρία (10%) 

7. Οι δημοσιεύσεις και η συγγραφική (ανακοινώσεις-δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή 

συνέδρια και περιοδικά) δραστηριότητα (10%) 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., και επικυρώνεται με 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής. 

Με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, καταρτίζεται κατάλογος με αξιολογική σειρά και ο 

τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν από 26/1/2021 έως και 19/2/2021 εμπρόθεσμα τις 

αιτήσεις τους, μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 

e-mail: msc-adol@auth.gr , είτε με συστημένη ταχυδρομική αποστολή του φακέλου υποψηφιότητας, 

στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Γραμματεία-

Γραφείο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, κτίριο ΚΕΔΙΠ Ιατρικής (έναντι Νοσ. ΑΧΕΠΑ), Τ.Κ. 

54124, Θεσσαλονίκη. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αποστολής των εγγράφων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν θα 

αποστέλλονται οι σφραγισμένες συστημένες επιστολές, αλλά θα παραδίνονται κατά τη διάρκεια της 

προσωπικής συνέντευξης. 

Για τη συµµετοχή στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, συνολικού ύψους τριών 

χιλιάδων εξακοσίων ( 3.600) ευρώ και η καταβολή τους γίνεται τµηµατικά σε τρεις (3) ισόποσες 

δόσεις και σε ηµεροµηνίες που θα οριστούν στην αρχή του Α΄ εξαµήνου. Η εγγραφή των φοιτητών 

θεωρείται οριστική µετά την καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   
 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΕΦΗΒΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΦΗΒΩΝ 
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Γραμματεία-Γραφείο ΠΜΣ 

Τηλ.: 6942776717 
E-mail: msc-adol@auth.gr 
Κτίριο: ΚΕΔΙΠ Ιατρικής (έναντι ΑΧΕΠΑ)                             

Περισσότερες πληροφορίες και η αίτηση συμμετοχής διατίθενται: 

 

(1) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της Γραμματείας του µεταπτυχιακού προγράµµατος 

 msc-adol@auth.gr 

(2) στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Ιατρικής: http://www.med.auth.gr/tags/pms-iatrikis-apth 

(3) στο τηλέφωνο 6942776717, τις εργάσιµες µέρες από 9.00-15.00 

 

 

 

 

Η  Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.     Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. 

 

 

 

 

 

 

Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου     Κυριάκος Αναστασιάδης 

Καθηγήτρια Παιδιατρικής-     Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής 

Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας    
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