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        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

για τη συμμετοχή στη διαδικασία εισαγωγής στο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

“ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ, ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ 

ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ” 

 
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) πρόκειται να λειτουργήσει Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία Δέρματος, 
Μαλακών Μορίων, Αγγειακών Ανωμαλιών» (ΦΕΚ ίδρυσης 3839/18.08.2021 τ. Β΄) 
από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.  

Ο σκοπός λειτουργίας του ως άνω Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση των 
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις αναφορικά 
με τη «Χειρουργική Ογκολογία Δέρματος, Μαλακών Μορίων, Αγγειακών 
Ανωμαλιών» και η άσκησή τους. Ο ανωτέρω σκοπός εκπληρώνεται μέσω της 
εκπαίδευσης όλων εκείνων των επαγγελματιών υγείας, η κατάρτιση των οποίων θα 
οδηγήσει σε διεπιστημονική προσέγγιση θεμάτων υγείας, στο πλαίσιο της 
διασφάλισης της δημόσιας υγείας των πολιτών. 

Στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία Δέρματος, Μαλακών Μορίων, 
Αγγειακών Ανωμαλιών» θα γίνουν δεκτοί σαράντα πέντε (45) πτυχιούχοι των 
Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Παραϊατρικών 
Επαγγελμάτων, Ψυχολογίας, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής. 

Υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι/ες 
φοιτητές/τριες των παραπάνω Τμημάτων, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν 
αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων, οι 
οποίοι/ες γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στην απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα, πλήρους φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης και της 
εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το Π.Μ.Σ. θα πιστώνεται 
συνολικά με 90 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων. Το 
πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. θα περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποχρεωτικά 
μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο και πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο. 
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται 
σε α) παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των διδασκόμενων μαθημάτων, β) 
παρακολούθηση κλινικής εργαστηριακής έρευνας και κλινικών περιστατικών γ) 
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία μπορεί να είναι εργασία 
ανασκόπησης ή ερευνητική.   

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. και ως γλώσσα εκπόνησης της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται η ελληνική.  
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Η διδασκαλία των μαθημάτων προβλέπεται να γίνεται εξ’ αποστάσεως. 
Εν αναμονή της εγκρίσεως της Προκήρυξης από τη Συνέλευση του Τμήματος 

Ιατρικής, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να εκδηλώσουν ηλεκτρονικά την 
πρόθεση συμμετοχής τους έως τις 28/09/2021, αποστέλλοντας μήνυμα στο e-mail: 
chogdema@med.auth.gr με θέμα “Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΠΜΣ 
“Χειρουργική Ογκολογία Δέρματος, Μαλακών Μορίων, Αγγειακών Ανωμαλιών” 
και αναγράφοντας ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας. Κατόπιν 
δημοσιεύσεως της σχετικής Προκήρυξης, στους/στις υποψήφιους/ες θα 
αποστέλλεται μήνυμα στο e-mail που θα δηλώσουν, για την υποβολή της τελικής 
αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών υποψηφιότητας, τα οποία 
δικαιολογητικά θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η επιλογή των 
εισακτέων προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα Οκτωβρίου και τα μαθήματα 
θα ξεκινήσουν αρχές Νοεμβρίου.  

Για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, 
συνολικού ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000) €, η οποία θα γίνεται σε δύο 
ισόποσες δόσεις, η πρώτη δόση κατά την εγγραφή και η δεύτερη δόση πριν από την 
έναρξη του Β΄ εξαμήνου. 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται: 
Τηλ.: 2310 999053 και ώρες 11:00-12:00 π.μ. 
E-mail: chogdema@med.auth.gr  

 
 

                                                                                                                                    
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής                          Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος  
          Κυριάκος Αναστασιάδης                                             Λεωνίδας Παυλίδης 
   Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής                                 Αναπληρωτής Καθηγητής  
                                                                                              Πλαστικής Χειρουργικής 
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