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                                                                                       Θεςςαλονίκθ, 27/12/2022 

                                                                       Αρ. Πρωτ.: 43 
2Θεςςαλονίκθ 

Προκιρυξθ για τθν ειςαγωγι ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών 

με τίτλο 

Π.Μ.. «Εφθβικι Ιατρικι και Φροντίδα Τγείασ Εφιβων» 

 

Το Τμιμα Ιατρικισ, τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν Υγείασ του Α.Π.Θ. προκθρφςςει τθν ειςαγωγι, κατ' ανϊτατο 

όριο, τριάντα πζντε (35) κζςεων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/τριϊν, για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2022-2023 ςτο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφθβικι Ιατρικι και Φροντίδα Τγείασ Εφιβων» 

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

Ο ςκοπόσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ του Π.Μ.Σ. είναι θ παροχι υψθλοφ επιπζδου εκπαίδευςθ και 

εξειδίκευςθ : 

1. ςτθν κατανόθςθ των ιδιαιτεροτιτων τθσ εφθβείασ, ςτθν κατανόθςθ των πολφπλευρων 

ςωµατικϊν, ψυχικϊν, γνωςιακϊν και αναπτυξιακϊν προβλθµάτων των εφιβων 

2. ςτθν εµβάκυνςθ αναφορικά με τθν αντιµετϊπιςθ όλων των παραπάνω προβλθµάτων 

3. ςτθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν για τον ςχεδιαςµό, οργάνωςθ, δθµιουργία και λειτουργία δοµϊν 

υπθρεςιϊν Υγείασ κατάλλθλων για εφιβουσ 

Οι µεταπτυχιακοί φοιτθτζσ εκπαιδεφονται ςε µία από τισ ειδικεφςεισ του Π.Μ.Σ. «Εφθβικι Ιατρικι και 

Φροντίδα Υγείασ Εφιβων» (Adolescent Μedicine and Adolescent Health Care) ωσ εξισ: 

α) Εφθβικι Ιατρικι (Adolescent Medicine) 

β) Ψυχοκοινωνικι και Παιδαγωγικι Φροντίδα των Εφιβων (Psychosocial and Pedagogical Adolescent 

Care) 

Οι κατθγορίεσ των υποψθφίων που δφνανται να γίνουν δεκτοί ςτο Π.Μ.Σ. είναι: 

1) Κάτοχοι τίτλων πρϊτου κφκλου ςπουδϊν Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ και αναγνωριςμζνων ομοταγϊν 

Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ (άρκρο 34, παρ. 1, 7 και 8 του Ν. 4485/2017).  

2) Μζλθ των κατθγοριϊν Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ του πρϊτου 

εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 34 του Ν.4485/2017, μποροφν να εγγραφοφν ωσ υπεράρικμοι και μόνο 

ζνασ κατϋ ζτοσ ανά Π.Μ.Σ., που οργανϊνεται ςε Τμιματα του Ιδρφματοσ που υπθρετοφν, το οποίο είναι 

ςυναφζσ με τον τίτλο ςπουδϊν και το ζργο που επιτελοφν ςτο οικείο Κδρυμα. 

 

Ειδικότερα οι κατθγορίεσ ανά ειδίκευςθ κα είναι: 

α) Για τθν ειδίκευςθ 1 µε τίτλο "Εφθβικι Ιατρικι (Adolescent Medicine)" γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι των 
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Σχολϊν Επιςτθµϊν Υγείασ, κάτοχοι τίτλων πρϊτου κφκλου ςπουδϊν των Πανεπιςτθµίων τθσ θµεδαπισ 

ι αναγνωριςµζνων οµοταγϊν Ιδρυµάτων τθσ αλλοδαπισ. 

β) Για τθν ειδίκευςθ 2 µε τίτλο "Ψυχοκοινωνικι και Παιδαγωγικι Φροντίδα των Εφιβων (Psychosocial 

and Pedagogical Adolescent Care)" γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι των Πανεπιςτθµιακϊν Σχολϊν 

Φιλοςοφικισ, Θετικϊν επιςτθµϊν, Παιδαγωγικισ, Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςµοφ τθσ θµεδαπισ, 

κακϊσ και πτυχιοφχοι ΑΕΙ ι ΤΕΙ οµοταγϊν πανεπιςτθµιακϊν ιδρυµάτων τθσ θµεδαπισ ι τθσ 

αλλοδαπισ ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειµζνου κάτοχοι τίτλων πρϊτου κφκλου ςπουδϊν των 

Πανεπιςτθµίων τθσ θµεδαπισ ι αναγνωριςµζνων οµοταγϊν Ιδρυµάτων τθσ αλλοδαπισ. 

 

Η γλϊςςα διδαςκαλίασ των μακθμάτων και τθσ ςυγγραφισ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ ελλθνικι. 

Η διδαςκαλία των  µακθµάτων  γίνεται  διά  ηώςθσ και  εξ΄αποςτάςεωσ, ανάλογα µε τισ επικρατοφςεσ 

επιδθµιολογικζσ ςυνκικεσ. Το Π.Μ.Σ. χρθςιµοποιεί τθ µικτι (“blended”) µορφι διδαςκαλίασ. 

Η χρονικι διάρκεια φοίτθςθσ διαρκεί τρία (3) ακαδθμαϊκά εξάμθνα και οδθγεί, μετά τθν επιτυχι 

εκπόνθςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ, ςτθν απονομι του Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Μ.Σ.) 

ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ "Εφθβικισ Ιατρικισ και Φροντίδασ Υγείασ Εφιβων/με ειδίκευςθ ςτθν 

Εφθβικι Ιατρικι» ι «Εφθβικισ Ιατρικισ και Φροντίδασ Υγείασ Εφιβων/ με ειδίκευςθ ςτθν Ψυχοκοινωνικι 

και Παιδαγωγικι Φροντίδα των Εφιβων". Το Π.Μ.Σ. πιςτϊνεται ςυνολικά με 90 ECTS ςφμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Πιςτωτικϊν Μονάδων. 

Για τθν απόκτθςθ του Διπλϊµατοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Μ.Σ.), ο µεταπτυχιακόσ φοιτθτισ  πρζπει 

να παρακολουκιςει και να εξεταςκεί επιτυχϊσ ςε δώδεκα  (12) µακιµατα, να εκπονιςει τθ 

Μεταπτυχιακι Διπλωµατικι Εργαςία και να ςυγκεντρϊςει ςυνολικά 90 πιςτωτικζσ ακαδθµαϊκζσ 

µονάδεσ (ECTS). Κάκε ECTS αντιςτοιχεί ςε 25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ. 

 

Σο ενδεικτικό πρόγραμμα ςπουδών περιγράφεται ςυνοπτικά ωσ εξισ: 

 

 
1. Εφθβεία-Ήβθ Ειδικά πρωτόκολλα εξζταςθσ εφιβων και ςυνικθ προβλιµατα 

 
2. Τεχνικζσ ςυνζντευξθσ εφιβων-Εµπιςτευτικότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ 

 
3. Κοινωνικι Εφθβικι Ιατρικι 

 
4. Χρόνια νοςιµατα εφθβικισ θλικίασ-µετάβαςθ ςε δοµζσ ενθλίκων (transition) 

 

Μακιµατα Α΄εξαµινου (κοινά και για τισ δφο ειδικεφςεισ) 
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5. Ψυχικζσ και ςυναιςκθµατικζσ µεταβολζσ εφιβων 

 
6. Νοµικά ηθτιµατα εφθβικισ θλικίασ 

 
1. Διδαςκαλία τθσ Εφθβικισ Ιατρικισ. 

 
2. Επιδθµιολογία-Στατιςτικι 

 
3. Διατροφι και ψυχογενείσ διατροφικζσ διαταραχζσ των εφιβων 

 
4. Σεξουαλικϊσ µεταδιδόµενα και δερµατολογικά νοςιµατα. 

 
5. Εφθβικι γυναικολογία-Αντιςφλλθψθ 

 
6. Εφθβικι αιµατολογία ογκολογία 

 
7. Εφθβικι Ενδοκρινολογία 

 
8. Ορκοπαιδικά προβλιµατα και ακλθτιατρικι εφιβων 

 
9. Ουςίεσ και εξαρτιςεισ 

 
10.Λοιµϊξεισ -Εµβολιαςµοί 

 
1. Ουςίεσ και εξαρτιςεισ 

 
2. Ζφθβοσ και ςχολικό περιβάλλον 

 
3. Διαταραχζσ Λόγου - Κινθτικζσ Διαταραχζσ και Παρεµβάςεισ 

 
 4. Διατροφικζσ ανάγκεσ και αντιµετϊπιςθ των ψυχογενϊν διατροφικϊν διαταραχϊν των εφιβων 

 

Μακιµατα Β΄εξαµινου 
Ειδίκευςθσ "Εφθβικι Ιατρικι" 

Μακιµατα Β΄εξαµινου 
Ειδίκευςθσ"Ψυχοκοινωνικι και Παιδαγωγικι Φροντίδα των Εφιβων " 
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5. Επιδθµιολογία- Στατιςτικι 

 
6. Εφθβικι Γυναικολογία και Αντιςφλλθψθ 

 
7. Κινθτικότθτα πλθκυςµϊν 

 
8. Δθµιουργικό Διαδίκτυο 

 
Μεταπτυχιακι Διπλωµατικι εργαςία (Thesis) 

 

Οι υποψιφιοι για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ  πρζπει να υποβάλλουν τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά: 

α) Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο Π.Μ.Σ.  

β) Διλωςθ ςκοποφ παρακολοφκθςθσ του Π.Μ.Σ. (Statement of purpose) 

γ) Αντίγραφο τίτλων ςπουδϊν ελλθνικοφ Πανεπιςτθμίου ίδιου Τμιματοσ και πιςτοποιθτικό ιςοτιμίασ από 

το ΔΟΑΤΑΠ, ςε περίπτωςθ πτυχιοφχων πανεπιςτθμίων του εξωτερικοφ. 

δ) Βιογραφικό ςθμείωμα ςτο οποίο αναφζρονται αναλυτικά οι ςπουδζσ, θ διδακτικι ι/και επαγγελματικι 

εμπειρία, θ επιςτθμονικι και κοινωνικι δραςτθριότθτα του υποψθφίου. 

ε) Για τθ ςυμμετοχι των υποψθφίων ςτθ διαδικαςία επιλογισ του Π.Μ.Σ. απαραίτθτθ κεωρείται, θ γνϊςθ 

ξζνθσ γλϊςςασ (τουλάχιςτον επιπζδου Β2), θ οποία, όταν δεν είναι βεβαιωμζνα θ μθτρικι τουσ, 

πιςτοποιείται είτε με πτυχίο αντίςτοιχου ξενόγλωςςου πανεπιςτθμιακοφ τμιματοσ είτε με κατοχι 

τουλάχιςτον αναγνωριςμζνων διπλωμάτων επάρκειασ Β2. (Το επίπεδο γλωςςομάθειασ τησ ξζνησ γλϊςςασ 

αποδεικνφεται 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 Ξζνησ Γλϊςςασ και 

Φιλολογίασ ή Πτυχίο Ξζνων Γλωςςϊν Μετάφραςησ και Διερμηνείασ τησ ημεδαπήσ ή αντίςτοιχο και 

ιςότιμο ςχολϊν τησ αλλοδαπήσ, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό 

δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωριςμζνου ιδρφματοσ τριτοβάθμιασ εκπαίδευςησ τησ αλλοδαπήσ, δ) Με 

Απολυτήριο τίτλο ιςότιμο, των ελληνικϊν ςχολείων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ, εφόςον ζχουν 

αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηςη τουλάχιςτον ζξι ετϊν ςτην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειασ 

διδαςκαλίασ ξζνησ γλϊςςασ δεν αποδεικνφει τη γνϊςη ξζνησ γλϊςςασ (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που 

είναι κάτοχοι τησ ςχετικήσ άδειασ πρζπει να προςκομίςουν επικυρωμζνο αντίγραφο και ακριβή 

μετάφραςη του τίτλου ςπουδϊν βάςει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνησ 

γλϊςςασ). 

Γ΄ εξάµθνο 
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ςτ) Δφο (2) ςφραγιςμζνεσ ςυςτατικζσ επιςτολζσ από μζλθ ΔΕΠ ι από τον φορζα απαςχόλθςισ τουσ.  

η) Φωτοτυπία των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ / διαβατθρίου. 

θ) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ταυτότθτασ ςτισ οποίεσ να αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο του 

υποψιφιου. 

 

Η επιλογι των υποψθφίων  γίνεται με αξιολόγθςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν και ςυνζντευξθ από 

τθν τριμελι Επιτροπι Επιλογισ Ειςακτζων. Τα κριτιρια επιλογισ των υποψθφίων και θ ςχετικι ςτάκμιςθ 

τουσ είναι: 

1. Ο βακμόσ πτυχίου / διπλϊματοσ (10%) 

2. Η επαρκισ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςε επίπεδο Β2 (10%) 

3. Οι δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ (5%)  

4. Η ςυνζντευξθ από μζλθ τθσ ΣΕ (50%) 

5. Η προθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία (διάρκεια και είδοσ) (5%) 

6. Η ερευνθτικι εμπειρία (10%) 

7. Οι δθμοςιεφςεισ και θ ςυγγραφικι (ανακοινϊςεισ-δθμοςιεφςεισ ςε ελλθνικά και διεκνι 

ςυνζδρια και περιοδικά) δραςτθριότθτα (10%) 

Η επιλογι των υποψθφίων γίνεται από τθ Συντονιςτικι Επιτροπι του Π.Μ.Σ., και επικυρϊνεται με 

απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ Ιατρικισ. 

Με βάςθ τθν τελικι βακμολογία κάκε υποψθφίου, καταρτίηεται κατάλογοσ με αξιολογικι ςειρά και ο 

τελικόσ πίνακασ των επιτυχόντων επικυρϊνεται από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ Ιατρικισ. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να αποςτείλουν από 10/01/2023 ζωσ και 15/02/2023 εμπρόκεςμα τισ 

αιτιςεισ τουσ, μαηί με τα απαιτοφμενα ςυνοδευτικά ζγγραφα, είτε μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτο 

e-mail: msc-adol@auth.gr , είτε με ςυςτθμζνθ ταχυδρομικι αποςτολι του φακζλου υποψθφιότθτασ, 

ςτθν ακόλουκθ ταχυδρομικι διεφκυνςθ:  

Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ, Σχολή Επιςτημϊν Υγείασ, Τμήμα Ιατρικήσ, Γραμματεία-

Γραφείο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, κτίριο ΚΕΔΙΠ Ιατρικήσ (ζναντι Νος. ΑΧΕΠΑ), Τ.Κ. 

54124, Θεςςαλονίκη. 

Επιςημαίνεται ότι ςτην περίπτωςη αποςτολήσ των εγγράφων μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, δεν θα 

αποςτζλλονται οι ςφραγιςμζνεσ ςυςτημζνεσ επιςτολζσ, αλλά θα παραδίνονται κατά τη διάρκεια τησ 

προςωπικήσ ςυνζντευξησ. 

Για τθ ςυµµετοχι ςτο Π.Μ.Σ. προβλζπεται θ καταβολι τελϊν φοίτθςθσ, ςυνολικοφ φψουσ τριϊν 

χιλιάδων εξακοςίων ( 3.600) ευρϊ και θ καταβολι τουσ γίνεται τµθµατικά ςε τρεισ (3) ιςόποςεσ 

http://www.med.auth.gr/
mailto:msc-adol@auth.gr


 

 

www.med.auth.gr, Κτίριο Νζων Αμφικεάτρων, ΤΚ 54124 Θεςςαλονίκθ, τθλ 2310 999340 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

   
 
ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 
ΕΦΗΒΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ-ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ 
ΕΦΗΒΩΝ 

 

 
ΘΘ 

 
 

. . 
 

 
Γραμματεία-Γραφείο ΠΜΣ 

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

δόςεισ και ςε θμερομθνίεσ που κα οριςτοφν ςτθν αρχι του Αϋ εξαµινου. Η εγγραφι των φοιτθτϊν 

κεωρείται οριςτικι µετά τθν καταβολι τθσ πρϊτθσ δόςθσ των τελϊν φοίτθςθσ. 

 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και θ αίτθςθ ςυμμετοχισ διατίκενται: 

 

(1) μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τθσ Γραμματείασ του µμεταπτυχιακοφ προγράμματοσ 

 msc-adol@auth.gr 

(2) ςτθν ιςτοςελίδα του Τµιµατοσ Ιατρικισ: http://www.med.auth.gr/tags/pms-iatrikis-apth 

(3) ςτο τθλζφωνο 2310 994801, 6942776717, τισ εργάςιμεσ µζρεσ:  9.00-14.00 

 

 

 

Η  Διευκφντρια του Π.Μ.Σ.     Ο Πρόεδροσ του Τμιματοσ Ιατρικισ Α.Π.Θ. 

 

 

 

 

 

 

Αςθμίνα Γαλλι-Τςινοποφλου      Κυριάκοσ Αναςταςιάδθσ 

Κακθγιτρια Παιδιατρικισ- Παιδιατρικισ Ενδοκρινολογίασ  Κακθγθτισ Καρδιοχειρουργικισ 

    

http://www.med.auth.gr/
mailto:msc-adol@auth.gr
http://www.med.auth.gr/tags/pms-iatrikis-apth

