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Θεσσαλονίκη,  22/11//2022 

Αριθ. Πρωτ. :29 

 

Προκήρυξη για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τίτλο 

ΠΜΣ «Χειρουργική του Οφθαλμού» 
 

 

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

κατ΄ ανώτατο όριο πενήντα (50) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδημαϊκό 

έτος 2022-2023 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χειρουργική του 

Οφθαλμού» (ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ  966/Β’/03.03.2022). 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Χειρουργική του 

Οφθαλμού" περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 

προγράμματος με αντικείμενο την μεταπτυχιακή εκπαίδευση και την ανάπτυξη της έρευνας στη 

Χειρουργική του Οφθαλμού. 

Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας  του Π.Μ.Σ. αποτελεί η κατάρτιση επιστημόνων που 

προέρχονται από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς πάνω στο αντικείμενο της Χειρουργικής 

του Οφθαλμού με στόχο να συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας. Αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων πάνω στις τελευταίες 

εξελίξεις της χειρουργικής του οφθαλμού, την προ εγχειρητική και περιεγχειρητική νοσηλεία 

και τη μετεγχειρητική πορεία και φροντίδα καθώς και στην ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων 

για την πειραματική έρευνα και την αξιολόγηση ποιότητας της κλινικής πράξης. 

Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η διεπιστημονική, μεταπτυχιακή εκπαίδευση και η 

ανάπτυξη της έρευνας πάνω στο αντικείμενο της Χειρουργικής του Οφθαλμού. 

Οι κατηγορίες των υποψηφίων που δύναται να γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ. είναι οι  πτυχιούχοι 

του Ά κύκλου σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας και συγκεκριμένα όλων των τμημάτων 

της Σχολής Επιστημών Υγείας καθώς και πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ ομοταγών ιδρυμάτων της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

1.  Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Δ.Μ.Σ. ορίζεται 

κατ' ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης 

και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

 

2.  Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 33 του ν. 4485/2017 (114 Ά) η δυνατότητα μερικής φοίτησης για 

εργαζόμενους/νες φοιτητές/τριες εφόσον προσκομίσουν δικαιολογητικά όπως, 
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αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα, η διάρκεια 

της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης. Η μερική 

φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που 

αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» 

φοίτησης και για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις όπως: ασθένεια, φόρτος 

εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας, για τις οποίες 

αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος. 

 

3.  Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης σπουδών είναι τα δύο (2) έτη. 

 

4.  Επιπρόσθετα, στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν 

υποβολής σχετικής αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα δύο (2) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός 

φοιτητής χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετρείται 

στον ανώτατο επιτρεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης σπουδών. 

 

5.  Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως: ασθένεια, φόρτος εργασίας, 

σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας, να χορηγείται παράταση 

σπουδών και μέχρι τρεις (3) μήνες, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης 

του Τμήματος. 

 

6.  Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα μαθήματα 

ή διαγραφής αποφαίνεται η Συνέλευση μετά από πρόταση της ΣΕ, η οποία αποφασίζει 

για τους όρους της επανεξέτασης και τους λόγους διαγραφής και τους περιλαμβάνει στον 

οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αν ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής ή 

φοιτήτρια αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, έχει δικαίωμα να 

επανεξεταστεί στην επόμενη εξεταστική περίοδο. 

 

7.  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται και συμμετέχουν στα μεταπτυχιακά 

προγράμματα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό 

Μεταπτυχιακών Σπουδών. Οι εγγραφές των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών 

αρχίζουν μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος στην οποία ορίζεται η 

χρονική διάρκεια των εγγραφών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή 

τους. Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις 

διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών 

πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Τμήμα Ιατρικής 

οφείλει να εξασφαλίζει διευκολύνσεις σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες με 

αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες επηρεάζουν κατά περίπτωση 

τη διαδικασία της φοιτητικής τους προσαρμογής και φοίτησης. 
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8.  Σε περίπτωση που κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής πλήρους φοίτησης δεν καταφέρει να 

εκπληρώσει τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου σπουδών 

μπορεί να τις αναπληρώσει το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος χωρίς οικονομική 

επιβάρυνση ή περαιτέρω διοικητικές διαδικασίες. 

Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα μαθήματα ή διαγραφής για λόγους όπως: 

α) η μη επαρκής πρόοδος του μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας (η οποία τεκμηριώνεται με μη 

συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία: παρακολουθήσεις, εξετάσεις), β) συμπεριφορά που 

προσβάλλει την ακαδημαϊκή δεοντολογία όπως π.χ. η λογοκλοπή, και γ) αίτηση του ίδιου του 

μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας, αποφαίνεται η Συνέλευση του Τμήματος μετά από πρόταση 

της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία αποφασίζει για τους όρους της επανεξέτασης και τους 

λόγους διαγραφής. Αν ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει στην εξέταση 

μαθήματος ή μαθημάτων και θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, 

εξετάζεται εντός 15 ημερών μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου στην οποία απέτυχε , 

ύστερα από αίτησή του από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή 

συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του 

Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. 

Τα τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται σε τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) 

ευρώ € και καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις. 

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το εισόδημα 

(ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε 

οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. 

Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 

(30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ και αφορά τη συμμετοχή 

σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017, αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το 

ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το 

μικρότερο εισόδημα. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δε δικαιούνται απαλλαγή. 

Ο υποψήφιος υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Αίτηση συμμετοχής (Application form) 

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

 Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή/και πανεπιστημίων του 

εξωτερικού 

 Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, επίπεδου τουλάχιστον Β2 («καλή 

γνώση»). Σε περίπτωση που η αγγλική γλώσσα δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική του 

υποψήφιου, 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) 

https://ocularsurgery.web.auth.gr/images/oria_apallagon_2021_22.pdf
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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 ισότιμο 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 (ΠΔ 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. 

 Δύο (2) συστατικές επιστολές. Ο αριθμός και το είδος των συστατικών επιστολών (από 

μέλη ΔΕΠ, εργοδότες) θα καθορίζεται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής και 

έγκρισή της από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος, όλα τα παραπάνω θα αναφέρονται 

στην προκήρυξη. 

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

ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική δραστηριότητα και τυχόν 

δημοσιεύσεις του υποψηφίου. 

 Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου. 

 

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 θα γίνεται με αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών και 

συνέντευξη από την τριμελή Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων και επικυρώνεται με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν από 
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09-01-2023 έως και 05-02-2023 εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαιτούμενα 

συνοδευτικά έγγραφα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

msc-ocularsurgery@med.auth.gr. 

Η συνέντευξη θα λάβει χώρα μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων (Φεβρουάριος 2023) 

Χορηγείται μία (1) υποτροφία αριστείας στον/στην φοιτητή/τρια ο/η οποίος/α θα ολοκληρώσει 

το ΠΜΣ σε 3 εξάμηνα σπουδών και θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία μεταξύ των 

συμφοιτητών/τριών του/της, στο σύνολο των μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας. Η 

υποτροφία χορηγείται με την περαίωση των σπουδών. 

Χορηγείται μία (1) υποτροφία (Υποτροφία Περικλής Μπραζιτίκος) ως επιδότηση μιας θέσης 

ακαδημαϊκού βοηθού (fellowship) την οποία θα δύναται να καταλάβει ο μεταδιδακτορικός 

φοιτητής με την υψηλότερη βαθμολογία και τις περισσότερες δημοσιεύσεις που θα προέλθουν 

από το μεταπτυχιακό (σύμφωνα με την προκήρυξη του ακαδημαϊκού βοηθού) με σκοπό την 

περαιτέρω πρακτική χειρουργική του εξειδίκευση στην Β’ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ, ή, 

εάν αυτό δεν είναι δυνατό, σε κάποια άλλη Οφθαλμολογική Κλινική ενός από τα Ακαδημαϊκά 

Ιδρύματα που συμμετέχουν στο ΠΜΣ. Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής δε κατέχει 

τον τίτλο του Οφθαλμιάτρου μπορεί να κάνει χρήση της υποτροφίας μετά την απόκτηση του 

τίτλου ειδικότητας στην Β Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική στο Νοσοκομείο 

Παπαγεωργίου και για χρονικό διάστημα ενός έτους. 

Οι δύο υποτροφίες δεν χορηγούνται στο ίδιο άτομο. 

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), ο μεταπτυχιακός φοιτητής 

θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε δέκατέσσερα (14) μαθήματα, να 

εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία και να συγκεντρώσει συνολικά 90 

πιστωτικές ακαδημαϊκές μονάδες. Συγκεκριμένα, ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις ώρες 

διδασκαλίας και τις ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα και στο σύνολο του 

προγράμματος. Κάθε ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας. 

Το ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών περιγράφεται συνοπτικά ως εξής: 

Α’ Εξάμηνο – Οχτώ υποχρεωτικά μαθήματα 

Β’ Εξάμηνο – Πέντε υποχρεωτικά μαθήματα, έξι επιλεγόμενα (εκ των οποίων οι φοιτητές 

επιλέγουν τα τρία) 
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Γ’ Εξάμηνο – Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ανεύρεση και η ανάθεση της διπλωματικής 

εργασίας (ανάληψη θέματος, ορισμός επιβλέποντος) γίνεται στην αρχή του Β΄ εξαμήνου, ενώ η 

προετοιμασία και τελική παρουσίασή της ολοκληρώνεται με τη λήξη του Γ΄ εξαμήνου. 

Τα προσφερόμενα μαθήματα κατανέμονται στα τρία εξάμηνα ως εξής: 

 

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 Εισαγωγή στη χειρουργική του οφθαλμου 

 Αναισθησιολογία στην Οφθαλμολογία 

 Μικροβιολογία, Αποστείρωση 

 Ανατομία & Φυσιολογία Οφθαλμού 

Φαρμακολογία & Οφθαλμός 

Πειραματικό Χειρουργείο- Εισαγωγή στη Μικροχειρουργική 

Φλεγμονή & Οφθαλμός 

Μεθολογίας Έρευνας & Βιοστατιστική στην Οφθαλμολογία -  Αξιολόγηση Κλινικής 

Πράξης (Clinical Audit) 

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Καταρράκτης 

Κερατοειδής - Μεταμοσχεύσεις  

Χειρουργική Αμφιβληστροειδής & Υαλοειδές 
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Wet Lab 

Live Χειρουργεία 

Χειρουργική Ωχράς-Επιλεγόμενο 

Νέες Τεχνολογίες στη Χειρουργική του Οφθαλμού-Επιλεγόμενο 

Παιδο-οφθαλμολογική χειρουργική-Επιλεγόμενο 

Διαθλαστική Χειρουργική κερατοειδούς-Επιλεγόμενο 

Χειρουργική γλαυκώματος-Επιλεγόμενο 

Χειρουργική  Βλεφάρων και Επικουρικών Μορίων 

 

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Thesis) 

Περισσότερες πληροφορίες και η αίτηση συμμετοχής διατίθενται: 

1.Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος  

msc-ocularsurgery@med.auth.gr. 

2.Στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

ocularsurgery.web.auth.gr 

3.Στα τηλέφωνα:  

Σταθερό 2310 99927  

Ώρες επικοινωνίας :Τρίτη και Παρασκευή 10:00-14:00 
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Κινητό 6931570505 

Ώρες επικοινωνίας :Δευτέρα έως Παρασκευή 10:30-13:30 και 17:30-20:00 

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ                                                Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ 

Ιωάννης Τσινόπουλος                                                   Κυριάκος Αναστασιάδης 

Καθηγητής Οφθαλμολογίας ΑΠΘ                                Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής 

 

 

 

 


