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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Δερματοσκόπηση. (Εν αναμονή του ΦΕΚ 

Τροποποίησης Κανονισμού). 

 

 Οι γενικοί στόχοι οργάνωσης και λειτουργίας του προτεινόμενου ΠΜΣ αποσκοπούν: 

i) Στην κατάρτιση-εξειδίκευση επιστημόνων στο γνωστικό αντικείμενο της Δερματοσκόπησης. Το 

πρόγραμμα θα προσφέρει λεπτομερή ανάλυση της τεχνικής και του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, 

καθώς και εις βάθος γνώση των δερματοσκοπικών κριτηρίων, της ιστοπαθολογικής τους 

αντιστοίχισης και των δερματοσκοπικών προτύπων των καλοήθων και κακοήθων όγκων του 

δέρματος. 

 

ii) Στην προσφορά πιστοποιημένης κλινικής εκπαίδευσης και επάρκειας. Πέραν της διδασκαλίας της 

μεθόδου αυτής καθαυτής, στόχος του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει τους κλινικούς ιατρούς στον τρόπο 

με τον οποίο η δερματοσκόπηση συνδυάζεται  στην κλινική πράξη με τις άλλες διαγνωστικές 

μεθόδους προς επίτευξη του καλύτερου διαγνωστικού αποτελέσματος επ’ωφελεία των ασθενών. Τα 

συστήματα υγείας των περισσότερων χωρών τείνουν να απαιτούν πιστοποιημένη επάρκεια στη 

δερματοσκόπηση για τους κλινικούς ιατρούς που εξετάζουν τον πληθυσμό για τη διάγνωση του 

καρκίνου του δέρματος. 

 

iii) Η προσέγγιση της δερματοσκόπησης από μεθοδολογική-ερευνητική οπτική. Το πεδίο της 

δερματοσκόπησης αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά ερευνητικά πεδία στη δερματολογία τα 

τελευταία χρόνια. Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ., ερχόμενοι κατ’ επανάληψη σε επαφή με βάσεις 

δεδομένων προς αναζήτηση μελετών, θα εξοικειωθούν στην ανάγνωση και ανάλυσή τους. Επίσης, 

θα τους δοθεί η ευκαιρία να συμμετέχουν στην πραγματική ερευνητική διαδικασία που λαμβάνει 

χώρα διαρκώς στην κλινική μας στο αντικείμενο της δερματοσκόπησης, όπως προκύπτει από τις 

πολυάριθμες μελέτες που έχουν δημοσιευτεί κατά τα τελευταία έτη. 

 

 Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα γίνουν δεκτοί σαράντα (40) πτυχιούχοι των 

Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της 

αλλοδαπής. Υποψηφιότητα για το ΠΜΣ μπορούν να θέσουν και τελοιόφοιτοι φοιτητές των 

ανωτέρω Τμημάτων με την προϋπόθεση να έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού 

πίνακα εισακτέων οι οποίοι θα γίνουν αποδεκτοί στο ΠΣΜ. Η πρόσκληση αφορά ιατρούς 

ειδικευμένους ή ειδικευόμενους στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία, καθώς και απόφοιτους 

Ιατρικής που βρίσκονται σε λίστα αναμονής για την ειδικότητα της Δερματολογίας-

Αφροδισιολογίας. 

 Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα  στα 

οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Το ΠΜΣ θα πιστώνεται συνολικά με 90 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών 

Μονάδων. Θα περιλαμβάνει δύο εξάμηνα πλήρους φοίτησης ενώ στο τρίτο εξάμηνο θα 
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πραγματοποιείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ θα περιλαμβάνει 

οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο και έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα στο Β΄  

εξάμηνο. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του ΠΜΣ ανέρχεται σε 90, με 1 μονάδα ECTS 

να αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας. 
Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος και εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 

ορίζεται η ελληνική ή η αγγλική.  

Το πρόγραμμα σπουδών περιγράφεται παρακάτω: 

 

Εξάμηνο Τίτλος/ Τύπος μαθήματος 

Εξάμηνο Τίτλος/ Τύπος μαθήματος 

Α 
Εισαγωγή στη Δερματοσκόπηση, βασικά πρότυπα και δομές 

 
Α 

Ιστολογική αντιστοίχιση δερματοσκοπικών κριτηρίων 

Α 
Δερματοσκοπικά πρότυπα σπίλων 

Α Δερματοσκοπικά πρότυπα μελανώματος 

 
Α 

Δερματοσκοπικά πρότυπα καλοήθων μη μελανινοκυτταρικών όγκων 

Α 

 
Δερματοσκοπικά πρότυπα βασικοκυτταρικού καρκινώματος 

Α 
Δερματοσκοπικά πρότυπα καρκίνου από πλακώδες επιθήλιο 

Α Δερματοσκοπικά πρότυπα σπάνιων δερματικών όγκων 

  

Α Σύνολο ECTS Α εξαμήνου:  30 

Β Αξιολόγηση βλαβών σε ειδικές θέσεις 

Β 
Διαχείριση ασθενών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της βλάβης και το 

φωτότυπο 

Β Διαχείριση των ασθενών ανάλογα με την ηλικία 

Β Ψηφιακή απεικόνιση σπίλων 

Β Τριχοσκόπηση 

Β Δερματοσκόπηση φλεγμονωδών και λομωδών δερματοπαθειών 

  

Β Σύνολο ECTS Β εξαμήνου: 30 

Γ Εκπόνηση, Μεταπτυχιακής Εργασίας 

 Σύνολο ECTS Γ εξαμήνου: 30 

 Σύνολο ECTS ΠΜΣ: 90 

 
 Η διδασκαλία των μαθημάτων προβλέπεται να γίνεται διά ζώσης και εξ΄αποστάσεως, ανάλογα με 

τις επικρατούσες επιδημιολογικές συνθήκες.  

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ηλεκτρονικά την πρόθεση συμμετοχής τους έως 

30/5/2022 στέλνοντας μήνυμα στο e-mail: mariatsi@auth.gr με θέμα "Εκδήλωση ενδιαφέροντος 
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συμμετοχής στο ΠΜΣ με τίτλο "Δερματοσκόπηση" και αναγράφοντας ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-

mail επικοινωνίας. Στους υποψήφιους θα αποστέλλεται μήνυμα στο e-mail που θα δηλώσουν, για την 

υποβολή της τελικής αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών υποψηφιότητας. Η επιλογή των 

εισακτέων προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως και τέλος Ιουλίου 2022 και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον 

Οκτώβριο 2022. 

 Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, συνολικού ύψους 

3.500 ευρώ και η καταβολή τους θα γίνεται σε δύο (2) 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. 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται: 

τηλ. 2310 992262 και ώρες 12:00-13:00 

e-mail: mariatsi@auth.gr 

https://www.med.auth.gr (ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΜΣ) 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής    Ο Διευθυντής του ΠΜΣ 

 

Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης    Καθηγητής Δημήτριος Ιωαννίδης 
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