


ΔΠΜΣ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
«Υγεία και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες» αποτελεί η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα, 
κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στις Επιστήμες Υγείας και 
Περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε 
θέματα βασικής και εφαρμοσμένης εργαστηριακής και κλινικής έρευνας. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο εξάμηνα παρακολούθησης και ένα 
εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών 
υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η 
παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του 
Προγράμματος είναι υποχρεωτική. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, 
Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Ιατρικών εργαστηρίων, 
Κτηνιατρικής, Γεωπονίας, Γεωλογίας, Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών, Μηχανικών, 
Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ, Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, Πληροφορικής, 
Ψυχολογίας, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Επιστημών Φυσικής Αγωγής, 
Διατροφολογίας, Αισθητικής-Κοσμητολογίας και άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι της 
ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι 
Στρατιωτικών Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί 
και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ειδικής 
Διϊδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ). υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι 
οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των 
εγγραφών και θα πληρούν τις προϋποθέσεις. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε σαράντα (40) 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται επιπλέον οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία 
του ΔΠΜΣ από 2 Ιουνίου  2021 έως και 31 Ιουλίου 2022 ηλεκτρονικά στις παρακάτω 
διευθύνσεις: msc.auth@gmail.com, sakkageor@auth.gr. 

Για την αίτηση συμμετοχής χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Αίτηση (βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://www.med.auth.gr  -> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΜΣ στην 
ιστοσελίδα του ΠΜΣ  http://medhef.med.auth.gr 

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό 
ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού. 

γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων 
στο οποίο αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου. 

δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και 
επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου. 

ε) Υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς 
και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να αναλάβει σπουδές στο ΔΠΜΣ. 

στ) Πιστοποιητικό «καλής» γνώσης της αγγλικής γλώσσας (έτσι όπως τυποποιείται στις 
προκηρύξεις του ΑΣΕΠ). Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται 
επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται 
πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος. Οι αλλοδαποί 
καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής 
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Γλώσσας ΑΕΙ. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού 
Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας. 

ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική 
εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης. 

η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία της προφορικής συνέντευξης θα 
δοθούν κατά  την διάρκεια της υποβολής των αιτήσεων και θα αναρτηθούν στις 
ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήμτος Ιατρικής https://www.med.auth.gr,  
(-> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΜΣ) και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ  http://medhef.med.auth.gr 

Σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί παράταση της 
υποβολής αιτήσεων από Σεπτέμβριο. 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2700 ευρώ (συνολική φοίτηση) και θα 
καταβάλλονται σε τρεις(3) δόσεις. Η καταβολή της πρώτης δόσης (900 €) είναι προϋπόθεση 
εγγραφής στο α΄εξάμηνο και η καταβολή της δεύτερης και τρίτης δόσης (από 900 €)  είναι 
προϋπόθεση εγγραφής στο β΄και γ΄εξάμηνο αντίστοιχα. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: στο  τηλ.: 2310.999.338 και 2310.999.075 και ώρες 11:30 π.μ-
13:30 μ.μ και στις ιστοσελίδες: https://www.med.auth.gr  και  http://medhef.med.auth.gr 

Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook: https://www.facebook.com/msc.medhef 

Τέλος, το πρόγραμμα μας μπορείτε να το βρείτε και στο ψηφιακό περίπτερο του ΑΠΘ:  

https://www.eventora.com/el/Events/auth-postgraduate-studies-
exhibition/WebApp/View/tmima-
iatrikis/FJYZDIEPZX?boothSlug=ygeia_kai_perivallontikoi_paragontes 
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* Οι στήλες αυτές συμπληρώνονται από τη Γραμματεία. 1 

Προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Τμήμα Ιατρικής 
 

ΑΙΤΗΣΗ 

Παρακαλώ να δεχθείτε την αίτησή μου για συμμετοχή στο ΠΜΣ: 

 «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ» 

ΟΝΟΜΑ –ΕΠΙΘΕΤΟ 

(ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ)   

 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜ. 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
 

 

ΠΟΛΗ: 
 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
 

 

e- mail 
 

 

ΑΔΤ/ΗΜΕΡ. 

ΕΚΔ/ΑΡΧΗ 

 

ΑΜΚΑ  

ΑΦΜ  

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

Τίτλος Σπουδών (1Ο Πτυχίο) 

*α/α * Σχολή / Τμήμα Βαθμός Μόρια* 

     

*α/α *      2Ο ΠΤΥΧΙΟ 

   

  
Αντιστοιχία Βαθμολογίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ Αναγνώριση από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

 
Ξένη Γλώσσα 

*α/α * 
Τίτλος Πιστοποιητικού 

Μόρια* 

  Certificate of Proficiency in English (CAMBRIDGE ή MICHIGAN)  

  Certificate in Advanced English (CAMBRIDGE)  

  First Certificate in English (CAMBRIDGE)  



* Οι στήλες αυτές συμπληρώνονται από τη Γραμματεία. 2 

  Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε) 

 

 

 
 
 
Άλλες γλώσσες 

*α/α * 
Γλώσσα Τίτλος Πιστοποιητικού 

Μόρια* 

    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
     Ερευνητική δραστηριότητα/ Επαγγελματική εμπειρία 

*α/α * 
Δραστηριότητα Περιοδικό / Συνέδριο Μόρια

* 

  Συγγραφέας σε άρθρο διεθνούς 
περιοδικού έντυπου ή ηλεκτρονικού 
(peer reviewed Journal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Συγγραφέας σε άρθρο εθνικά 
αναγνωρισμένου ελληνικού 
περιοδικού έντυπου ή ηλεκτρονικού 
(peer reviewed Journal) (Παρακαλούμε 
σημειώστε τον α/α του περιοδικού από 
τη λίστα του παραρτήματος ΙV) 

  

  Συγγραφέας σε ανακοίνωση 
ελληνικού ή διεθνούς συνεδρίου ή 
εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι  

*α/α. * Ίδρυμα Τίτλος Μόρια* 

 

 

    

  Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

 
 
Άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την προκήρυξη: 

*α/α * 

Δικαιολογητικά 

  Βιογραφικό σημείωμα 

  Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας 

  . 
 



* Οι στήλες αυτές συμπληρώνονται από τη Γραμματεία. 3 

Συνέντευξη * 

Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή Βαθμός Μόρια 

  

 
 

 

 

0 

 

Ο/Η υποψήφι……….. 
 
 
 
(Υπογραφή) 

Απέσυρε τα δικαιολογητικά  
……………………………………
………… 

 
 

Ημερομηνία ……… 
Υπογραφή 
 

 
 
 
 
 
Θεσσαλονίκη 
………………………..  
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