
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για τη συμμετοχή στη διαδικασία εισαγωγής στο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

"ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ" 

 

 Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης πρόκειται να λειτουργήσει το υπό ίδρυση Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο "Ιατροδικαστική-Ψυχιατροδικαστική", (Κωδικός Αριθμός Δημοσίευσης 

8701) από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.  

 Ο γενικός σκοπός λειτουργίας του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. είναι η  εκπαίδευση των 

μεταπτυχιακών φοιτητών στις επιστημονικές εξελίξεις αναφορικά με την Ιατροδικαστική 

και Ψυχιατροδικαστική. Ο ανωτέρω σκοπός εκπληρώνεται μέσω της εκπαίδευσης όλων 

εκείνων των επαγγελματιών υγείας, των νομικών αλλά και των στελεχών των σωμάτων 

ασφαλείας που σχετίζονται με την παρακολούθηση της σωματικής και ψυχικής υγείας των 

ατόμων και με αρμοδιότητα την εξασφάλιση της ειρηνικής και απρόσκοπτης κοινωνικής 

διαβίωσης των πολιτών. Σε συνάρτηση με την αύξηση της εγκληματικότητας και 

παραβατικότητας, τον φόρτο εργασίας και την πολυπλοκότητα των περιστατικών, 

επιβάλλεται η ανάγκη παροχής εκπαίδευσης μέσω της δημιουργίας ενός Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο την «Ιατροδικαστική, Ψυχιατροδικαστική», με 

στόχο την απόκτηση ενός ενισχυμένου επιστημονικού υπόβαθρου, εμπειρίας και 

τεχνογνωσίας σε θέματα που αφορούν στη σχέση εγκλήματος, νόμου και ψυχικών 

ασθενειών. 

 

 Στο υπό ίδρυση Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα γίνουν δεκτοί σαράντα 

πέντε (45) πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, 

Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Νομικής, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής 

Εργασίας, Κοινωνικής Πολιτικής, καθώς και οι απόφοιτοι των Στρατιωτικών και 

Αστυνομικών Σχολών και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου 

σπουδών των Πανεπιστημίων 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 που γίνονται αποδεκτοί στο ΠΜΣ. 

 Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στην απονομή του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του προτεινόμενου ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) 
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ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ θα πιστώνεται συνολικά με 90ECTS 

σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων. Το πρόγραμμα σπουδών του 

Π.Μ.Σ. θα περιλαμβάνει επτά (7) υποχρεωτικά μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο και επτά (7) 

υποχρεωτικά μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές 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.  

 Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος και η γλώσσα εκπόνησης της 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται η ελληνική ή η αγγλική, σε ειδικές 

τεκμηριωμένες περιπτώσεις μετά από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

 Η διδασκαλία των μαθημάτων προβλέπεται να γίνεται εξ' αποστάσεως ή διά ζώσης, 

εφόσον το επιτρέπουν οι επιδημιολογικές συνθήκες. 

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ηλεκτρονικά την πρόθεση 

συμμετοχής τους έως τις 5/3/2021 στέλνοντας μήνυμα στο e-mail:  fotischatzin@auth.gr 

με θέμα "Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΠΜΣ "Ιατροδικαστική-

Ψυχιατροδικαστική" 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, τα οποία δικαιολογητικά θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Η επιλογή των εισακτέων προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως και τις αρχές 

Μαρτίου και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εντός του Μαρτίου 2021. 

 Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, 

συνολικού ύψους τεσσάρων (4.000,00) χιλιάδων ευρώ και η καταβολή τους θα γίνεται σε 

δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη δόση θα καταβάλλεται με την εγγραφή και η δεύτερη δόση 

θα καταβάλλεται πριν από την έναρξη του Β΄ εξαμήνου. Η εγγραφή των φοιτητών 

θεωρείται οριστική μετά την καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης. 

 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται: 

τηλ. 2310 999235 και ώρες 11-12π.μ. 

e-mail: fotischatzin@auth.gr 

 

 

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος 

Φώτιος Χατζηνικολάου 

Αν. Καθηγητής Ιατροδικαστικής ΑΠΘ 


