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ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

Ο οδηγός σπουδών εκδίδεται από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
και περιλαμβάνει τον Κανονισμό Σπουδών, το Πρόγραμμα Σπουδών και κάθε άλλη πληροφορία που 

διευκολύνει τους φοιτητές στις σπουδές τους.  
 

Διανέμεται δωρεάν στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Το Tμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ξεκίνησε είκοσι χρόνια πριν με μηδαμινό αριθμό 
μελών ΔΕΠ και υποτυπώδη υποδομή, υποδεχόμενο τους πρώτους φοιτητές το φθινόπωρο του 1990. 
Είναι το νεότερο στη χώρα και συγκριτικά με τα άλλα Ιατρικά Τμήματα ή τις Σχολές έχει τον  
μικρότερο αριθμό ΔΕΠ (96 ενεργά και 37 σε διαδικασίες κρίσεις ή διορισμού). Από το 1999 λειτουργεί 
στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μια Γ’βάθμια νοσοκομειακή μονάδα από τις πιο 
σύγχρονες στη χώρα με 690 κλίνες, στις οποίες αναπτύσσονται οι Πανεπιστημιακές Κλινικές και τα 
Εργαστήρια και ασκούνται οι προπτυχιακοί, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και μεγάλος αριθμός 
ειδικευομένων ιατρών και υποψηφίων διδακτόρων.  

Από τον Μάιο του 2008 που ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των κτηριακών εγκαταστάσεων 17.000 
m2 στην Πανεπιστημιούπολη (στην περιοχή ΒΙΟΠΟΛΙΣ, πρώην Μεζούρλο) απέκτησε άνετα και 
σύγχρονα εργαστήρια και χώρους διδασκαλίας και εκπαίδευσης μόνο για μικρό αριθμό κλινικών 
γνωστικών αντικειμένων και εργαστηρίων. Παραμένει όμως σοβαρό το πρόβλημα της έλλειψης χώρων 
για τα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, καθώς η συμπλήρωση των εγκαταστάσεων 
του έχει μετατεθεί στο αόριστο μέλλον.  

Παρά τις μεγάλες ελλείψεις και τις καθυστερήσεις σε υποδομές και στελέχωση, το τμήμα μας 
παρουσιάζει μια δυναμική πορεία ανάπτυξης και απόδοσης έργου ποσοτικά και ποιοτικά αξιόλογου σε 
όλες τις συνιστώσες της δραστηριότητάς του. Το πρόγραμμα σπουδών εξασφαλίζει περισσότερες από 
5.500 ώρες διδασκαλίας και δεν υπολείπεται από τα πιο προηγμένα της Ευρώπης και 
αναπροσαρμόζεται σταδιακά ανάλογα με τις εξελίξεις και την ανάπτυξη του ΔΕΠ σε αριθμό και 
εξειδικεύσεις.  

 Στον τομέα της έρευνας η πορεία είναι ιδιαίτερα ανοδική την τελευταία 5ετία όχι μόνο ως προς τον 
αριθμό αλλά και ως προς την εμβέλεια των μελετών που δημοσιεύονται στον διεθνή επιστημονικό τύπο.  

Από το 2004 σταδιακά αναπτύχθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία 4 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, 
τα οποία προσέδωσαν μια νέα δυναμική στο Τμήμα. Όλα τα παραπάνω αντανακλούν την πολύ εντατική 
προσπάθεια που καταβάλλουν τα μέλη ΔΕΠ, την θέληση και το εξαιρετικό ήθος των φοιτητών μας 
καθώς και την σημαντική στήριξη του διοικητικού προσωπικού.  

  Η προσφορά του Τμήματος στο κλινικό έργο, από τα μέλη ΔΕΠ που στελεχώνουν τις κλινικές 
και τα εργαστήρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα 
δέκα χρόνια λειτουργίας του Ιατρικού Τμήματος μέσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο άλλαξε 
καθοριστικά τον «Χάρτη Υγείας» για τους 1,500,000 κατοίκους της Κεντρικής Ελλάδας.  

 Η πρόοδος που έχει εκτελεστεί δεν επιτρέπει επανάπαυση και εφησυχασμό για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει το τμήμα. 

  - Η συμπλήρωση των κτηριακών εγκαταστάσεων.  
  - Η ενίσχυση με νέα μέλη ΔΕΠ και διοικητικό όπως και τεχνικό προσωπικό. 
  - Η αύξηση του τακτικού προϋπολογισμού και η χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό του 

εξοπλισμού παραμένουν προτεραιότητες για να εξασφαλιστεί η περαιτέρω ανάπτυξή του.  
Επιτακτική αναδεικνύεται και η αναζήτηση λύσεων για την ανάπτυξη νέων γνωστικών 

αντικειμένων και πέρα από τα όρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, στο οποίο το τμήμα ήδη 
ασφυκτιεί. 

Παράλληλα όμως οι ταχύτατες εξελίξεις των βιοϊατρικών επιστημών και οι αλλαγές στην άσκηση 
της Ιατρικής επιβάλλουν την προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τη βελτίωση και τον 
εκσυγχρονισμό του περιεχομένου των προπτυχιακών σπουδών. Για τη σύνθεση και την επιτυχία αυτών 
των στόχων είναι καταλυτικά τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
που πραγματοποιήθηκε τους τελευταίους 14 μήνες.    

Ο εντοπισμός των αδυναμιών, η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και των δυναμικών 
χαρακτηριστικών του Τμήματος που βασίζονται πλέον σε μετρήσιμα δεδομένα μέσα από έναν 
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δημιουργικό διάλογο στα εκλογικά όργανα θα οδηγήσει στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών και στην 
αποφυγή αναποτελεσματικών επιλογών.  

Η αφοσίωση, η συνέπεια και ολόπλευρη συνεισφορά των μελών ΔΕΠ και του διοικητικού 
προσωπικού σε κοινή προσπάθεια με τους φοιτητές αποτελεί την  καλύτερη εγγύηση για την επίτευξη 
των στόχων και την πρόοδο του Τμήματος.  

 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαλίζος  

 
             Πρόεδρος  Ιατρικού  Τμήματος 
       Πανεπιστημίου Θεσσαλίας   
 
 
 
 
 



 
  10

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 

         Α΄   ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
Α.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
 
 Το  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 83/84 ΦΕΚ. 31τ.Α/20-3-

84 ως αυτοδιοικούμενο Nομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και λειτουργεί υπό την 
εποπτεία του κράτους. 

 Έδρα του Πανεπιστημίου ορίστηκε η πόλη του Βόλου και άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 1988-89. 

 Τμήματα του Πανεπιστημίου λειτουργούν στις πόλεις του Βόλου, της Λάρισας, των Τρικάλων και 
της Καρδίτσας, πρωτεύουσες των νομών της Θεσσαλίας. 

 
Α.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι αυτόνομο και διοικείται από  τον Πρύτανη, το Πρυτανικό 
συμβούλιο και τη Σύγκλητο. Για την τετραετία 2008 – 2012 έχουν εκλεγεί: Πρύτανης, ο 
Καθηγητής κ. Κ. Γουργουλιάνης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, ο 
Καθηγητής κ. Ι. Θεοδωράκης, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού, φοιτητικής 
Μέριμνας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων ο Καθηγητής κ. Μ. Ζουμπουλάκης και Αντιπρύτανης 
Έρευνας και Ανάπτυξης, ο Καθηγητής κ. Β. Μποντόζογλου. 

        Το Τμήμα Ιατρικής υπάγεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας που εδρεύει στη Λάρισα. Κοσμήτορας 
της Σχολής Επιστημών Υγείας είναι ο Καθηγητής κ. Πασχάλης – Αδάμ Μολυβδάς.  

 
 Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα που υπάγονται αντίστοιχα στις 

Σχολές, όπως ακολουθεί: 
 

ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
(Έδρα Βόλος) 

1.  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης. 
2.  Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπ/σης. 
3.  Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής. 
4.  Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας και Κοινωνικής   
     Ανθρωπολογίας 

 
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
  (Έδρα Βόλος)  

1. Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και        
     Αγροτικού Περιβάλλοντος. 
2.  Τμήμα Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και 

Υδάτινου Περιβάλλοντος. 
 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
    (Έδρα Βόλος) 

1. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/     
    Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων. 
2. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και    
    Περιφερειακής  Ανάπτυξης. 
3. Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών Βιομηχανίας. 
4. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. 
5. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 

 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ 
  (Έδρα Λάρισα / Καρδίτσα)  

1. Τμήμα Ιατρικής   (Λάρισα). 
2. Τμήμα Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας   (Λάρισα). 
3. Τμήμα Κτηνιατρικής  (Καρδίτσα). 
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
  (Έδρα Τρίκαλα/Βόλος) 

1. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και     
    Αθλητισμού  (Τρίκαλα). 
2. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  (Βόλος) 

Επίσης έχουν δημοσιευτεί τα Π.Δ. για την ίδρυση των παρακάτω Τμημάτων: 
1. Τμήμα Οδοντιατρικής  (Έδρα Λάρισα). 
2. Τμήμα Μαθηματικών-Πληροφορικής  (Έδρα Λάρισα). 

 
Α3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ  

Κτίριο Παπαστράτου 

ΒΟΛΟΣ 

Αργοναυτών & Φιλελλήνων 

ΤΗΛ.: 24210/74000, 2410/74500 

Τ.Κ.38221 

 

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

Κτίριο Κατσίγρα 

ΛΑΡΙΣΑ 

Παπακυριαζή 22 

ΤΗΛ.: 2410/565075 

Τ.Κ. 41222 

   

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κτίριο Παπαστράτου  

ΒΟΛΟΣ 

Αργοναυτών & Φιλελλήνων 

ΤΗΛ.: 24210/74000, 24210/74500 

Τ.Κ. 38221 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   

Κτίριο Παπαστράτου  

ΒΟΛΟΣ 

Αργοναυτών & Φιλελλήνων 

ΤΗΛ.: 24210/74000, 24210/74500 

Τ.Κ. 38221 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   

Κτίριο Παπαστράτου 

ΒΟΛΟΣ 

Αργοναυτών & Φιλελλήνων 

ΤΗΛ.: 24210/74000, 24210/74500 

Τ.Κ. 38221 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ–ΑΡΧΑΙΟΛΟ-ΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Κτίριο Παπαστράτου 

ΒΟΛΟΣ 

Αργοναυτών & Φιλελλήνων 

ΤΗΛ.: 24210/74000, 24210/74500 

Τ.Κ. 38221 

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Οδός Φυτόκου 

ΒΟΛΟΣ 

Νέα Ιωνία Μαγνησίας 

ΤΗΛ.: 24210/74000 

Τ.Κ. 38446 
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ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  

Οδός Φυτόκου 

ΒΟΛΟΣ 

Νέα Ιωνία Μαγνησίας 

ΤΗΛ.: 24210/74000 

Τ.Κ. 38446 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΒΟΛΟΣ Πεδίο Άρεως 

ΤΗΛ.: 24210/74000 

Τ.Κ. 38334 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  

ΒΟΛΟΣ Πεδίο Άρεως 

ΤΗΛ.: 24210/74000 

Τ.Κ. 38334 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΒΟΛΟΣ Πεδίο Άρεως 

ΤΗΛ.: 24210/74000 

Τ.Κ. 38334 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΒΟΛΟΣ Πεδίο Άρεως 

ΤΗΛ.: 24210/74000 

Τ.Κ. 38334 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

Κτίριο Παπαστράτου 

ΒΟΛΟΣ 

Αργοναυτών & Φιλελλήνων 

ΤΗΛ.:2410/74000, 410/74500 

Τ.Κ. 38221 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  

Κτίριο Παπαστράτου   

ΒΟΛΟΣ 

Αργοναυτών & Φιλελλήνων 

ΤΗΛ.:2410/74000, 2410/74500 

Τ.Κ. 38221 

 

Α4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

  

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  

Κτίριο Κατσίγρα 

ΛΑΡΙΣΑ 

 

Παπακυριαζή 22  

ΤΗΛ.: 2410/565070, 685072 

FAX: 2410/565068, 565073 

Τ.Κ.41222  
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Νέο Κτίριο (Μεζούρλο)  

ΛΑΡΙΣΑ 

 

Περιοχή Μεζούρλο 

ΤΗΛ.: 2410/685701, 685702    

FAX: 2410/685546, 685547   

Τ.Κ.41110 

 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

Κτίριο πρώην Ακαδημίας Λάρισας  

ΛΑΡΙΣΑ 

Πλούτωνος 26 και Αιόλου 

ΤΗΛ.: 2410/579310/565272,  

FAX 241/0565290 

Τ.Κ. 41221 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  

ΚΑΡΔΙΤΣΑ Οδός Τρικάλων 224  

ΤΗΛ.:24410/66000, -76004, 

 FAX.: 24410/66041 

Τ.Κ. 43100 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-  

ΤΡΙΚΑΛΑ Καρυές  

ΤΗΛ.:24310/47003  

FAX.:  24310/75732 

Τ.Κ. 42100 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 
 

Β΄   ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  
 
Β.1   ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
   

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας είναι το μεγαλύτερο από τα 17 τμήματα του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το οποίο έχει μικρή σχετικά ιστορία στον χώρο της ανώτατης 
εκπαίδευσης στη χώρα μας, ενώ συγχρόνως είναι και το νεότερο από τα 7 αντίστοιχα Ιατρικά 
τμήματα και σχολές της Ελλάδας. 

Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το 1985 με έδρα τη Λάρισα. Αρχικά, εγκαταστάθηκε στο 
ανακαινισμένο κτίριο της πρώην κλινικής «Κατσίγρα» και στη συνέχεια σε δύο ακόμη μισθωμένα 
κτίρια. Το 2008, εγκαινιάστηκε μέρος των νέων εγκαταστάσεων (Πανεπιστημιούπολης) του 
Τμήματος Ιατρικής που κατασκευάζεται σε οικόπεδο 100.000 στρεμμάτων στη περιοχή Μεζούρλο, 
το οποίο παραχωρήθηκε από το Δήμο Λαρισαίων κατά την θητεία του αείμνηστου Δημάρχου Α. 
Λαμπρούλη. Στο Νέο Κτίριο της Πανεπιστημιούπολης, έχουν εγκατασταθεί από τον Μάρτιο του  
2008 τα εργαστήρια: Ανατομίας, Βιολογίας, Βιοχημείας, Φυσιολογίας, Φαρμακολογίας, 
Ανοσολογίας  &  Παθολογικής Ανατομικής. Επίσης, τα «κλινικά εργαστήρια» των Τομέων 
Παθολογίας, Χειρουργικής, Μητέρας-Παιδιού & Νευρολογίας-Αισθητηρίων Οργάνων. Οι χώροι 
διδασκαλίας περιλαμβάνουν 1 αμφιθέατρο 250 θέσεων, 2 αμφιθεατρικές 100 θέσεων και 10 κοινές 
αίθουσες διδασκαλίας. Στο κτίριο της πρώην κλινικής «Κατσίγρα» εδρεύουν τα εργαστήρια: 
Ιστολογίας, Υγιεινής - Επιδημιολογίας, Βιομαθηματικών  και Ιατρικής Πληροφορικής, όπως επίσης 
και η Βιβλιοθήκη που αναμένεται να μετεγκατασταθεί σε κτίριο της Πανεπιστημιούπολης του 
οποίου η κατασκευή ολοκληρώνεται στο τέλος του 2009.  

Η στελέχωση του Τμήματος Ιατρικής αναπτύχθηκε σταδιακά με σχετικά αργό ρυθμό την πρώτη  
6ετία, που εντάθηκε από το 1997 ως το 2003. Σε 13 χρόνια αποκτήθηκαν 124 θέσεις μελών 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)  ενώ  τα τελευταία 4 χρόνια δόθηκαν μόνο 8 νέες 
θέσεις (σύνολο 132). Σήμερα, το τμήμα αριθμεί 96 ενεργά μέλη ΔΕΠ ενώ ευρίσκονται σε 
διαδικασία υποψηφιοτήτων, κρίσεων ή διορισμών 29 επιπλέον θέσεις διαφόρων βαθμίδων. Τα 
ενεργά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος καλύπτουν το 23% του Διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Για την κάλυψη των αναγκών έχουν ζητηθεί πρόσθετες θέσεις 
μελών ΔΕΠ και μελών διοικητικού και τεχνικού προσωπικού.  

Η χρηματοδότηση περιορίζεται μόλις στο 1/10 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Τμήματος, 
μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της Υπό-χρηματοδότησης της Ανώτατης Δημόσιας Εκπαίδευσης στον 
Ελληνικό χώρο. 

Το Τμήμα Ιατρικής έχει σαν αποστολή την παροχή «εκπαίδευσης και αντίστοιχου τίτλου 
σπουδών σε Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε υποψηφίους Διδάκτορες, 
παράλληλα με την υποχρέωσή του να συμβάλλει στην ανάπτυξη Νέας επιστημονικής Γνώσης μέσα 
από την Έρευνα, όπως επίσης να συμβάλλει στην ανάπτυξη του Λόγου και των Τεχνών.            

Το Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου (ΠΓΝ) Λάρισας αποτέλεσε την «φυσική» στέγη για 
το κλινικό και διδακτικό έργο του Ιατρικού Τμήματος και προσέφερε τον απαραίτητο «ζωτικό 
χώρο» για την ανάπτυξη σημαντικής Ερευνητικής δραστηριότητας με διεθνή εμβέλεια και 
αναγνώριση. Ολοκληρώθηκε το 1997 αλλά άρχισε να λειτουργεί τον Σεπτέμβριο του 1999. Η 
εγκατάσταση των Πανεπιστημιακών κλινικών και εργαστηρίων στο ΠΓΝ Λάρισας συνέβαλε 
καταλυτικά στην βελτίωση των υπηρεσιών σε όλες τις βαθμίδες Περίθαλψης για περίπου 1.500.000 
κατοίκους της Κεντρικής Ελλάδας και των όμορων νομών. Επιπρόσθετα, στις Κλινικές και τα 
Εργαστήρια του γίνεται η κλινική άσκηση των φοιτητών του 3ου, 4ου, 5ου & 6ου έτους. Σήμερα, 
παρά τις σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό, εξυπηρετούνται από τα Ιατρεία του περισσότεροι από 
180.000 εξεταζόμενοι, νοσηλεύονται 35.000 ασθενείς και πραγματοποιούνται περίπου 10.000 
χειρουργικές επεμβάσεις και χορηγούνται περισσότερες από 9.000 χημειοθεραπείες το χρόνο.  
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 Το Τμήμα Ιατρικής υποδέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Το 1996 
ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος του προγράμματος σπουδών και αποφοίτησαν οι πρώτοι Γιατροί 
πτυχιούχοι. Στα 13 χρόνια που μεσολάβησαν από αυτή την ημερομηνία, το ιατρικό Τμήμα της 
Λάρισας απέδωσε στο ιατρικό δυναμικό της χώρας 580 νέους Γιατρούς, οι περισσότεροι των 
οποίων έχουν ολοκληρώσει την ειδίκευσή τους στην Ελλάδα, στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
κοινότητας και στις ΗΠΑ και στελεχώνουν το ΕΣΥ ή εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Αριθμός 
αποφοίτων μας διεκδίκησε επίσης και κατέκτησε Πανεπιστημιακές θέσεις. Μέχρι σήμερα στο 
πρόγραμμα προ-πτυχιακών σπουδών έχουν εισαχθεί 1200 περίπου φοιτητές, Είναι αξιοσημείωτο ότι 
το Τμήμα συγκεντρώνει υψηλή προτίμηση μεταξύ των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις 
ευρισκόμενο τα τελευταία χρόνια στην 4η θέση των προτιμήσεων μετά τις Ιατρικές σχολές της 
Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας.     

Στο χρονικό διάστημα 1998 έως 2004 το τμήμα ίδρυσε, οργάνωσε και λειτούργησε, με τη 
συμμετοχή μελών ΔΕΠ και άλλων τμημάτων, το Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) «Ιατρική 
Βιοχημεία». Το ΠΣΕ υπήρξε το πρώτο και μοναδικό προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην 
Ιατρική Βιοχημεία στην Ελλάδα και χρηματοδοτήθηκε, στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ με 1,4 εκατ. 
Ευρώ. Από τους 51 φοιτητές που παρακολούθησαν το ΠΣΕ, 36 έλαβαν πτυχίο, ισότιμο των 
συμβατικών προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ και αντίστοιχο των αποφοίτων Τμημάτων 
Βιοχημείας. Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε θετικά από εξωτερικούς κριτές και πτυχιούχους και οι 
περισσότεροι απόφοιτοι του ΠΣΕ συνέχισαν τις σπουδές τους λαμβάνοντας μεταπτυχιακό ή 
διδακτορικό δίπλωμα ή ασχολούνται σήμερα σε εργασία σχετική με το πτυχίο τους. 

  
Στο Τμήμα Ιατρικής από το 2004 λειτουργούν τέσσερα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 

(ΜΠΣ) τα οποία είναι: 
 1. «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» για την αξιοποίηση των εξελίξεων 

της Μοριακής Ιατρικής στην κλινική πράξη, διάρκειας σπουδών 2 έτη. 
 2. «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» για την ειδίκευση πτυχιούχων Επιστημών Υγείας 

στην Α΄ θμια φροντίδα υγείας, διάρκειας τεσσάρων 6μηνων. 
 3. «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ» με 

εξειδίκευση στην «Ποιότητα-ασφάλεια τροφίμων και Δημόσια υγεία» και στην «Ποιότητα-
ασφάλεια υδάτων και Δημόσια υγεία», διάρκειας τεσσάρων 6μηνων.   

 4.«ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» για την εξειδίκευση και εξάσκηση στη διεξαγωγή 
έρευνας στη Βιολογία της Αναπαραγωγής σε αποφοίτους Ιατρικών, Βιολογικών και άλλων Σχολών Υγείας, 
διάρκειας δύο εξαμήνων.   

Συνολικά, στα ΜΠΣ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν φοιτήσει 256 
μεταπτυχιακοί φοιτητές, από τους οποίους οι 166 αποφοίτησαν ήδη με δίπλωμα μεταπτυχιακών 
σπουδών (Master’s degree). 

 
Τα μέλη ΔΕΠ του Ιατρικού Τμήματος έχουν συγγράψει ή/και επιμεληθεί την έκδοση 12 

επιστημονικών συγγραμμάτων, ενώ εξελίσσεται με εντατικό ρυθμό και η ερευνητική δραστηριότητα 
τόσο στην βασική όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα.  Το ερευνητικό έργο που παράγεται στο 
Τμήμα παρουσιάζει διαρκή άνοδο στους ποσοτικούς αλλά κυρίως στους ποιοτικούς δείκτες των 
μελετών που δημοσιεύονται σε διεθνείς επιστημονικές επιθεωρήσεις με το σύστημα της «τυφλής» 
κρίσης. Το 2006 οι δημοσιευμένες μελέτες ήταν 3πλάσιες από αυτές του 2003 και 4πλάσιες των 
δημοσιεύσεων του 2002, πλησιάζοντας το 50% του συνόλου των επιστημονικών δημοσιεύσεων που 
προήλθαν από το Παν. Θεσσαλίας. Οι δείκτες απήχησης και οι αναφορές της διεθνούς 
επιστημονικής κοινότητας στο ερευνητικό έργο του Τμήματος ανεβαίνουν με γρήγορο ρυθμό 
γεγονός το οποίο έχει ήδη καταστήσει το τμήμα αναγνωρίσιμο στον διεθνή χώρο.      

Στο κοινό πλαίσιο της εκπαιδευτικής και της ερευνητικής δραστηριότητας του τμήματος 
εντάσσεται και η εκπόνηση των Διδακτορικών Διατριβών. Μέχρι σήμερα ολοκλήρωσαν τις 
εργασίες τους και έχουν αναγορευθεί 172 Διδάκτορες από το έργο των οποίων έχουν δημοσιευτεί  
389 επιστημονικές μελέτες σε διεθνή περιοδικά με κριτές, συμβάλλοντας σημαντικά στην 



 
  16

αναγνώριση του τμήματος στον διεθνή χώρο.  Εν τω μεταξύ ευρίσκονται σε εξέλιξη 436 
διδακτορικές διατριβές από ισάριθμους υποψήφιους διδάκτορες, σε μια ευρεία θεματολογία 
βασικών και εφαρμοσμένων επιστημονικών ερευνητικών θεμάτων. 

 
 
Β.2   ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
          
Β.2.1 ΟΡΓΑΝΑ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

Όργανα του Τμήματος Ιατρικής είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), η Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος (Γ.Σ.) , το  Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος του Τμήματος. 

1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης  του Τμήματος απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του 
τμήματος, τα μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Γ.Σ. του τμήματος και δύο 
(2) μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος (άρθρο 12 Ν 2083/92). 

   
2. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής απαρτίζεται από το Διδακτικό Ερευνητικό 

Προσωπικό (Δ.Ε.Π.), εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το 50% και εκπροσώπους των 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών ίσους με το 15%  του αριθμού των μελών Δ.Ε.Π. που είναι μέλη της Γ.Σ. 
Στη Γ.Σ. μετέχουν εκπρόσωποι των μελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εφόσον μέλη 
από τις αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού κατέχουν οργανικές θέσεις στο Τμήμα  (άρθρο 13 
παρ.6α Ν 2817/00).  

Αν τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού υπερβαίνουν τα 40, στη Γ. Σ.  μετέχουν 30 
εκπρόσωποι οι οποίοι κατανέμονται στους Τομείς ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μελών του 
Δ.Ε.Π. κάθε Τομέα. 

Οι εκπρόσωποι του Δ.Ε.Π. κάθε Τομέα στη Γ.Σ. εκλέγονται για ετήσια θητεία κατ’ αναλογία του 
αριθμού των μελών του σε κάθε βαθμίδα με μυστική ψηφοφορία. Η εκλογή γίνεται από όλα τα μέλη 
του Δ.Ε.Π. του Τομέα. 

Στη Γ.Σ. συμμετέχουν επίσης ο Πρόεδρος του Τμήματος και οι διευθυντές των Τομέων και αν 
ακόμα δεν έχουν εκλεγεί ως εκπρόσωποι του Δ.Ε.Π. του Τομέα στη Γ.Σ. 

 
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τον 

αναπληρωτή Πρόεδρο, τους Διευθυντές των Τομέων, δύο εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών 
κι έναν εκπρόσωπο των Μεταπτυχιακών φοιτητών. Επίσης στο Δ.Σ. συμμετέχει ένας εκπρόσωπος 
του Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) σε περιπτώσεις που συζητούνται θέματα 
που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του κλάδου αυτού.  

 
4. Ο Πρόεδρος του Τμήματος  και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος  εκλέγονται από Ειδικό Σώμα 

Εκλεκτόρων που απαρτίζεται από το σύνολο: α) των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, β) των 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος και γ) των επιστημονικών συνεργατών, 
των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. και των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, όπως προβλέπεται στον Εσωτερικό 
Κανονισμό του Πανεπιστημίου (αρθρο 8 παρ.2 Ν 3549/07). Το ποσοστό των ψήφων κάθε 
υποψηφίου  υπολογίζεται από το άθροισμα των ποσοστών που έλαβε ο υποψήφιος από καθεμιά από 
τις τρεις κατηγορίες εκλεκτόρων, τούτων πολλαπλασιαζόμενων με τους συντελεστές βαρύτητας 0,55, 
0,40 και 0,05 αντίστοιχα και ανεξάρτητα από το ποσοστό προσέλευσης της κάθε κατηγορίας 
εκλεκτόρων. 

Μετά την περάτωση της εκλογικής διαδικασίας, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική, απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.   
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Β.2.2  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

Β.2.2.1  Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 
Στα πανεπιστήμια, τα αμιγώς επιστημονικά − ερευνητικά θέματα όπως είναι ιδίως ο καθορισμός 

του ενιαίου γνωστικού αντικειμένου ενός τομέα, η απόφαση για την προκήρυξη θέσης ενός μέλους 
Δ.Ε.Π. και η απόφαση για τη συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την κρίση ενός μέλους Δ.Ε.Π. 
υπάγονται, αποκλειστικά, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ειδικής 
σύνθεσης. 

 
Β.2.2.2  Αρμοδιότητες της Γενικής  Συνέλευσης του  Τμήματος 

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος είναι αρμόδια για οποιοδήποτε θέμα αφορά στο Τμήμα, για 
το οποίο δεν ορίζεται ρητά αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Τμήματος. Ειδικότερα όπως 
προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2083/1992 έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α. Γενική εποπτεία της λειτουργίας του Τμήματος και της τήρησης των νόμων και του 
εσωτερικού κανονισμού. 

β. Καθορισμό της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος, 
προγραμματισμό και στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής του και τακτικό απολογισμό των 
σχετικών δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο των γενικότερων αποφάσεων της Συγκλήτου. 

γ. Διατύπωση γνώμης και συγκρότηση σχολής, για μετονομασία, συγχώνευση, κατάτμηση ή 
κατάργηση του Τμήματος και για σύσταση, κατάργηση, κατάτμηση, μετονομασία ή συγχώνευση 
Τομέων, Εργαστηρίων ή Κλινικών. 

δ.  Κατανομή ύστερα από γνώμη των Γ.Σ. Τομέων, των Εργαστηρίων, Κλινικών, εξοπλισμού 
και προσωπικού στους Τομείς. 

ε.  Κατανομή πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του 
Τμήματος. 

στ. Πρόσκληση Επισκεπτών Καθηγητών και προκήρυξη θέσεων εντεταλμένων Επίκουρων  
Καθηγητών και Ειδικών Επιστημόνων. 

ζ.  Κατάρτιση και αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών και διατύπωση γνώμης για 
κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του πτυχίου του Τμήματος. 

η.   Συγκρότηση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
θ.   Άσκηση αρμοδιοτήτων Δ.Σ. του Τμήματος όπου αυτό δεν λειτουργεί. 
ι.   Σύνταξη εσωτερικού κανονισμού του Τμήματος που δεν μπορεί να βρίσκεται σε αντίθεση με 

τον κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. 
ια. Συγκέντρωση και διαβίβαση στη Σύγκλητο των ετήσιων δραστηριοτήτων του Τμήματος. 
ιβ.  Απονομή τίτλου επίτιμου διδάκτορα. 
ιγ.  Διορισμό Διευθυντή Τομέα, όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες και  
ιδ. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της στο Δ. Σ. ή σε άλλα όργανα του Τμήματος και στην 

Επιτροπή Σπουδών. 
Με προεδρικό διάταγμα εφάπαξ εκδιδόμενο με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων μπορεί να ανατεθούν και άλλες αρμοδιότητες στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. 
 

Β.2.2.3   Αρμοδιότητες  του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος 
Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, για 

το οποίο η κείμενη νομοθεσία προβλέπει τη λήψη απόφασης ή την παροχή γνώμης ή την υποβολή 
πρότασης ή εισήγησης σε επίπεδο τμήματος, η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στο Δ.Σ. του Τμήματος, 
το οποίο έχει και την ευθύνη της εκτέλεσης και την εποπτεία εφαρμογής των αποφάσεων της Γενικής 
Συνέλευσης, καθώς και την ευθύνη της τρέχουσας και διαρκούς εποπτείας για την εύρυθμη 
λειτουργία του Τμήματος και της τήρησης των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού του Α.Ε.Ι. 

 
Β.2.2.4  Αρμοδιότητες  του Προέδρου του Τμήματος 

Σύμφωνα με το νόμο 1268/82 οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Τμήματος είναι οι παρακάτω: 
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α. Συγκαλεί τη Γ.Σ. και το Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους και προεδρεύει των 
εργασιών τους 

β. Εισηγείται στη Γ.Σ. για τα θέματα της αρμοδιότητάς της 
γ. Τηρεί μητρώα επιστημονικής δραστηριότητας κάθε μέλους του Διδακτικού – Ερευνητικού 

Προσωπικού 
δ. Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ.  
ε. Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων και προΐσταται 

των υπηρεσιών του τμήματος. 
 
 

Β2.3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής συνέρχεται σε 4 τακτικές συνεδριάσεις το χρόνο και 

εκτάκτως όπως κατωτέρω περιγράφεται.  
Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Τμήματος συγκαλούνται : 
(α) Από τον Πρόεδρο του Τμήματος για κρίσεις εκλογής, εξέλιξης ή για άλλο συγκεκριμένο 

θέμα. 
(β) Εφόσον ζητηθεί από το 1/3 του συνόλου των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. 
Για κάθε τακτική συνέλευση, όπως και για έκτακτες συνελεύσεις που αφορούν κρίσεις εκλογής 

μέλους ΔΕΠ, αποστέλλεται στα μέλη η ημερήσια διάταξη 7 ημέρες πριν από την ημέρα της 
συνέλευσης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις έκτακτης σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης προσκαλούνται 
τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης 24 τουλάχιστον ώρες πριν από την ώρα της συνεδρίασης.  

Όταν η Γενική Συνέλευση καλείται σύμφωνα με την περίπτωση (β) που προαναφέρθηκε, μαζί με 
την αίτηση πρέπει να υποβάλλονται εκτός από το θέμα της ημερήσιας διάταξης και οι σχετικές 
εισηγήσεις. Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί την έκτακτη Γενική Συνέλευση το αργότερο μέσα 
σε 15 ημέρες από τη λήψη της αίτησης. 

Στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του ακαδημαϊκού έτους, που γίνεται μέσα στον πρώτο 
μήνα από την έναρξή του, καθορίζονται τα διαστήματα στα οποία θα γίνουν οι επόμενες τρεις 
τακτικές συνελεύσεις. 

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο. Μέλος που επιθυμεί να περιληφθεί 
συγκεκριμένο θέμα στην ημερήσια διάταξη πρέπει να υποβάλει πρόταση 15 ημέρες πριν από την 
τακτική συνέλευση μαζί με την σχετική εισήγηση στον Πρόεδρο του Τμήματος. Θέμα που δεν έχει 
περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη, μπορεί με απόφαση της Γ.Σ. να συζητηθεί, εφόσον προταθεί από 
το 1/3 των μελών κατά την αρχή της συνεδρίασης πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης και αποφασιστεί από την πλειοψηφία που ο νόμος ορίζει. 

Κατά τη συζήτηση του θέματος μετά 5λεπτη εισήγηση, γίνεται εγγραφή ομιλητών και 
τοποθετήσεις ομιλητών και στη συνέχεια δευτερολογία των εισηγητών. Ο Πρόεδρος ανάλογα με τη 
σοβαρότητα του θέματος μπορεί να δώσει δικαίωμα δευτερολογιών. Σε κάθε περίπτωση η συζήτηση 
κλείνει με τον εισηγητή. Εκτός από την πρώτη εισήγηση, όλες οι τοποθετήσεις και οι δευτερολογίες 
είναι 2λεπτες. 

Ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί στην Γενική Συνέλευση επιτροπές ή ομάδες εργασίας ή τους 
υπεύθυνους για την ανάπτυξη συγκεκριμένου θέματος ή την παροχή διευκρινήσεων. Στην Γενική 
Συνέλευση συμμετέχουν μόνο όσοι ορίζονται από το νόμο, καθώς και ο Γραμματέας του Τμήματος ή 
ο αναπληρωτής του για την τήρηση των πρακτικών. 

H ψηφοφορία για τη λήψη της απόφασης είναι φανερή εκτός από τις περιπτώσεις εκλογής 
εκπροσώπων και αυτές που ορίζονται διαφορετικά από το νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μετά από σύντομη συζήτηση. Σε περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας το 
θέμα παραπέμπεται για απόφαση σε επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις είναι εκτελεστές 
αμέσως μετά από την ψήφισή τους. 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων επικυρώνονται το αργότερο στην επόμενη συνέλευση από τα 
παρόντα στην προηγούμενη συνέλευση μέλη και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Τμήματος. 
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Β.3  ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ   
 

Τις εγκαταστάσεις του Τμήματος απαρτίζουν τα κατωτέρω κτιριακά συγκροτήματα : 
1.  Το κτίριο «Κατσίγρα» στο κέντρο της πόλης  
2.  Το Νέο κτίριο στην περιοχή ΒΙΟΠΟΛΙΣ (πρώην Μεζούρλο) στην περιφέρεια της πόλης  
3.  Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΒΙΟΠΟΛΙΣ (πρώην Μεζούρλο)δίπλα στο νέο κτίριο  
Κατωτέρω αναφέρονται αναλυτικά ποιες υπηρεσίες του Τμήματος στεγάζει έκαστο των κτιρίων. 
 

ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΣΙΓΡΑ  (Παπακυριαζή 22 - Πλατεία Ταχυδρομείου)
 

1.  Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος 
2. Τα Εργαστήρια Ιστορίας της Ιατρικής, Ιστολογίας - Εμβρυολογίας, Ιατρικής Πληροφορικής και 

Ιατρικής Στατιστικής. 
   

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΒΙΟΠΟΛΙΣ (Μεζούρλο) 
1.  Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
2.  Η Γραμματεία του Τμήματος 
3. Τα Εργαστήρια  Ανατομίας, Φυσιολογίας, Βιολογίας, Φαρμακολογίας, Βιοχημείας και 

Παθολογικής Ανατομίας. 
 

ΚΤΙΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ πλησίον του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΒΙΟΠΟΛΙΣ 
(Μεζούρλο) 

 
Τα Εργαστήρια Μικροβιολογίας.  

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΙΟΠΟΛΙΣ (Μεζούρλο)

    
Τα υπόλοιπα Εργαστήρια και οι κλινικές.  

 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 
Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο    Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ 

Τ Μ Η Μ Α    Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ 
ΒΙΟΠΟΛΙΣ  Τ. Κ.  41110   

Λ Α Ρ Ι Σ Α 
 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 
 

Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΑΛΙΖΟΣ 

ΤΗΛ.:2410-685711 
FAX.:2410-685553 

Αναπληρωτής 
Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΤΗΛ.:2410-685734 

Γραμματέας 
Τμήματος 

ΗΛΙΑΣ Α. ΒΑΛΙΑΚΟΣ 
 

ΤΗΛ.:2410-685703 

Γραμματεία μελών 
ΔΕΠ 

 ΤΗΛ.:2410-685701, 685702, 
685730, 685731, 685732 
FAX 2410-685546 

Γραμματεία  ΤΗΛ:2410-685590, 685591, 
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Φοιτητών 685592 
FAX.:2410-685547 

Γραμματεία 
Βιβλιοθήκης 

 ΤΗΛ.:2410-565077, 565078 
FAX.:2410-565076 

Εργαστήρια    
-Ανατομίας  ΤΗΛ.:2410/565085 
-Βιολογίας  ΤΗΛ.:2410/682552 
-Βιοχημείας  ΤΗΛ.:2410/685713 
-Εμβρυολογίας  ΤΗΛ.:2410/565053 
-Ιστολογίας  ΤΗΛ.:2410-565058, 565059, 

565060 
-Ιστορία Ιατρικής  ΤΗΛ.:2410/565058, 565059, 

565060 
-Κλινικής 
Φαρμακολογίας 

 ΤΗΛ.:2410/685715 

-Παθολογικής 
Ανατομίας 

 ΤΗΛ.:2410/685643 

-Φυσιολογίας ΤΗΛ.:2410/685719 
-Χημεία  ΤΗΛ.:2410/685713 

 
 
 
Β.4  ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
 
Β.4.1   ΤΟΜΕΙΣ 

Οι τομείς του Τμήματος όπως καθορίζονται με την υπ’ αρ. Β1/857/93 (ΦΕΚ 899/93 τ. Β) 
υπουργική απόφαση  που τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 550/98 (ΦΕΚ 1037/2-10-98 τ. Β) υπουργική 
απόφαση είναι: 

 
1. ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 
2. ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
3. ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ  
4. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 
5. ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
6. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ 
7. ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
8. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

Β.4.2  ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
Με τα Π.Δ 428/93 (ΦΕΚ 181/93 τ.Α) και 69/99 (ΦΕΚ 87/28-4-99 τ.Α) έχουν ιδρυθεί στο Τμήμα 

Ιατρικής οι παρακάτω 24 κλινικές και τα 22 εργαστήρια που κατανέμονται στους Τομείς ως εξής:  
 

 
Β4.2.1  Κ Λ Ι Ν Ι Κ Ε Σ  ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

 
1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 
α) Παθολογική Κλινική 
β) Καρδιολογική Κλινική 
γ) Πνευμονολογική Κλινική 
δ) Δερματολογική Κλινική 
ε) Γαστρεντερολογική Κλινική 
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στ) Νεφρολογική Κλινική  
ζ) Ογκολογική και Αιματολογική Κλινική μετά Ειδικών Μονάδων  
η) Ρευματολογική Κλινική 
θ) Κλινική Ενδοκρινολογική  και Μεταβολικών Νόσων 
 
2. ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
α) Χειρουργική Κλινική 
β) Αναισθησιολογική Κλινική 
γ) Θωρακοχειρουργική Κλινική 
δ) Νευροχειρουργική Κλινική 
ε) Ορθοπαιδική Κλινική 
στ) Ουρολογική Κλινική 
ζ) Κλινική Χειρουργικής Παίδων 
η) Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής 
 
3. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ 
α) Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική 
β) Νεογνολογική Κλινική 
γ) Παιδιατρική Κλινική 
 
4. ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
α) Νευρολογική Κλινική 
β) Οφθαλμολογική Κλινική 
γ) Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική 
δ) Ψυχιατρική Κλινική 
 
 

Β4.2.2  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 
 
1. ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 
α) Εργαστήριο  Ανατομικής 
β) Εργαστήριο Ιστολογίας & Εμβρυολογίας 
γ) Εργαστήριο Ανθρωπολογίας & Ανθρωπολογικό Μουσείο 
δ) Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής 
ε) Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας 
 
2. ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
α) Εργαστήριο Βιολογίας 
β) Εργαστήριο Χημείας 
γ) Εργαστήριο Βιοχημείας 
δ) Εργαστήριο Φυσιολογίας 
ε) Εργαστήριο Φαρμακολογίας 
στ) Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής 
ζ) Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής 
 
3. ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ 
α) Εργαστήριο  Κλινικής Χημείας 
β) Εργαστήριο Αιματολογίας 
γ) Εργαστήριο Μικροβιολογίας 
δ) Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικής 
ε) Εργαστήριο Ακτινοθεραπείας 
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στ) Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής 
ζ) Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας 
 
5. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
α) Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας 
β) Εργαστήριο Βιομαθηματικών 
γ) Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής 
 

Β.5  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

Β.5.1  ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. 
 
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κωνσταντίνος Μαλίζος   
  Καθηγητής Ορθοπαιδικής 
 ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Στεφανίδης 

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας 
 
 1.  ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Γεώργιος Αντωνακόπουλος Καθηγητής Ανατομίας, Ιστολογίας Εμβρυολογίας 
Δημήτριος Αρβανίτης Καθηγητής Ανατομίας, Ιστολογίας, Εμβρυολογίας 
Γεώργιος Κ. Κουκούλης Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής 
Ευανθία Κωστοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής 
Μαρία Ιωάννου Λέκτορας  Παθολογικής Ανατομικής 
Μπαρμπάνης Σωτήριος Λέκτορας  Παθολογικής Ανατομικής 
Μάρκος Σγάντζος Λέκτορας Ανατομίας 
Αικατερίνη Βάσιου Λέκτορας Ανατομίας 
Μαρία Σαμαρά Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής με έμφαση στη Μοριακή 

Ιστοπαθολογία 
 
 2. ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

Πασχάλης -Αδάμ Μολυβδάς Καθηγητής Φυσιολογίας 
Νικόλαος Βαμβακόπουλος Καθηγητής Βιολογίας 
Νικόλαος Σακελλαρίδης Καθηγητής Φαρμακολογίας 
Κων/νος Κάππας Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής 
Ευτυχία  Ασπροδίνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Φαρμακολογίας 
Γεώργιος Σίμος Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας 
Ασπασία Τσέζου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Γενετικής 
Έλενα Γεωργάτσου Επίκουρος Καθηγήτρια Βιοχημείας – Μοριακής Βιολογίας 
Κυριακή Θεοδώρου Επίκουρος Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής – Πληροφορικής 
Ευφροσύνη Παρασκευά Επίκουρος Καθηγήτρια Κυτταρικής Φυσιολογίας 
Αποστολία Χατζηευθυμίου Επίκουρος Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσιολογίας 
Νικόλαος Πιτσίκας Επίκουρος Καθηγητής Φαρμακολογίας 
Παναγιώτης Λιάκος Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Βιοχημείας 
Ανδρέας Τσακάλωφ Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Χημείας 
Χρυσή Χατζόγλου Επίκουρος Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσιολογίας 
Ισαάκ Αηδονίδης Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Φυσιολογίας 
Άννα Βασιλάκη Λέκτορας Φαρμακολογίας 
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3. ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ   
  

Ιωάννης Φεζουλίδης Καθηγητής Διαγνωστικής Ακτινολογίας 
Αναστάσιος Γερμενής Καθηγητής Εργαστηριακής Ανοσολογίας 
Δέσποινα Κυριάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής των Μεταγγίσεων 
Ευθυμία Πετεινάκη  Επίκουρος Καθηγήτρια Μικροβιολογίας 
Σπυρίδων Πουρνάρας Επίκουρος Καθηγητής Μικροβιολογίας 
Μαριάννα Βλυχού Επίκουρος Καθηγήτρια Ακτινοδιαγνωστικής 
Ματθαίος Σπελέτας Επίκουρος Καθηγητής Εργαστηριακής Ανοσολογίας 
Ευτυχία Καψαλάκη Επίκουρος Καθηγήτρια Ακτινοδιαγνωστικής 
Γεώργιος Κύργιας Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπείας 
Παναγιώτης Γεωργούλιας Επίκουρος Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής 
 

  
4.  ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Κων/νος Γουργουλιάνης Καθηγητής Πνευμονολογίας 
Γεώργιος Νταλέκος Καθηγητής Παθολογίας 
Φίλιππος Τρυποσκιάδης Καθηγητής Καρδιολογίας 
Λάζαρος Σακκάς  Καθηγητής Παθολογίας – Ρευματολογίας 
Επαμεινώνδας Ζακυνθινός Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας 
Γεώργιος Ν. Κουκούλης Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας 
Παναγιώτα Ματσουκά Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας – Αιματολογίας 
Χρήστος Παπανδρέου Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας 
Σπυρίδων Ποταμιάνος Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Γαστρεντερολογίας 
Αγγελική- Βικτώρια Ρουσσάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας 
Ιωάννης Σκουλαρίγκης Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας 
Ιωάννης Στεφανίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας – Νεφρολογίας 
Γεώργιος Βασιλόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας – Αιματολογίας 
Ζωή Δανιήλ Επίκουρος Καθηγήτρια Πνευμονολογίας 
Ανδρέας Καψωριτάκης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας – Γαστρεντερολογίας 
Βασίλειος Λιακόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας  
Ειρήνη Ρηγοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια Παθολογίας 
Νικόλαος Γιαννακούλας Λέκτορας Παθολογίας – Αιματολογίας 
Ευτέρπη Ζαφειρίου  Λέκτορας Δερματολογίας 
Κωνσταντίνος Μακαρίτσης Λέκτορας Παθολογίας 
Αλεξάνδρα Μπαργιώτα Λέκτορας Παθολογίας – Ενδοκρινολογίας 

 
 
5.  ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

 
Μιχαήλ Μελέκος Καθηγητής Ουρολογίας 
Κων/νος Μαλίζος Καθηγητής Ορθοπαιδικής 
Κων/νος Χατζηθεοφίλου Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής 
Ευάγγελος Αθανασίου Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής 
Γεώργιος Βρετζάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Αναισθησιολογίας 
Αθανάσιος Γιαννούκας Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής 
Θεόφιλος Καραχάλιος Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής 
Κων/νος Τεπετές Αναπληρωτής Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής 
Νικόλαος Τσιλιμίγκας Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Θώρακα – Καρδιά -  
  Αγγεία 
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Γεώργιος Τζοβάρας Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής 
Ζωή Νταϊλιάνα Επίκουρος Καθηγήτρια Ορθοπαιδικής 
Δημήτριος Ζαχαρούλης Επίκουρος Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής 
Βασίλειος Τζώρτζης Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας 
Σωκράτης Βαρυτιμίδης Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής 
Μαρία Κουβαράκη Επίκουρος Καθηγήτρια Γενικής Χειρουργικής 
Γεωργία Σταματίου Επίκουρος Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας 
Αντιγόνη Πουλτσίδη Λέκτορας Γενικής Χειρουργικής 

 
6.  ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ 

 
Ιωάννης Μεσσήνης Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας 
Γεώργιος Συρογιαννόπουλος Καθηγητής Παιδιατρικής 
Αθανάσιος Καλλιτσάρης Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής- Γυναικολογίας 
Νικόλαος Σκεντέρης Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής 
Αλέξανδρος Δαπόντε Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας 
Κωνσταντίνος Νταφόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας 
Αντώνιος Γκαράς Λέκτορας Μαιευτικής – Γυναικολογίας 
Ιωάννα Γριβέα Λέκτορας Παιδιατρικής 
Γεώργιος Κατωπόδης Λέκτορας Παιδιατρικής 
Νικόλαος Σούκιας Λέκτορας Παιδιατρικής - Παιδοκαρδιολογίας 

 
 7.  ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   

 
Νικηφόρος Αγγελόπουλος Καθηγητής Ψυχιατρικής - Ιατρικής Ψυχολογίας 
Χαράλαμπος Κουρτόπουλος Καθηγητής Νευροχειρουργικής 
Αλέξανδρος Παπαδημητρίου Καθηγητής Νευρολογίας 
Γεώργιος Χατζηγεωργίου Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας 
Οδυσσέας Μουζάς Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής 
Κων/νος Πατεράκης Επίκουρος Καθηγητής Νευροχειρουργικής 
Αικατερίνη Μαρκοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Νευρολογίας 
Ευαγγελία Τσιρώνη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας- Νευροοφθαλμολογίας 
Κωνσταντίνος Φουντάς Επίκουρος Καθηγητής Νευροχειρουργικής 
Κων/νος Μπονώτης Λέκτορας Ψυχιατρικής 

  
8.  ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ και ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
Ηλίας Ζινζαράς Αναπληρωτής Καθηγητής Βιομαθηματικών – Βιομετρίας 
Χρήστος Χατζηχριστοδούλου Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας 

 
 

Β.5.2  ΜΕΛΗ  Ε. Ε. ΔΙ. Π   (Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) 
 
 Νίκη Ρέππου Διδάσκουσα την Αγγλική Γλώσσα 
 

Β.5.3   ΜΕΛΗ   Ε.Τ.Ε.Π.    (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό) 
 
 Δήμητρα Βαγγέλη 
 Εμμανουήλ Βενιέρης 
 Θεανώ Γκουνταροπούλου 
 Δήμητρα Γούγου 
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 Σοφία Καρυώτου 
 Θωμάς Κυλινδρής 
 Παντελής  Κοτσερίδης 
 Ευγενία  Λυμτσιούλη 
 Ιωάννης Μακαντάσης 
 Παρασκευή Μηνά 
 Ηλίας Μπέγας 
 Δημήτριος Μπούτος 
 Ωραία Ντινιτσούδη 
 Πιπίνα Παπαγγελή 
 Μαρία Σάτρα 
 

Β.5.4   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
  
 Ηλίας Βαλιάκος Γραμματέας 
 Αγλαΐα Αθανασίου (αποσπασμένη στο ΥΠΑΔ) 
 Δήμητρα Αργυρίου 
 Αθανασία Γκάτα 
 Αικατερίνη Γκονέλα 
 Αγγελική Γκόντα 
 Σοφία Γκόντα 
 Όλγα Γκούνα 
 Ολυμπία  Διδασκάλου (αποσπασμένη από το Παν/μιο Αιγαίου) 
 Παναγιώτης  Δομούζης 
 Βασιλική  Εξάρχου 
 Αικατερίνη Ζιαζιά (διάθεση από το ΥΠΕΠΘ) 
 Αικατερίνη Καλογιάννη 
 Ευθυμία Καζάνα 
 Μαρία  Καρανίκα 
 Ελένη  Κεμαλάκη 
 Γεωργία Κόκκα 
 Αρετή Κοντογιάννη 
 Σοφία Κουτσιαρή 
 Αφροδίτη Λεοντίτση (διάθεση από ΚΕΛΠΝΟ) 
 Βασιλική Λιακούλη 
 Ελένη Λυγούρα 
 Στυλιανή Μαστρογιάννη 
 Ελένη Μπομπόλα 
 Ευαγγελία  Νούσιου 
 Βασιλική Νούτσου 
 Χρήστος Παπαδημητρίου 
 Ιωάννα Παπαδοπούλου – Παπαγεωργίου 
 Βασιλική  Παπαρίζου 
 Βικτωρία Παπαχατζοπούλου 
 Φωτεινή Παπουτσόγλου 
 Αικατερίνη Σατήρα 
 Γεώργιος Σεϊτανίδης 
 Ελένη Σουλιώτη  
 Ελένη  Σουλούκου 
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 Βασιλική Τσάπου 
 Άννα Τουτουδάκη 
 Μαρία Τσιούτσιου 
 Αικατερίνη Φράγγου 
 Ευανθία Χαχάμη 
 Ιωάννης  Χλόπτσιος 
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 
 Νικόλαος  Μπράμης 
 Γεώργιος Γκαραγκούνης 
 Στυλιανή  Λαχανά 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
 

Γ.  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   
 
Γ.1   Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
 

Γ.1.1   ΕΓΓΡΑΦΗ  Α/ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 

Τα ονόματα των φοιτητών που εισάγονται στο Τμήμα Ιατρικής γνωστοποιούνται με τις 
μηχανογραφικές καταστάσεις του Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ). 

Η πρόσκληση για την εγγραφή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Π.Δ. που 
ισχύει κάθε φορά και σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων. 

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να προσέλθουν για εγγραφή και οι πάσχοντες από σοβαρές 
ασθένειες. Ειδικότερα, στους δικαιούχους εγγραφής με το καθ’ υπέρβαση ποσοστό 5% 
(Φ1/114344/Β3/18-9-2009) επί των εισακτέων της περίπτωσης αυτής υπάγονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 2640/98 (Α΄ 206) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει (Υπουργική Απόφαση 
272/1-3-2007), οι τυφλοί, οι κωφάλαλοι, οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία και 
δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, οι πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με 
μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη από άλλες 
διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, καθώς επίσης οι πάσχοντες 
από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από 
κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκοι), από το σύνδρομο του Bund Chiari, 
από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση κατά 
πλάκας, από βαρειά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, οι 
νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, οι πάσχοντες από συγγενή αιμορραγική διάθεση – 
αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, οι υποβληθέντες σε 
μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος ή μεταμόσχευση οργάνων 
νεφρού, καρδιάς, πνευμόνων, ήπατος, και παγκρέατος, οι πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο 
νεανικό διαβήτη τύπου 1, οι πάσχοντες από σύνδρομο Evans, οι πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από 
μεσογειακή αναιμία,  οι έχοντες κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, οι 
πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία 
αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο 
απινιδωτή, καθώς και τη νόσο Gaucher.    

Οι τυφλοί και οι κωφάλαλοι δεν μπορούν να εγγραφούν στη Ιατρική Σχολή, σύμφωνα με  
απόφαση της Γ.Σ., λόγω  αδυναμίας τους να παρακολουθήσουν τις Ιατρικές σπουδές. 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 
Για την εγγραφή του ο εισαχθείς ή άλλο, νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με την επίδειξη 

της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου, καταθέτει στη Γραμματεία του 
Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

α)   Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης. 
β)  Τίτλο απόλυσης : απολυτήριο ή αποδεικτικό του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ο 

εισαχθείς ή νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών. Σε περίπτωση που υποβλήθηκε 
ο πρωτότυπος τίτλος απολύσεως, αυτός μπορεί να αποσυρθεί όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει 
αντίστοιχο αποδεικτικό ή νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. 

γ)  Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο νεοεισαχθείς δηλώνει ότι δεν είναι, 
συγχρόνως, εγγεγραμμένος  σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή 
του Εξωτερικού. 

δ)   Έξι (6) φωτογραφίες τύπου και μεγέθους αστυνομικής ταυτότητας. 
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ε)   Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 
Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως π.χ. παρατεταμένης θεομηνίας, στράτευσης ή απουσίας 

στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή του σπουδαστή που καθυστέρησε μέσα στις προθεσμίες που 
ορίζονται κάθε φορά από το Π.Δ. που ισχύει, μετά από  αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Τμήματος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου  σπουδαστή. Στην αίτηση, η 
οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την λήξη της προθεσμίας 
εγγραφής, εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης. Ο νεοεισαχθείς φοιτητής που δεν γράφτηκε ούτε με 
τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου αυτής της παραγράφου, χάνει το δικαίωμα εγγραφής το 
συγκεκριμένο και τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη.  

Εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής δε γίνονται δεκτές, εκτός αν  η Σχολή κρίνει ότι υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν την εκπρόθεσμη προσέλευση για εγγραφή και πάντως όχι μετά την 
παρέλευση ενός μηνός από την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται στο εκάστοτε ισχύον Π.Δ. 

Επιπλέον  των ανωτέρω δικαιολογητικών ο εγγραφόμενος συμπληρώνει : 
1.   Αίτηση για εγγραφή 
2.   Ατομικό Στατιστικό Δελτίο 
3. Έντυπο Πιστοποιητικό Παθολογικής, Δερματολογικής & Ακτινολογικής εξέτασης το οποίο 

επιστρέφει στη Γραμματεία συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους αρμόδιους ιατρούς στους 
οποίους παραπέμπεται. 

Μετά την ολοκλήρωση  της εγγραφής χορηγείται στο φοιτητή : 
1. Δελτίο Ειδικού (μειωμένου ) Εισιτηρίου  (ΠΑΣΟ) . 
2. Κάρτα σίτισης 
 

Γ.1.2  ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 
  
Για την εισαγωγή αθλητών αποφοίτων Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου 

(ΕΠΑ.Λ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 
ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του Ν. 
3708/2008 (ΦΕΚ 210/8-10-2008 τ. Α΄) με τις εξής επισημάνσεις: 

1. Για τους αθλητές που έχουν πετύχει διάκριση (νίκη) μέχρι και την 7-10-2008, σύμφωνα 
με την παράγραφο 12 του άρθρου 18 του παραπάνω νόμου (μεταβατική διάταξη), παρατείνεται η 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν. 2725/99 για 2 ακαδημαϊκά έτη (δηλαδή 2009-2010 
και 2010-2011). Ειδικά οι αθλητές που έχουν διάκριση μέχρι και την 7-10-2008 και είναι ανήλικοι, 
μπορούν να ζητήσουν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση εντός 2 ετών από την 
ενηλικίωσή τους. Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 
αναφέρονται  στην κατηγορία 1 της εγκυκλίου του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με αριθμό Φ. 125/156715/Β6/4-12-
2008. 

2. Για τους αθλητές που έχουν πετύχει διάκριση (νίκη) από τη δημοσίευση του παραπάνω 
νόμου (από 8-10-2008 μέχρι και 31-8-2009) ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18 
του Ν. 3708/2008 με τις οποίες αντικαθίσταται το άρθρο 34 του Ν. 2725/99. Οι προϋποθέσεις και ο 
τρόπος εισαγωγής αναφέρονται στην κατηγορία 2 της εγκυκλίου του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με αριθμό Φ. 
125/156715/Β6/4-12-2008. 

  
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΩΝ  
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 
Α.  Οι αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις των νόμων 2725/99 και  3708/2008 και επιθυμούν 

την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
1) Αίτηση για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εισαγωγής αθλητών στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση. Το έντυπο της αίτησης   τους παρέχεται από το σχολείο, τη Διεύθυνση ή το Γραφείο 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικά, οι αθλητές που υπάγονται στην κατηγορία για εισαγωγή στην 
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τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς ποσοτικό περιορισμό, πρέπει στην αίτησή τους να δηλώσουν και το 
Τμήμα του Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. που επιθυμούν να εισαχθούν. 

2) Βεβαίωση εγγραφής του αθλητή στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού και ένα φωτοαντίγραφο αυτής. 

3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
4) Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης, επικυρωμένο από το Διευθυντή του Λυκείου, 

τον Προϊστάμενο του Γραφείου ή το Διευθυντή της Διεύθυνσης στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. 
5) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τους. 
6) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν πόσες φορές έχουν 

υποβάλλει αίτηση ως αθλητές. Για κάθε φορά που έχει υποβληθεί αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται 
το έτος υποβολής, η νίκη, το αγώνισμα και η διοργάνωση. 

7) Φωτοαντίγραφο του δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας από τους 
αθλητές που στο μηχανογραφικό δελτίο έχουν δηλώσει ΤΕΦΑΑ και εξετάστηκαν από την Επιτροπή 
Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας. 

 
Β.  Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται, από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, στη 

Διεύθυνση ή στο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο οποίο υπάγεται το Λύκειο 
αποφοίτησής τους. 

 
Γ.  Οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού παραλάβουν και 

πρωτοκολλήσουν τις αιτήσεις των αθλητών, την κάθε μία ξεχωριστά με ημερομηνία κατάθεσης, στη 
συνέχεια, μετά τη λήξη της ημερομηνίας παραλαβής, τις διαβιβάζουν μαζί με τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά στην αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Αθλητών που εδρεύει στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών και την επιλογή των εισαγομένων. Να σημειωθεί ότι η ημερομηνία 
πρωτοκόλλου της αίτησης είναι και ημερομηνία κατάθεσης. 

 
Δ.  Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εισαγομένων αθλητών σε κάθε Σχολή ή 

Τμήμα, στέλνονται από το Υ.Π.Ε.Π.Θ. επίσημα αντίγραφα του πίνακα αυτών που εισάγονται. 
 
Ε. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που ανακοινώνεται  από τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθορίζεται η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων αθλητών στα 
Τμήματα και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπ/σης.     
 
Γ.2   ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Γ.2.1   ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 
Οι μετεγγραφές εσωτερικού γίνονται βάσει του νόμου 3282/2004 όπως συμπληρώθηκε με το 

νόμο 3404/2005  και το νόμο 3443/2006 αλλά και το νόμο 3577/2007 που συμπληρώθηκε με το νόμο 
938/2008, ως εξής: 

Ο ενδιαφερόμενος φοιτητής έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για μετεγγραφή σε δύο 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα πιο κοντινά στον τόπο μόνιμης διαμονής των γονιών του ή στον τόπο 
που σπουδάζει ο αδελφός ή η αδελφή του. 

Τα δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες υποβάλλονται 1–15 Νοεμβρίου. Όσοι ανήκουν στην 
κατηγορία Β («μετεγγραφή για λόγους υγείας των ιδίων (χωρίς ποσοτικό περιορισμό)» βλέπε 
παρακάτω), έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης και πέραν της προβλεπόμενης προθεσμίας, λόγω 
της μη έγκαιρης έκδοσης αποτελεσμάτων από τα Τμήματα. 

 Οι φοιτητές που εισάγονται στην ανώτατη εκπαίδευση με ειδικές διατάξεις ή με προσαύξηση 
των μορίων εισαγωγής τους ή ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις δεν έχουν δικαίωμα 
μετεγγραφής. Οι διατάξεις περί μετεγγραφών, εφαρμόζονται μόνο για όσους εισάγονται στην 
ανώτατη εκπαίδευση με βάση τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε 
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εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών και σπουδαστών που εισάγονται ως 
υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης (παρ. 4, άρθρ. 14, ν. 
3404/2005) και στις περιπτώσεις εισαγωγής με το καθ’ υπέρβαση ποσοστό 3%, για λόγους υγείας 
των ιδίων ( παρ. 5, άρθρ. 1, ν. 3282/2004). 

 
Οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται: 
 

1.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α:  Με ποσοτικό περιορισμό  επί των εισακτέων.  
 
α)  Με ποσοτικό περιορισμό 10% επί των εισακτέων για οικονομικούς λόγους 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής για οικονομικούς λόγους έχουν τα τέκνα γονέων, των 
οποίων ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών 
ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των σαραντα πέντε χιλιάδων ευρώ. 
Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές πρέπει να βρίσκονται στο Γ΄ εξάμηνο των σπουδών τους και να 
έχουν πετύχει στο Τμήμα προέλευσης σε όλα τα υποχρεωτικά και υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα 
του Α΄ έτους, του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών ή σε ίσο τουλάχιστον αριθμό μαθημάτων του 
ατομικού προγράμματος σπουδών του υποψηφίου φοιτητή (παράγραφος 2, άρθρου 1 του νόμου 
3282/2004). 

β)  Με ποσοτικό περιορισμό 1% επί των εισακτέων  
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην κατηγορία αυτή έχουν τα τέκνα των οποίων ένας τουλάχιστον 

γονέας είναι τυφλός ή κωφάλαλος ή νεφροπαθής που υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση ή πάσχει από 
μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκει στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχει κινητικά 
προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία 67% και πάνω.  Στις περιπτώσεις αυτές ο φοιτητής πρέπει να 
βρίσκεται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, εκτός αν ο λόγος ανακύψει μεταγενέστερα. 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία να αναγράφεται και το δεύτερο Ίδρυμα στο οποίο 

τυχόν έχει υποβάλει αίτηση για μετεγγραφή. 
 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
 Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης. 
 Ατομικό δελτίο επιτυχίας (για τους νεοεισαχθέντες) ή αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών 

για μεγαλύτερα έτη. 
 Αντίγραφο προγράμματος σπουδών θεωρημένο από τη Γραμματεία του Τμήματος 

προέλευσης 
 Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή λογαριασμός οργανισμού κοινής ωφελείας, από 

όπου θα αποδεικνύεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων ή ο τόπος φοίτησης του αδελφού ή 
της αδελφής. 
 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου, όπου θα δηλώνεται η ακρίβεια 

του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και του τόπου μόνιμης κατοικίας με 
ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών για δήλωση ψευδών στοιχείων. 
 Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., των τριών τελευταίων 

οικονομικών ετών. Σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης, απαιτείται σχετική βεβαίωση 
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για το λόγο μη υποβολής της καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 
στην οποία δηλώνονται τα απαιτούμενα στοιχεία, από τα οποία θεμελιώνεται ο λόγος απαλλαγής από 
την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.  
 Βεβαίωση του Τμήματος που να προκύπτει η φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα του 

αδελφού που σπουδάζει, αν υπάρχει. 
 Επιπλέον, στη δεύτερη περίπτωση (μετεγγραφή για λόγους υγείας του γονέα), απαιτείται 

ιατρική γνωμάτευση από πανεπιστημιακό ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα ύστερα από εισαγωγή του 
σε αυτό, καθώς και το κατά περίπτωση κατάλληλο αποδεικτικό υλικό, που θα πιστοποιεί την 
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ασθένεια του πάσχοντα. Το προσκομιζόμενο αποδεικτικό υλικό εξετάζεται από πενταμελή 
υγειονομική επιτροπή.  

     Η πενταμελής υγειονομική επιτροπή αποτελείται από: 
- Τρία Μέλη ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του πανεπιστημίου 

υποδοχής  με ειδικότητες α) χειρουργική β) παθολογική γ) εργαστηριακή και αντίστοιχα τρία 
αναπληρωματικά μέλη. 

- Έναν εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου της περιφέρειας της έδρας του πανεπιστημίου 
υποδοχής με ένα αναπληρωματικό μέλος. 

-  Ένα μέλος της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής της περιφέρειας στην οποία ανήκει το 
πανεπιστήμιο υποδοχής με το αναπληρωματικό του μέλος. 

Η πενταμελής υγειονομική επιτροπή του πανεπιστημίου Θεσσαλίας εδρεύει στο Βόλο και η 
σύνθεσή της διαφοροποιείται κάθε χρόνο. Το όλο έργο της πενταμελούς υγειονομικής επιτροπής 
συντονίζει ο αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων. Η επιτροπή αυτή, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, 
μπορεί να ζητήσει από τους υποψηφίους και περαιτέρω εξέταση και γνωμάτευση σε πανεπιστημιακό 
ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα. Οι ιατρικές εξετάσεις και γνωματεύσεις που συγκεντρώνονται από 
τις αντίστοιχες υγειονομικές επιτροπές, διέπονται από τις διατάξεις του νόμου για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων (Ν 2472/97, Α΄ 50). 

 
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Χωρίς ποσοτικό περιορισμό επί των εισακτέων 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης σε αυτή την κατηγορία έχουν: 

  
α)  Πολύτεκνοι γονείς και τέκνα πολυτέκνων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βρίσκονται στο Α΄ ή 

Β΄ έτος σπουδών για να υποβάλλουν αίτηση. 
β)  Γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα, εφόσον κανένα από αυτά δεν 

υπερβαίνει το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας του. Για την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας της 
παρούσας, λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης καθενός από αυτά. Δικαίωμα 
υποβολής αίτησης σε αυτή την κατηγορία, έχουν όσοι βρίσκονται στο α΄ εξάμηνο των σπουδών τους. 

γ)  Τέκνα φονευθέντων ή καταστάντων πλήρως ανικάνων για την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους, σύμφωνα με το Ν 1897/90 (Α΄ 120), Ν 3282/2004, και Ν 2083/92 (Α΄ 159). Δικαίωμα υποβολής 
αίτησης έχουν όσοι βρίσκονται στο α΄ εξάμηνο των σπουδών τους, εκτός αν ο λόγος ανακύψει 
αργότερα. 

δ) Ορφανοί φοιτητές από έναν ή δύο γονείς, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού 
εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα πέντε 
χιλιάδων (35.000) ευρώ. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι βρίσκονται στο α΄ εξάμηνο των 
σπουδών τους, εκτός αν ο λόγος ανακύψει αργότερα. 

ε) Φοιτητές που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους πέτυχαν αθλητική διάκριση που επιτρέπει, 
κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την εγγραφή τους καθ’  υπέρβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση για το λόγο αυτό. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι βρίσκονται στο α΄ εξάμηνο 
των σπουδών τους, εκτός αν ο λόγος ανακύψει αργότερα. 

στ) Φοιτητές που εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου για έναν από τους λόγους υγείας που 
κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, έχουν δικαίωμα πρόσβασης, σε ποσοστό θέσεων 3% επί 
του αριθμού των εισακτέων, σε οποιοδήποτε Τμήμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λόγω κάλυψης 
του προβλεπόμενου ποσοστού από υποψηφίους με μεγαλύτερη βαθμολογία δεν μπόρεσαν να 
εγγραφούν στο αντίστοιχο Τμήμα προτίμησής τους ή που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 
υπέστησαν μία από τις σοβαρές ασθένειες που αναφέρονται στην παράγραφο Γ.1.1. Επίσης, 
δικαίωμα μετεγγραφής έχουν και όσοι πάσχουν από τις σοβαρές ασθένειες που αναφέρονται στην 
παράγραφο Β1.3 και εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου μετά από εξετάσεις των μαθημάτων που 
εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, χωρίς να έχουν κάνει χρήση του σχετικού δικαιώματος εγγραφής 
καθ’ υπέρβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε αυτή την κατηγορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
βρίσκονται σε οποιοδήποτε εξάμηνο των σπουδών τους. 
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Ειδικότερα, στους δικαιούχους μετεγγραφής ανεξαρτήτως ποσοστού της περίπτωσης αυτής 
υπάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2640/98 (Α΄ 206) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 
(Υπουργική Απόφαση 272/1-3-2007), όσοι αναφέρονται στην παράγραφο Γ1.1.  

                                                    
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 
 Αίτηση του ενδιαφερομένου. 
 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
 Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης. 
 Ατομικό δελτίο επιτυχίας (για τους νεοεισαχθέντες) ή αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών 

για επόμενα έτη. 
 Αντίγραφο προγράμματος σπουδών θεωρημένο από τη Γραμματεία του Τμήματος 

προέλευσης. 
 Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή λογαριασμού οργανισμού κοινής ωφελείας, από 

όπου αποδεικνύεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων ή ο τόπος φοίτησης του αδελφού ή της 
αδελφής. 
 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου, όπου θα δηλώνεται η ακρίβεια 

του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και του τόπου μόνιμης κατοικίας με 
ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών για δήλωση ψευδών στοιχείων. 

 
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 
 Στην περίπτωση 1 (πολύτεκνοι), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και 

πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. 
 Στην περίπτωση 2 (πολυμελείς οικογένειες), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή 

και ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των τέκνων. Αν δεν υπάρχουν, η ηλικία αποδεικνύεται από τα 
μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από τα γενικά μητρώα δημοτών για τις γυναίκες.  
 Στην περίπτωση 3 (τέκνα φονευθέντων επί του καθήκοντος ή καταστάντων πλήρως 

ανικάνων), αντίγραφο συνταξιοδότησης από τον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα. 
 Στην περίπτωση 4 (ορφανοί ), αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της αρμόδιας 

Δ.Ο.Υ., των τριών τελευταίων οικονομικών ετών. Σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης, 
σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για το λόγο μη υποβολής της καθώς και υπεύθυνη 
δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία δηλώνονται τα απαιτούμενα στοιχεία, από τα οποία 
θεμελιώνεται ο λόγος απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.  
 Στην περίπτωση 5 (αθλητές), βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από την 

οποία να προκύπτει ότι ο αθλητής έχει εγγραφεί στον ειδικό πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 34 
του Ν 2725/1999 (Α΄ 121). 
 Στην περίπτωση 6 (λόγοι υγείας των ιδίων), απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από 

πανεπιστημιακό ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα ύστερα από εισαγωγή του πάσχοντα σε αυτό, καθώς 
και το κατά περίπτωση κατάλληλο αποδεικτικό υλικό, που θα πιστοποιεί την ασθένεια. Το 
προσκομιζόμενο αποδεικτικό υλικό εξετάζεται από πενταμελή υγειονομική επιτροπή όπως ανωτέρω 
περιγράφηκε.  

 
 

Γ.2.2   ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ  
1. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

του εσωτερικού (ΑΕΙ, ΤΕΙ, διετούς και υπερδιετούς φοίτησης) και ισότιμων ιδρυμάτων του 
εξωτερικού, ως και των αποφοίτων των παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων 
και των Σωμάτων Ασφαλείας, που θέλουν να εισαχθούν με κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα, 
υποβάλλονται από 1-15 Νοεμβρίου κάθε χρόνο στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής.  
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2. Οι σχετικές ρυθμίσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις (τα δικαιολογητικά, οι 
ημερομηνίες υποβολής τους, τα ποσοστά εισαγωγής στα Τμήματα κτλ, ορίζονται από το Ν 
3404/2005 και τα ΦΕΚ 1517/2005 (Β΄), 1758/2006 (Β΄), 1069/2007 (Β΄) 

 Τα δικαιολογητικά είναι: 
 α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου 
 β) Αντίγραφο πτυχίου. Προκειμένου για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. εξωτερικού, συνυποβάλλεται 

και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).  

3. Η κατάταξη γίνεται, μετά από απόφαση του Τμήματος, με κατατακτήριες εξετάσεις-
διαγωνισμό σε τρία (3) μαθήματα. Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται τουλάχιστον οκτώ 
(8) ημέρες πριν τις εξετάσεις, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο διενεργούνται στο πρώτο εικοσαήμερο 
(1-20) του μηνός Δεκεμβρίου. 

4. Τα μαθήματα και η ύλη στην οποία διαγωνίζονται οι ενδιαφερόμενοι ανακοινώνονται από 
το Τμήμα μέχρι το τέλος Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. 

5. Η κατάταξη πτυχιούχων οδοντιατρικής πραγματοποιείται σε χωριστό ποσοστό ίσο προς 
3% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται πέραν των 
προβλεπόμενων από το νόμο ποσοστών κατατάξεων πτυχιούχων στο Τμήμα. 

6. Για κάθε μάθημα ορίζονται δύο (2) βαθμολογητές και ένας (1) αναβαθμολογητής. Ο 
αναβαθμολογητής εξετάζει το γραπτό αν παρατηρηθεί διαφορά βαθμού έξι μονάδων και πάνω 
μεταξύ των δύο βαθμολογητών.  

7. Η κλίμακα βαθμολογίας για κάθε βαθμολογητή ορίζεται από το μηδέν (0) έως το είκοσι 
(20). Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο 
βαθμολογητών. Σε περίπτωση εξέτασης του γραπτού από αναβαθμολογητή, βαθμός του γραπτού 
θεωρείται ο μέσος όρος του αθροίσματος που προκύπτει από τη βαθμολογία του αναβαθμολογητή 
και του πλησιέστερου προς τη βαθμολογία αυτή, βαθμού του πρώτου ή του δεύτερου βαθμολογητή. 

8. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων 
των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική 
βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα 
(10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται 
κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν υπάρχουν 
περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης του 
ποσοστού, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων που ισοβαθμούν. Αν και ο βαθμός 
πτυχίου είναι ακριβώς ίδιος, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται 
επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής, ως 
υπεράριθμων. 

 
 

Γ.3   ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 

Γ.3.1   ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  
 
Την υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών προβλέπει το Π.Δ. 327/83 (ΦΕΚ 117/7-9-83,τ. Α΄).   
 
α. Ποιοι δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη 
Υγειονομική περίθαλψη δικαιούνται οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Οι 

προπτυχιακοί φοιτητές,  ημεδαποί ομογενείς και  αλλοδαποί για διάστημα ίσο προς τα έτη φοιτήσεως 
που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος προσαυξανόμενο 
κατά το ήμισυ. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, για διάστημα ίσο προς τα έτη φοιτήσεως 
προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ. 

Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών η περίθαλψη παρατείνεται και μετά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους μέχρι 31 Δεκεμβρίου για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους ως τότε. 
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Σε περίπτωση αναστολής φοιτήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 29 του Ν 
1268/82, η περίθαλψη παρατείνεται ανάλογα, μετά την επανάκτηση της φοιτητικής ιδιότητας. 

 
β. Κάλυψη των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης 
Η υγειονομική περίθαλψη που δικαιούνται οι φοιτητές παρέχεται δωρεάν με τις προϋποθέσεις και 

τους περιορισμούς των διατάξεων του ανωτέρω Π.Δ.  
Οι δαπάνες της υγειονομικής περίθαλψης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπως κατωτέρω περιγράφεται. Στην περίπτωση που ο φοιτητής 
δικαιούται άμεσα ή έμμεσα περίθαλψη από άλλο ασφαλιστικό φορέα, και αυτός επιλεγεί από τον 
φοιτητή, με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, οι δαπάνες 
υγειονομικής περίθαλψης  επιβαρύνουν τον επιλεγέντα ασφαλιστικό φορέα.  

Η νοσοκομειακή περίθαλψη (νοσηλεία) των φοιτητών παρέχεται στη Ββ΄ θέση και υπολογίζεται 
με βάση το τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά για τους δημόσιους υπαλλήλους. 

 
γ. Μη καλυπτόμενες δαπάνες   
Η υγειονομική περίθαλψη που δικαιούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν 

καλύπτει  δαπάνες, για: 
- Ακουστικά Βαρυκοΐας. 
- Στοιχειώδη φάρμακα. 
- Ιατρικά εργαλεία και όργανα. 
- Καλλυντικά. 
- Λουτροθεραπείες. 
- Αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμου. 
- Πλαστικές Εγχειρήσεις. 
 
δ. Διαδικασία παροχής της υγειονομικής περίθαλψης στην Ελληνική Επικράτεια 
Η δωρεάν περίθαλψη παρέχεται : 
α.   Στην έδρα του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  
β. Εκτός της έδρας του Πανεπιστημίου: στους φοιτητές που μετέχουν σε Πανεπιστημιακές 

εκδρομές ή κάνουν σε άλλο ίδρυμα πρακτική εξάσκηση ή εκπονούν διδακτορική διατριβή. Στις 
περιπτώσεις  αυτές η δωρεάν περίθαλψη προβλέπεται για τον τόπο της εκδρομής ή της άσκησης ή 
της εκπόνησης της διατριβής.   

γ. Εκτός της έδρας του Πανεπιστημίου: στους φοιτητές που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας που 
δεν μπορεί να τους παρασχεθεί στην πόλη που είναι η έδρα του  Τμήματος ή του Πανεπιστημίου. 
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται γνωμάτευση ιατρού και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Τμήματος. 

δ. Εκτός της έδρας του Πανεπιστημίου: στους φοιτητές που βρίσκονται εκτός έδρας του 
Πανεπιστημίου και προκύψει επείγον πρόβλημα υγείας. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής είναι 
υποχρεωμένος να γνωρίσει στην Υγειονομική Υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης ή στο αρμόδιο Δ.Σ. 
του Τμήματος την κατάστασή του μέσα στις δύο επόμενες εργάσιμες ημέρες. Επειδή στο Τμήμα 
Ιατρικής όπως και τα υπόλοιπα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δε λειτουργεί Ιατρείο στη 
Φοιτητική Λέσχη γίνεται ενημέρωση της Γραμματείας του Τμήματος η οποία ενημερώνει το Δ.Σ. 

Η διαδικασία που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των δαπανών είναι παρόμοια με εκείνη 
που αφορά στους υπαλλήλους του Δημόσιου. 

 
ε. Η υγειονομική περίθαλψη περιλαμβάνει: 
- Ιατρική εξέταση. 
- Νοσοκομειακή περίθαλψη. 
- Φαρμακευτική περίθαλψη. 
- Παρακλινικές εξετάσεις. 
- Εξέταση στο σπίτι.  
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- Τοκετό. 
- Φυσιοθεραπεία. 
- Οδοντιατρική περίθαλψη. 
- Ορθοπεδικά είδη. 
 
στ. Διαδικασία παροχής της υγειονομικής περίθαλψης 
Στο φοιτητή, κατά την εγγραφή του στο Τμήμα Ιατρικής,  δίνεται από τη Γραμματεία το  

Φοιτητικό Βιβλιάριο Περίθαλψης (Φ.Β.Π.) με εξαίρεση την περίπτωση που ο φοιτητής έχει άλλο 
ασφαλιστικό φορέα τον οποίο επιλέγει. Το Φ.Β.Π. περιέχει το ονοματεπώνυμο, τη φωτογραφία του 
σπουδαστή, τον αριθμό μητρώου, τον αριθμό ταυτότητας, τη θέση νοσηλείας και ολόκληρο τον 
κανονισμό νοσηλείας. Το Φ.Β.Π. ανανεώνεται κάθε χρόνο από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

 
ζ. Διαδικασία έκδοσης του Φοιτητικού Βιβλιάριου Περίθαλψης   
Ο φοιτητής που επιλέγει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως ασφαλιστικό του φορέας, πρέπει να 

καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά, για να παραλάβει το 
Φοιτητικό Βιβλιάριο Περίθαλψης (Φ.Β.Π.) 

1. Αίτηση  
2. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (ασπρόμαυρη ή έγχρωμη) 
3. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου  1599/1986 ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο 

ασφαλιστικό φορέα. 
Το Φ.Β.Π. για να ισχύει, θεωρείται από τη Γραμματεία του Τμήματος κάθε χρόνο. 
 
η. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
1. Ο φοιτητής που έχει ανάγκη περίθαλψης μπορεί να απευθύνεται σε ιατρούς των 

Δημόσιων Νοσοκομείων ή σε ιατρούς  με  τους οποίους είναι συμβεβλημένο με το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, για να εξεταστεί, προσκομίζοντας το φοιτητικό βιβλιάριο περίθαλψης (Φ.Β.Π.). Τα 
ονόματα και τις διευθύνσεις των συμβεβλημένων ιατρών μπορεί να πληροφορηθεί ο φοιτητής από τη 
Διεύθυνση Διοικητικού (τηλέφωνο επικοινωνίας 24210 74586). 

2. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν συμβεβλημένοι ιατροί ή δεν είναι εφικτή η μετάβαση 
σε Δημόσιο Νοσοκομείο όπως στην περίπτωση επείγοντος περιστατικού, ο φοιτητής δύναται να 
απευθύνεται σε μη συμβεβλημένο ιατρό στον οποίο καταβάλλει το αντίτιμο της επίσκεψης 
λαμβάνοντας την αντίστοιχη απόδειξη πληρωμής.    

3. θεράπων ιατρός αναγράφει την επίσκεψη στο Φ.Β.Π. Εφόσον κρίνει αναγκαία τη 
χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής επίσης την αναγράφει στο Φ.Β.Π. Αντίστοιχα, αναγράφει στο 
Φ.Β.Π. τον παρακλινικό (εργαστηριακό) έλεγχο η τις συνεδρίες και το είδος της φυσιοθεραπείας αν 
κρίνει αυτά επιβεβλημένα.  

4. Η επίσκεψη, η συνταγή φαρμακευτικής αγωγής και η εντολή παρακλινικού ελέγχου και 
φυσιοπθεραπείας, πρέπει να αναγράφουν με σαφήνεια το ονοματεπώνυμο, το τμήμα και τον αριθμό 
ειδικού μητρώου του φοιτητή, την πάθηση, την ημερομηνία και να φέρει την υπογραφή και τη 
σφραγίδα του ιατρού.  

5. Για την αναγνώριση της δαπάνης του παρακλινικού ελέγχου ή/και της φυσιοθεραπείας ο 
φοιτητής οφείλει να απευθυνθεί εντός των επόμενων δύο (2) εργάσιμων ημερών, σε ελεγκτή ιατρό 
της υπηρεσίας περίθαλψης ασφαλισμένων του δημοσίου (Υ.Π.Α.Δ.) Λάρισας, που βρίσκεται στη 
Οδό Μανωλάκη 9-11, τηλεφ. 2410-539934 ή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο (Δευτέρα και 
Πέμπτη 13.00-14.00 για την έγκριση του προτεινόμενου ελέγχου. Δεν απαιτείται έλεγχος της 
φαρμακευτικής αγωγής που συνιστάται από τον ιατρό πλην των περιπτώσεων χρόνιων παθήσεων 
(συμμετοχή 0% και 10%) ή εμβολίων.      

6. Οι συνταγές εκτελούνται στα συμβεβλημένα με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  φαρμακεία. 
Κατά την παραλαβή των φαρμάκων ο φοιτητής υπογράφει τη συνταγή η οποία κατατίθεται στο 
φαρμακείο καταβάλλοντας παράλληλα το ποσοστό της δαπάνης που τον βαρύνει. Στην περίπτωση 
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μη ύπαρξης συμβεβλημένων φαρμακείων γίνεται η προμήθεια των φαρμάκων από οποιοδήποτε 
φαρμακείο στο οποίο καταβάλλεται το σύνολο της δαπάνης από τον φοιτητή. 

7. Ο φοιτητής ζητάει την επιστροφή του μέρους της δαπάνης που βαρύνει το Πανεπιστήμιο  
από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης όπως κατωτέρω αναγράφεται.  
   

θ. Διενέργεια παρακλινικού ελέγχου και φυσιοθεραπειών   
Ο παρακλινικός έλεγχος υλοποιείται στα εργαστήρια Κρατικών και Πανεπιστημιακών 

Νοσοκομείων ή σε συμβεβλημένα εργαστήρια όπου κατατίθεται το απόκομμα της εντολής 
εργαστηριακού ελέγχου στο οποίο προσυπογράφει ο φοιτητής.  Σε εργαστήρια των Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων Ιδιωτικού Δικαίου η ιδιωτών για να βαρύνει η δαπάνη το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
προαπαιτείται η έγκριση του παρακλινικού ελέγχου από ιατρό που ορίζεται με ευθύνη του Τομέα 
Παθολογίας.  

Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του φοιτητή ανακοινώνονται στον ίδιο ή/και στους 
γονείς του φοιτητή μόνο σε περίπτωση κατά την οποία ο ίδιος συναινεί. 

 Οι φυσιοθεραπείες εκτελούνται σε Φυσιοθεραπευτήρια των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του 
Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. Σε περίπτωση που τα ιδρύματα του Δημοσίου δεν έχουν τμήματα 
φυσιοθεραπείας ή αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τους φοιτητές, οι φυσιοθεραπείες μπορούν να 
εκτελούνται και σε ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτικά Φυσικοθεραπευτήρια με την προϋπόθεση ότι 
αναγράφεται στο παραπεμπτικό ο λόγος αδυναμίας του Δημόσιου φορέα για εκτέλεση της 
φυσιοθεραπείας.  Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση 
συνοδευόμενη από σχετική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού. Ο ιατρός που ορίσθηκε από τον 
Τομέα Παθολογίας αποφαίνεται για την ανάγκη της φυσιοθεραπείας και βεβαιώνει την απουσία 
αναλόγων τμημάτων σε Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της περιοχής.    

 
ι. Νοσοκομειακή περίθαλψη 
Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στα νοσηλευτικά ιδρύματα ΝΠΔΔ και κατά προτίμηση 

στις Πανεπιστημιακές Κλινικές. Επίσης μπορεί να παρέχεται σε ιδιωτικές Κλινικές σε περίπτωση 
που στα ιδρύματα του Δημοσίου δε λειτουργούν τμήματα ανάλογα προς την περίπτωση της 
ασθένειας, ή υπάρχει έλλειψη κλίνης και το περιστατικό κριθεί επείγον. Στην περίπτωση αυτή 
καταβάλλονται  νοσήλια που αντιστοιχούν σε εκείνα της θέσης που δικαιούται ο ασφαλισμένος 
φοιτητής σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

Η εισαγωγή στα ανωτέρω ιδρύματα γίνεται κανονικά αφού προηγουμένως ο φοιτητής εφοδιαστεί 
με το ανάλογο εισιτήριο από ιατρό (όπως ανωτέρω παρατέθηκε).  

Κατά τις αργίες ή όταν το περιστατικό θεωρείται επείγον δυνατόν να απαιτηθεί έκτακτη 
εισαγωγή του φοιτητή σε Νοσηλευτικό ίδρυμα. Στην περίπτωση αυτή, αναγράφεται η εισαγωγή  στο 
Φ.Β.Π. το οποίο κρατείται στο Νοσηλευτικό Ιδρυμα μέχρι την έξοδο του φοιτητή και δίδεται 
γνωμάτευση στην οποία αιτιολογείται το επείγον της εισαγωγής. Την γνωμάτευση θεωρεί ο φοιτητής 
η συγγενής του στον Ο.Π.Α.Δ.. Παράλληλα,  από τον ασθενή ή κάποιον οικείο του ενημερώνεται η 
Γραμματεία του Τμήματος για την εισαγωγή. 

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, η δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου το 
φοιτητή.  

 
ια. Εξέταση στο σπίτι 
Η μη ύπαρξη υγειονομικής υπηρεσίας στη φοιτητική Λέσχη καθιστά αδύνατη την εφαρμογή των 

διατάξεων του Π.Δ. 327/83  που προβλέπει το θεσμό της επίσκεψης στο σπίτι. Στην περίπτωση που η 
κατάσταση του ασθενούς δεν επιδέχεται αναβολή, ο ασθενής μπορεί να εισαχθεί σε  εφημερεύον 
Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική οπότε εφαρμόζονται οι διαδικασίες που  αφορούν τη νοσοκομειακή 
περίθαλψη. 
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ιβ. Τοκετός 
Σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού, ή καισαρικής τομής καταβάλλεται στις φοιτήτριες επίδομα 

τοκετού το ύψος του οποίου ορίζεται με σχετικό διάταγμα και είναι ίσο με το επίδομα που παρέχεται 
στους δημόσιους υπαλλήλους  με την προϋπόθεση ότι η τεκούσα ή ο σύζυγός της δεν παίρνουν 
επίδομα ή βοήθημα από άλλη πηγή. Ουδεμία άλλη δαπάνη αναγνωρίζεται.  

 Για την καταβολή του επιδόματος τοκετού υποβάλλονται μέσω της γραμματείας του Τμήματος 
στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης τα ακόλουθα δικαιολογητικά :  

α) Ληξιαρχική πράξη γέννησης και σχετική βεβαίωση του Δντη της κλινικής ή του Νοσοκομείου 
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι η ασφαλισμένη δεν δικαιούται επίδομα τοκετού από άλλο ασφαλιστικό 
οργανισμό ή υπηρεσία του δημοσίου γ) Πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.   

 
ιγ. Οδοντιατρική περίθαλψη 
Η οδοντιατρική περίθαλψη αφορά θεραπευτικές και προσθετικές εργασίες σύμφωνα με τις 

διατάξεις που ισχύουν για τους Δημόσιους Υπαλλήλους.  
Για τους φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η οδοντιατρική 

περίθαλψη, παρέχεται από ιδιώτη οδοντίατρο με τρόπο αντίστοιχο με εκείνο που προβλέπεται για την 
παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  

 
ιδ. Ορθοπεδικά είδη 
Η δαπάνη για ορθοπεδικά είδη καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους 

Δημόσιους Υπαλλήλους και μόνο στην περίπτωση που η ανάγκη προέρχεται από ασθένεια ή 
ατύχημα. 

Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση 
συνοδευόμενη από σχετική γνωμάτευση ορθοπεδικού ιατρού επί της οποίας αποφαίνεται σχετικά ο 
Ιατρός που ορίσθηκε από τον Τομέα Παθολογίας.  

 
ιε. Διαδικασίες Αναγνώρισης και επιστροφής δαπανών σε μη συμβεβλημένους φορείς   
Για τον την έγκριση της δαπάνης σε μη συμβεβλημένους φορείς και την επιστροφή των χρημάτων 

που κατέβαλε ο φοιτητής, υποβάλλονται, μέσω της Γραμματείας του Τμήματος Ιατρικής, στη 
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (στη διεύθυνση που αναγράφεται πιο κάτω) τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:  

 Για δαπάνη ιατρικής περίθαλψης: α) αίτηση του ενδιαφερομένου, β) το απόκομμα του 
Φ.Β.Π. στο οποίο αναγράφεται η επίσκεψη του ιατρού και το οποίο προσυπογράφει ο φοιτητής και γ) 
η απόδειξη πληρωμής του ιατρού.  

 Για δαπάνη οδοντιατρικής περίθαλψης: α) αίτηση του ενδιαφερομένου, β) το θεωρημένο 
απόκομμα του Φ.Β.Π. στο οποίο αναγράφεται η οδοντιατρική εργασία και το οποίο προσυπογράφει ο 
φοιτητής και γ) η απόδειξη πληρωμής του οδοντιάτρου.  

 Για δαπάνη φαρμακευτικής αγωγής: α) αίτηση του ενδιαφερομένου, β) το απόκομμα του 
Φ.Β.Π.. Η εντολή φαρμάκων πρέπει να είναι θεωρημένη μόνο στην περίπτωση χρόνιων παθήσεων  
(με 0% ή 10% συμμετοχή) ή εμβολίων. Την εντολή προσυπογράφει ο φοιτητής και γ) η απόδειξη 
πληρωμής του φαρμακείου. 

 Για δαπάνη διενέργειας φυσιοθεραπείας: α) αίτηση του ενδιαφερομένου, β) το θεωρημένο 
απόκομμα του Φ.Β.Π. στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός συνεδριών και το είδος της φυσιοθεραπείας, 
και το οποίο προσυπογράφει ο φοιτητής και γ) η απόδειξη πληρωμής του φυσιοθεραπευτού. 

 Για δαπάνη νοσοκομειακής περίθαλψης: α) αίτηση του ενδιαφερομένου, β) η θεωρημένη 
βεβαίωση του ιατρού που Νοσηλευτικού Ιδρύματος, γ) η έγκριση του Δ.Σ. του τμήματος και δ)  η 
απόδειξη πληρωμής του Νοσηλευτικού ιδρύματος.  

 Για δαπάνη ορθοπεδικών ειδών: α) αίτηση του ενδιαφερομένου,  β) θεωρημένη εντολή του 
Φ.Β.Π.. γ) η γνωμάτευση του ορθοπεδικού ιατρού, δ) η έγκριση του Δ.Σ. του τμήματος και ε) η 
απόδειξη πληρωμής των ορθοπεδικών ειδών.  
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 Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις στη σχετική αίτηση που υποβάλλει, μέσω της 
γραμματείας, στην οικονομική υπηρεσία του Πανεπιστημίου, στο Βόλο, αναγράφει και ένα 
λογαριασμό τράπεζας που θα του κατατεθεί το ποσό που δικαιούται, σύμφωνα με το νέο κανονισμό 
(ΦΕΚ 213/Β/17-2-2005) του Ο.Π.Α.Δ.  

 
ιστ. Υποχρεωτική Υγειονομική εξέταση 
Οι πρωτοεγγραφόμενοι και οι μετεγγραφόμενοι από το εξωτερικό φοιτητές υποχρεώνονται στις 

εξής ιατρικές εξετάσεις, που παρέχονται δωρεάν από την Υγειονομική Υπηρεσία του Τμήματος.  
• Ακτινολογική   • Παθολογική  • Δερματολογική 

Οι υπόλοιποι φοιτητές που ανανεώνουν με οποιοδήποτε τρόπο την εγγραφή τους, οι 
μετεγγραφόμενοι από άλλα Α.Ε.Ι. και οι κατατασσόμενοι πτυχιούχοι Ανωτέρων και Ανωτάτων 
Σχολών υποβάλλονται κάθε χρόνο σε ακτινολογική μόνον εξέταση για την παρακολούθηση της 
υγείας τους. 

Η εξέταση γίνεται με παραπεμπτικό της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Τμήματος στα εξωτερικά 
ιατρεία των Πανεπιστημιακών Κλινικών ή Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. 

 
ιζ. Νοσήλεια στο εξωτερικό 
Οι ασφαλισμένοι από το Πανεπιστήμιο φοιτητές δικαιούνται νοσηλείας στο εξωτερικό στις 

παρακάτω περιπτώσεις σύμφωνα με το νέο κανονισμό ασφάλισης του ΟΠΑΔ (ΦΕΚ 213/Β/17-2-
2005): 

   Εάν η διάγνωση ή θεραπεία σοβαρής νόσου δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό θεραπευτήριο, λόγω έλλειψης των κατάλληλων επιστημονικών μέσων ή ιατρών 
που διαθέτουν τη γνώση και εμπειρία και είναι γνωστό ότι η αντίστοιχη διάγνωση και θεραπεία 
γίνεται στο εξωτερικό και δεν αποτελεί πειραματική μέθοδο. Τα ανωτέρω πιστοποιούνται από 
γνωμάτευση διευθυντή της αρμόδιας κλινικής Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της 
Ελλάδας και αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής Αθηνών ή 
Θεσσαλονίκης. Τη σχετική απόφαση εκδίδει ο Πρόεδρος ή Γενικός Διευθυντής του οργανισμού 
Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.). Στην περίπτωση που η αντιμετώπιση των 
ανωτέρω περιστατικών γίνεται σε ιδιωτικές κλινικές της Ελλάδας και υφίσταται σύμβαση βάσει του 
κρατικού τιμολογίου, ακολουθείται διαδικασία της νοσοκομειακής περίθαλψης. 

   Για την παραπομπή του ασφαλισμένου στην ειδική υγειονομική  επιτροπή 
προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία  του ΟΠΑΔ το ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας του και 
αιτιολογημένη γνωμάτευση από διευθυντή Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Ελλάδας 
ανάλογης ειδικότητας, στην οποία θα αναφέρεται η πάθηση του ασθενούς καθώς και ότι η θεραπεία 
δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Προκειμένου για μεταμόσχευση, μαζί με τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά προσκομίζεται και η γνωμάτευση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.  

   Στις περιπτώσεις που βρίσκονται προσωρινά και για οποιοδήποτε λόγο στο εξωτερικό 
και προσφερθούν σε αυτούς υγειονομικές υπηρεσίες λόγω βίαιου, αιφνίδιου και αναπότρεπτου 
συμβάντος. Η γενόμενη νοσηλεία αναγνωρίζεται εκ των υστέρων, ύστερα από γνωμάτευση της 
παραπάνω ειδικής υγειονομικής επιτροπής, στην οποία αιτιολογείται απαραίτητα η αναγκαιότητα της 
άμεσης και επιβεβλημένης νοσηλείας. 

   Εφόσον βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) θα πρέπει να έχουν την Ευρωπαϊκή 
Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ). Σε περίπτωση μη χρήσης της, θα ακολουθείται η διαδικασία 
που προβλέπεται από τους κοινοτικούς κανονισμούς, δηλαδή κοστολόγηση δαπανών, από τον 
αρμόδιο φορέα της χώρας νοσηλείας και απόδοση της δαπάνης όπως θα ορίζεται από αυτόν. Δεν 
απαιτείται έγκριση της ειδικής υγειονομικής επιτροπής και για τα δικαιολογητικά που θα 
υποβάλλονται δεν απαιτείται θεώρηση από ελληνική αρχή. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται 
μεταφρασμένα. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
 Στους φοιτητές, που έχουν Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης από το Πανεπιστήμιο, 

χορηγείται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας στο Βόλο, Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης 
Ασθένειας(ΕΚΑΑ), η οποία  τους παρέχει  υγειονομική περίθαλψη κατά τη διάρκεια προσωρινής 
παραμονής τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 Περισσότερες πληροφορίες και κατάλογοι των συμβεβλημένων ιατρών του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης  (Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 
κτίριο Παπαστράτου, Βόλος, τηλ. 24210-74579) και από τις Γραμματείες των Τμημάτων. 

 
 
Γ.3.2   ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 

      (Π.Δ. 265/85 & Αποφ.Υπ. Μεταφ. 2307/1529/15-7-85) 
 

 Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) χορηγείται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, 
εκτός από τους φοιτητές που γράφτηκαν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μετά από κατατακτήριες 
εξετάσεις ή κατετάγησαν με επιλογή, ως  πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.   

Το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) χορηγείται  στους δικαιούχους φοιτητές για Ν+2 έτη (όπου 
Ν ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός ετών φοίτησης), από τη Γραμματεία του Τμήματος. 
 
Γ.3.3 ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 
 Στη Λάρισα παρέχεται δωρεάν σίτιση στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, 

στους οποίους και χορηγείται  Ταυτότητα Σίτισης από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας. 
 Η δωρεάν σίτιση παρέχεται με κριτήριο την οικονομική και οικογενειακή τους 

κατάσταση. Τα οικονομικά κριτήρια αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο και σχετικός πίνακας με αυτά 
στέλνεται από τη Διεύθυνση της Φοιτητικής Μέριμνας, που εδρεύει στο Βόλο, στην αρχή κάθε 
ακαδημαϊκού έτους στη Γραμματεία του Τμήματος.  

 Δωρεάν σίτιση χορηγείται στους δικαιούχους φοιτητές για Ν+2 έτη (όπου Ν ο ελάχιστος 
προβλεπόμενος αριθμός ετών φοίτησης). 

 Στο Φοιτητικό Εστιατόριο του Τμήματος μπορούν να σιτίζονται και οι μη δικαιούχοι 
δωρεάν σίτισης φοιτητές, με χαμηλή οικονομική συμμετοχή.  

 Η σίτιση αρχίζει  την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 30η Ιουνίου του επομένου έτους. 
Σίτιση δεν παρέχεται κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. 

 Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ο φοιτητής υποχρεούται να ανανεώνει την 
ταυτότητα σίτισης.  

 
Γ.3.4   ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 
Γ.3.4.1  Φοιτητική Εστία. 
Στο Τμήμα Ιατρικής δε λειτουργεί Φοιτητική Εστία και η μόνη ενίσχυση προς το φοιτητή 

περιορίζεται στο Στεγαστικό επίδομα που χορηγείται από την οικεία του Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
(Δ.Ο.Υ.).  

 
Γ.3.4.2  Επιδότηση Στέγασης σε αλλοδαπούς φοιτητές. 
Στους προπτυχιακούς αλλοδαπούς φοιτητές, υπηκόους χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

χορηγείται επιδότηση στέγασης εκατό ευρώ (100 €) μηνιαίως, με ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια, 
δηλαδή ο φοιτητής θα πρέπει να έχει περάσει το 50%  του συνόλου των μαθημάτων του στο προηγούμενο 
ακαδημαϊκό έτος και το εισόδημά του (δικό του ή των γονιών του) να μην υπερβαίνει τα 30.000 €. 
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Επιδότηση στέγασης χορηγείται στους δικαιούχους φοιτητές για Ν έτη (όπου Ν ο ελάχιστος 
προβλεπόμενος αριθμός ετών φοίτησης). 

 
Γ.3.4.3  Στεγαστικό Επίδομα. 
Στους προπτυχιακούς φοιτητές, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, χορηγείται από τη  Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας εισοδήματος του 
δικαιούχου, ετήσιο στεγαστικό επίδομα χιλίων ευρώ (1.000 €), σύμφωνα με την αριθμ. 1004908/381/21-
1-2004 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α΄/28-1-2004).   

Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής. Δεν δικαιούνται το 
επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους 
και οι φοιτητές των Αστυνομικών ή Στρατιωτικών Σχολών. 

 
Γ.3.4.4  Επιπλέον κριτήρια για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος: 

1.  Το στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές, που 
περιλαμβάνονται στο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, εφ’ όσον αυτοί διαμένουν για τις 
σπουδές τους σε πόλη άλλη από αυτή της κύριας κατοικίας τους. 

2. Πρέπει να αποδεικνύουν τη φοίτησή τους με πιστοποιητικό από τη Σχολή, όπου θα 
αναφέρεται ο αριθμός των μαθημάτων που πέτυχαν στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Ο αριθμός 
αυτός πρέπει να είναι ίσος με το 50% και πάνω του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του 
προηγούμενου έτους ή των αντιστοίχων εξαμήνων όπως αυτά προβλέπονται στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών. 

3. Το οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει το 
ποσό των 30.000 € προσαυξανόμενο κατά 3.000 € για κάθε προστατευόμενο παιδί, πέραν του ενός. 

4. Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών που 
υπερβαίνουν τα 200 τ.μ., με εξαίρεση κατοικίες που βρίσκονται σε δήμο με πληθυσμό λιγότερο των 
3.000 κατοίκων. 

 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας  (Αργοναυτών & 

Φιλελλήνων, κτίριο Παπαστράτου, 1ος  όροφος, Βόλος, τηλ. 24210-74506 & 24210-74621, FAX 
24210-74561) και από τις Γραμματείες των Τμημάτων. 

 
Γ.4   ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
 Ο εισερχόμενος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φοιτητής δικαιούται αναβολής 

στράτευσης. Το Στρατολογικό γραφείο του τόπου διαμονής του, θα του χορηγήσει αναβολή 
διάρκειας ίσης με αυτή που ορίζουν οι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου. Σύμφωνα με το 
νόμο 3401/2005, η αναβολή σπουδών ισχύει μέχρι την 31η  Δεκεμβρίου συμπλήρωσης του 28ου έτους 
της ηλικίας.  

  
Γ.5   ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

 
Ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» 

ιδρύθηκε στις 14-1-1991. 
Διοικείται από 7μελές Δ.Σ., που εκλέγεται κάθε χρόνο. 
Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής, εκτός από εκείνους που έχουν νομίμως διαγραφεί, 

δικαιούνται να εγγράφονται μέλη του Φοιτητικού Συλλόγου, που λειτουργεί νόμιμα με καταστατικό 
που είναι αναγνωρισμένος από το Πρωτοδικείο Λάρισας. 

Εκπρόσωποι των φοιτητών μετέχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  στα Συλλογικά 
Όργανα του Πανεπιστημίου. 



 
  41

Η ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στα πανεπιστημιακά όργανα γίνεται για ετήσια 
θητεία και μόνο από το νόμιμο φοιτητικό σύλλογο κάθε τμήματος.  

Η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
συλλόγου από τους φοιτητές του Τμήματος και ο καθορισμός από το Δ.Σ. των τακτικών και 
αναπληρωματικών εκπροσώπων των φοιτητών στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και στα άλλα 
πανεπιστημιακά όργανα, διενεργείται με το σύστημα της απλής αναλογικής.  

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του 
νόμιμου φοιτητικού συλλόγου του Τμήματος, η οποία διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του οικείου 
Τμήματος και ισχύει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος της διενέργειας της εκλογής. Τροποποίηση ή 
συμπλήρωση του διαβιβασθέντος καταλόγου των εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών 
τους δεν επιτρέπεται, εκτός των περιπτώσεων απώλειας της φοιτητικής ιδιότητας καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο. 
 
Γ.6   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –       
        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΛΑΡΙΣΑΣ 

Η Επιστημονική  Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός 
φορέας με επιστημονικά και κοινωνικά ενδιαφέροντα. Ιδρύθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 1993 και το 
καταστατικό της είναι κατατεθειμένο στο πρωτοδικείο Αθηνών. Η Εταιρεία αποτελείται  από επτά 
παραρτήματα τα οποία εδρεύουν στις ελληνικές πόλεις που φιλοξενούν Ιατρικές Σχολές. Κάθε 
παράρτημα έχει ως μέλη του όλους τους φοιτητές Ιατρικής της αντίστοιχης Σχολής που έχουν κάνει 
αίτηση μέλους και βρίσκεται υπό την ευθύνη ενός πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου που 
εκλέγεται από αυτά. Στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί, από το 1994, το 
αντίστοιχο παράρτημα. 

 
Γ.7   ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΒΡΑΒΕΙΑ - ΔΑΝΕΙΑ 

 
Γ.7.1   ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) 

 
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών χορηγεί κάθε χρόνο α) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές 

ή μεταδιδακτορικές σπουδές, β) υποτροφίες σε ομογενείς για σπουδές σε Ανώτερες και Ανώτατες 
Σχολές, γ) υποτροφίες για σπουδαστές Δημοσίων Τεχνικών Σχολών και δ) υποτροφίες για φοιτητές 
Α.Ε.Ι., που μας αφορά. 

 
Γ.7.2   ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) χορηγεί υποτροφίες και βραβεία σε φοιτητές που 

διακρίθηκαν. Υποτροφίες δίνονται σε  όσους επέτυχαν : 
α) Διάκριση στις εξετάσεις εισαγωγής στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή 
β) Εξαίρετη Επίδοση στα εξάμηνα σπουδών των Α.Ε.Ι.. 
 
Το χρηματικό ύψος της υποτροφίας και του βραβείου καθορίζεται κάθε έτος από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. Σε όσους απονέμονται βραβεία δίνεται, εκτός από το χρηματικό ποσό και 
γραπτός τίτλος.  

Επιπρόσθετα, στον αριστούχο απόφοιτο του τμήματος Ιατρικής απονέμεται χρηματικό έπαθλο. 
Στην τελευταία περίπτωση, ο υποψήφιος δεν πρέπει να έχει υπερβεί το σύνολο των ετών φοίτησης 
που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου από το Τμήμα του.  
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Γ.7.2.1   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ  
              ΒΡΑΒΕΙΩΝ 
 
      Για την απονομή των υποτροφιών και βραβείων (όπως περιγράφονται ανωτέρω) πρέπει να 

πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
Για τους έχοντες την Ελληνική Εθνικότητα ή Ιθαγένεια. 
 
1. Το προσωπικό ή το οικογενειακό εισόδημα των υποψηφίων (μόνο για τις υποτροφίες) να 

μην υπερβαίνει το ποσό που ορίζει κάθε φορά το ΙΚΥ. Το όριο του οικογενειακού εισοδήματος 
προσαυξάνεται κατά ένα ορισμένο ποσό κάθε φορά για το κάθε επιπλέον-πέραν του ενός-τέκνο. 

2. Επιτυχία με την πρώτη συμμετοχή στις Γενικές εξετάσεις εισαγωγής και εγγραφή ως 
πρωτοετών στο Τμήμα ή τη Σχολή που εισήχθησαν. Φοιτητής που ενώ επέτυχε σε ορισμένο Τμήμα ή 
Σχολή εγγράφηκε απευθείας σε αντίστοιχο τμήμα άλλου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή μετεγγράφηκε (με πρόβλεψη 
νόμου), διεκδικεί την υποτροφία ή το βραβείο από το Τμήμα ή τη Σχολή όπου τελικά εγγράφηκε ή 
μετεγγράφηκε, εφόσον η βαθμολογία του τον εντάσσει στον καθορισμένο αριθμό θέσεων 
υποτροφιών ή βραβείων. 

3. Επιτυχία σε αριθμό μαθημάτων που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον 
προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών των δύο εξαμήνων του 
ακαδημαϊκού έτους στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία και μέσος όρος βαθμολογίας ίσος ή 
μεγαλύτερος του 6,51 (Λίαν Καλώς). Όπου δεν ορίζεται ενδεικτικός αριθμός μαθημάτων ισχύει ως 
ενδεικτικός αριθμός αυτός που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των μαθημάτων όλων των 
ετών φοιτήσεως δια του αριθμού των ετών φοιτήσεως που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου από το 
συγκεκριμένο Τμήμα. Δεν χορηγείται υποτροφία για την επίδοση των φοιτητών στα δύο εξάμηνα του 
τελευταίου έτους σπουδών του Τμήματός δεδομένου ότι η υποτροφία χορηγείται από την εισαγωγή 
τους σ’ αυτό με βάση την επίδοσή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις. 

4. Εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο Μέρος Β’ παρ. 1 των 
Κανονισμών. 

 
Τρόπος Επιλογής 
 
Η σειρά προτεραιότητας αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση υποτροφίας 

επίδοσης ορίζεται με βάση την απόλυτη βαθμολογική σειρά επιτυχίας κατά φθίνοντα ρυθμό, αφού 
ληφθεί υπόψη ότι: 

1. Οι υποτροφίες επίδοσης χορηγούνται με πρώτο κριτήριο την οικονομική κατάσταση του 
ίδιου του φοιτητή/σπουδαστή αφού το ετήσιο προσωπικό του ή οικογενειακό εισόδημα (καθαρό 
φορολογητέο) δεν πρέπει να υπερβαίνει το εκάστοτε ποσό που ορίζεται από το ΙΚΥ και δεύτερο 
κριτήριο την επίδοσή του. Το όριο του ποσού προσαυξάνεται κάθε φορά με ένα πρόσθετο ποσό που 
ορίζεται για κάθε επιπλέον-πέραν του ενός-τέκνου. 

2. Για την απονομή των βραβείων που περιλαμβάνουν γραπτό δίπλωμα και χρηματικό ποσό, 
λαμβάνεται υπόψη μόνο η επίδοση του φοιτητή που τον κατατάσσει στην πρώτη θέση κατά 
βαθμολογική σειρά επιτυχίας. Φοιτητής που η βαθμολογία του τον κατατάσσει πρώτο στις Γενικές 
Εξετάσεις εισαγωγής και επίδοσης στα εξάμηνα σπουδών του ακαδ. έτους, που κάθε φορά ορίζεται 
(εξαιρουμένου του αριστούχου αποφοίτου), είναι δυνατόν να λάβει και την υποτροφία επίδοσης, 
εφόσον πληροί και τους όρους των οικονομικών εισοδημάτων. 

3.   Δεν χορηγείται υποτροφία παρά μόνο τιμητικός τίτλος στους φοιτητές /σπουδαστές που: 
- Φοιτούν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές. 
- Το ετήσιο προσωπικό τους εισόδημα καθώς και των γονέων του υπερβαίνει το ποσό που   

προβλέπεται στην παρ. 1 του Μέρους Α΄ Κεφ. 2 των Κανονισμών. 
- Είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου. 
- Είναι ομογενείς υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. 
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4.   Δε χορηγείται βραβείο παρά μόνο τιμητικός τίτλος στους φοιτητές/σπουδαστές που :  
- Φοιτούν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές 
- Είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου 
- Είναι ομογενείς υπότροφοι του Ι.Κ.Υ 
5.  Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας για την κάλυψη της τελευταίας ή των τελευταίων  θέσεων 

υποτροφιών επίδοσης, η υποτροφία χορηγείται σε εκείνον που έχει το χαμηλότερο προσωπικό και 
οικογενειακό εισόδημα. 

4.  Πλήρης υποτροφία χορηγείται στους φοιτητές των οποίων τα δηλούμενα προσωπικά και 
οικογενειακά εισοδήματα είναι απολύτως ίσα. (Η υποβολή σχετικών αποδεικτικών κρίνεται 
αναγκαία). 
 
Διαδικασία απονομής υποτροφίας εξαίρετης επίδοσης και βραβείου 

1. Η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει ανακοίνωση σχετική με τη χορήγηση υποτροφιών 
και βραβείων και ορίζει εύλογη προθεσμία (όχι μικρότερη των 30 ημερών) για την υποβολή 
δικαιολογητικών από τους φοιτητές με βάση την απόλυτη βαθμολογική σειρά επιδόσεως. 

2.  Οι υποψήφιοι που δικαιούνται υποτροφία επίδοσης και βραβείου (επιτυχόντες πρώτοι στις 
κατατακτήριες ή με υψηλή επίδοση στις εξετάσεις προόδου του Τμήματος), καλούνται με βάση την 
απόλυτη βαθμολογική σειρά επιδόσεως να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος – μέσα σε 
εύλογη προθεσμία – τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Αίτησης – Δήλωση και ειδικό μηχανογραφικό δελτίο του Ι.Κ.Υ. 
β) Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας μόνο για τις υποτροφίες – 

(πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) – για το προσωπικό ή οικογενειακό καθαρό 
φορολογητέο εισόδημα του φοιτητή και των γονέων του, του οικονομικού έτους που κάθε φορά 
ζητείται ή βεβαίωση ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης. 

3.  Οι τελικοί πίνακες των υποψηφίων υποτρόφων, υπογεγραμμένοι από τον Πρόεδρο του 
Τμήματος, πρέπει να περιέλθουν στο Ι.Κ.Υ. το αργότερο ως την ημερομηνία που προκαθορίζεται με 
το ειδικό διαβιβαστικό έγγραφό του, συνοδευόμενοι μόνο από τα μηχανογραφικά δελτία. 

5. Οι επιταγές (δίγραμμες) αποστέλλονται στις διευθύνσεις των δικαιούχων όπως 
δηλώθηκαν στα μηχανογραφικά τους δελτία. Κάθε παράλειψη π.χ. αριθμού ταυτότητας, 
ταχυδρομικού κώδικα κλπ. έχει ως συνέπεια  τη μη έκδοση της επιταγής ή του γραπτού διπλώματος. 

6. Μετά τη λήξη της ανατρεπτικής προθεσμίας δεν γίνονται δεκτοί – ανεξαρτήτως λόγου – 
από το Ι.Κ.Υ. πίνακες υποψηφίων, ενώ οι προγραμματισμένες θέσεις που δεν καλύπτονται αυτόματα 
και οριστικά ανακαλούνται. 

7. Τυχόν επί μέρους ζητήματα που είναι ενδεχόμενο να ανακύψουν και που δεν 
περιλαμβάνονται στο έντυπο αυτό, ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. 

 
 

Γ.8    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ   (Αρθ. 15 παρ 4, Ν 3549/2007) 
 
1.   Ο τρόπος δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων για τους φοιτητές 

των Α.Ε.Ι  καθορίζεται με το υπό αριθμό 226/2007 προεδρικό διάταγμα, το οποίο δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 256/20-11-2007 τεύχος Α΄.  

2.  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα δωρεάν προμήθειας και επιλογής ενός (1) διδακτικού 
συγγράμματος για κάθε διδασκόμενο υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος 
σπουδών που ανταποκρίνεται κατά τρόπο ολοκληρωμένο στο γνωστικό του αντικείμενο και 
καλύπτει κατά το δυνατόν ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και του περιεχομένου του 
μαθήματος, όπως καθορίζεται στον Οδηγό Σπουδών σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα 
σπουδών του Τμήματος. Δηλαδή οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ένα βιβλίο, το οποίο 
προμηθεύονται δωρεάν, για κάθε υποχρεωτικό ή επιλογής μάθημα που απαιτείται για τη λήψη του 
πτυχίου τους από τον κατάλογο συγγραμμάτων που συντάσσει η Γ.Σ.  
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3. Η Γ.Σ. συντάσσει κατ’ έτος, το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου, κατάλογο συγγραμμάτων 
ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο διδασκόμενο μάθημα που ανταποκρίνεται κατά τρόπο 
ολοκληρωμένο στο γνωστικό αντικείμενο κάθε μαθήματος, με βάση τις αντίστοιχες προτάσεις των 
οικείων Τομέων για τα μαθήματα που πρόκειται να διδαχθούν με ευθύνη τους, μετά από εισηγήσεις 
των μελών ΔΕΠ του οικείου Τομέα. Ο κατάλογος συγγραμμάτων καταχωρίζεται κάθε φορά ως 
σύνολο, αμέσως μετά τη σύνταξή του, στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.  

4. Σε περίπτωση που ενταχθεί μεταγενέστερα (μετά το τέλος Μαρτίου) στο πρόγραμμα 
σπουδών νέο μάθημα, του οποίου η διδασκαλία αναμένεται να αρχίσει το επόμενο ακαδημαϊκό 
έτος, καθώς και σε περίπτωση τροποποίησης του προγράμματος σπουδών, συντάσσεται ειδικά για 
το μάθημα αυτό ή για τα μαθήματα που υπάρχει μεταβολή, συμπληρωματικός κατάλογος 
προτεινόμενων συγγραμμάτων.  

5. Ο κατάλογος αναρτάται, ως σύνολο, αμέσως μετά την κατάρτισή του, στο διαδικτυακό τόπο 
του Πανεπιστημίου και στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος με κοινοποίηση στους εκδότες. 

6. Αν κάποιοι φοιτητές επιλέξουν περισσότερα επιλεγόμενα μαθήματα, από όσα απαιτούνται, 
το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας συγγράμματος δεν επεκτείνεται και στα επιπλέον 
μαθήματα, ακόμη και αν αυτά υπολογίζονται για τη λήψη του πτυχίου. 

7. Η επιλογή του διδακτικού συγγράμματος από τον φοιτητή γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, 
ταυτόχρονα με τη δήλωση μαθημάτων.  Η Γραμματεία του Τμήματος σε είκοσι (20) μέρες από τη 
λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων στέλνει στους εκδοτικούς οίκους τους ονομαστικούς 
καταλόγους των φοιτητών με αναφορά του συγγράμματος που εκδίδεται από αυτούς. Κάθε 
εκδοτικός οίκος υποχρεούται να διανείμει τα επιλεχθέντα διδακτικά συγγράμματα στους φοιτητές 
που περιλαμβάνονται στους ονομαστικούς καταλόγους το ταχύτερο δυνατό και, πάντως εντός δύο 
μηνών από την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου. 

8.  Κάθε διδάσκων οφείλει να διανέμει, σε όλους τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο 
μάθημα, κατά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων με δαπάνες του Πανεπιστημίου, αναλυτικό 
διάγραμμα μελέτης το οποίο περιλαμβάνει τη διάρθρωση της ύλης του μαθήματος, σχετική 
βιβλιογραφία, άλλη τεκμηρίωση και συναφή πληροφόρηση.  

 
Γ.9    ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 
1. Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιατρικής, είναι παράρτημα της Βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία έχει έδρα το Βόλο. Το 1992 χρονολογείται η έναρξη 
λειτουργίας του Παραρτήματος στο Παραλιακό Συγκρότημα (Παπαστράτου - Βόλος) και του 
Παραρτήματος στην πόλη της Λάρισας για την υποστήριξη των αναγκών του Τμήματος Ιατρικής. 
Μεταξύ των Παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης, υπάρχει δικτυακή σύνδεση. Στο παράρτημα της 
βιβλιοθήκης του Τμήματος Ιατρικής έγινε ενίσχυση του προσωπικού με τρεις (3) 
βιβλιοθηκονόμους. 

  Το 2005 σύμφωνα με το Ν.3404 (17 Οκτωβρίου 2005 - Αρ. Φύλλου 260 - άρθρο 16) έγινε 
αλλαγή ονομασίας από "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ" σε 
"ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ" και πλέον η βιβλιοθήκη αποτελεί 
αυτοτελή, ενιαία και αποκεντρωμένη υπηρεσία, η οποία από διοικητική άποψη αντιστοιχεί σε 
Διεύθυνση. 

2.  Το υλικό της Βιβλιοθήκης, είναι ταξινομημένο σύμφωνα με το διεθνές δεκαδικό σύστημα 
DEWEY και αποθηκευμένο σε κατάλογο βάσει του προγράμματος αυτοματοποίησης Βιβλιοθήκης 
GEAC-ADVANCE. H Ιατρική Βιβλιοθήκη συνδέεται με την Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα 
παραρτήματά της στο Βόλο, με Η/Υ μέσω του δικτύου Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (Π.Θ.). Στα πλαίσια του 2ου Κοινοτικού πλαισίου Στήριξης 1995-1999, η Βιβλιοθήκη 
του Π.Θ. έχει εκσυγχρονισθεί, εμπλουτισθεί και δικτυωθεί με άλλες βιβλιοθήκες και τράπεζες 
δεδομένων με το πρόγραμμα ¨ΕΡΜΗΣ.  Επίσης η βιβλιοθήκη συμμετέχει στο σύνδεσμο 
ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (HEAL – Link) http://heal-l.physics.auth.gr/ και πλέον 
διαθέτει βάση με περίπου 23.000 τίτλους on-line περιοδικών 
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http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/j_ctl/j_ctl_onl.asp , καθώς και πρόσβαση σε διάφορες on-line 
βάσεις βιβλίων με πλήρες περιεχόμενο και ποικίλη θεματογραφία 
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/ebks.asp . 

3.   Η Ιατρική Βιβλιοθήκη διαθέτει βιβλία, περιοδικά και οπτικοακουστικό υλικό, κυρίως για 
τη χρήση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Π.Θ. Η συλλογή της (περίπου 4000 τίτλοι 
ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων και 200 ξενόγλωσσων περιοδικών) στεγάζεται στο 
Αναγνωστήριο της Ιατρικής Βιβλιοθήκης, στο κτίριο της πρώην Κλινικής Κατσίγρα, απ’ όπου 
γίνεται και ο δανεισμός.  

4.  Η λειτουργία της Ιατρικής Βιβλιοθήκης διέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της 
Βιβλιοθήκης του Π. Θ., ο οποίος καθορίζει το ωράριο λειτουργίας, τους κανόνες του 
Αναγνωστηρίου και το δικαίωμα χρήσης και δανεισμού. Ο Κανονισμός αυτός είναι αναρτημένος 
στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης και δίνεται σε κάθε καινούργιο φοιτητή του Τμήματος Ιατρικής. 
Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης παρέχει πληροφορίες και εξυπηρετήσεις σχετικά με τη χρήση της 
Βιβλιοθήκης και είναι υπεύθυνο για την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της.  

5.  Το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού κάθε διανεμόμενου συγγράμματος στους 
φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής παραχωρείται στη Βιβλιοθήκη, εκτός εάν ήδη υπάρχει σε αυτή 
ικανός αριθμός αντιτύπων των εν λόγω συγγραμμάτων. 

6.  Μέλος της βιβλιοθήκης μπορεί να γίνει κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας, 
καθώς και εξωτερικό αναγνωστικό κοινό. Απαραίτητη η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με την 
προσκόμιση πρόσφατης φωτογραφίας και η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για 
τους κατοίκους εξωτερικού. 

7. Άρθρα ηλεκτρονικών περιοδικών, καθώς και κείμενα από τα ηλεκτρονικά βιβλία μπορούν 
να ανακτηθούν από τους υπολογιστές της βιβλιοθήκης που διατίθενται για το κοινό. Αν κάποιο 
άρθρο, βιβλίο ή άλλο υλικό είναι απαραίτητο στο χρήστη της βιβλιοθήκης και δεν υπάρχει στη 
συλλογή, τότε μπορεί να παραγγελθεί από άλλη βιβλιοθήκη της Ελλάδας ή χώρας του εξωτερικού. 
Απαραίτητη είναι η εγγραφή στη βιβλιοθήκη, ενώ οι παραγγελίες κάθε είδους υλικού γίνονται 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος διαδανεισμού της βιβλιοθήκης 
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/ill.asp  

   Τα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής μπορούν να παραγγείλουν βιβλία για τον εμπλουτισμό της 
βιβλιοθήκης μέσω του συστήματος Intranet της βιβλιοθήκης. Ο σύνδεσμος βρίσκεται στην 
κεντρική ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης (Intranet για τους διδάσκοντες του Π.Θ.). Το χρηματικό 
ποσό που διατίθεται ετησίως εγκρίνεται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης, στην οποία συμμετέχει 
εκπρόσωπος της Ιατρικής. 

   Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της βιβλιοθήκης είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/el_files/LibUth_regul_2001.pdf  

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2009-2010) αναμένεται η ολοκλήρωση του νέου κτιρίου της 
βιβλιοθήκης στη Βιόπολις (Μεζούρλο) Λάρισας, οπότε και γίνει η μετεγκατάστασή της.  
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

Δ.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών των ιδρυμάτων ανώτατης 
εκπαίδευσης  οργανώνεται με βάση το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων 
(άρθρο 14, Ν 3374/2005), χωρίς να θίγονται οι ισχύουσες διατάξεις για της διδακτικές μονάδες των 
μαθημάτων και τον ελάχιστο  αριθμό διδακτικών μονάδων  που απαιτείται σύμφωνα με το 
πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη του Πτυχίου.  

.  
Δ.1  ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (άρθρο 
14 Ν 3374/2005) 

 
1. Με στόχο την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής διάστασης στις σπουδές όλων των επιπέδων  
      ώστε να παγιωθεί το πνεύμα της Ευρωπαϊκής ιαθαγένειας, βασιζόμενο στην πολιτιστική 

κληρονομιά των κρατών μελών επινοήθηκε στο σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών 
μονάδων (European Credit Transfer Units) που θα αναφέρεται στο εξής ως  σύστημα ECTS.    

2. Το σύστημα ECTS αναπτύχθηκε πειραματικά κατά τα τελευταία έτη και εφαρμόστηκε 
σε ευρεία κλίμακα στο πλαίσιο της Θεσμικής Σύμβασης. Σκοπός του είναι να ενισχύσει και να 
διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης μεταξύ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων της 
Ευρώπης μέσω της χρήσης παραγματικων και γενικά εφαρμόσιμων μηχανισμών.  

3. Το σύστημα ECTS αποτελεί ένα εργαλείο που σκοπεί να βοηθήσει στην προώθηση της 
ευρείας και εντατικής συνεργασίας  μεταξύ πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στα κράτη-μέλη σε όλα τα 
επίπεδα διδασκαλίας, ώστε να αξιοποιείται το πνευματικό και παιδαγωγικό δυναμικό τους και 
ειδικώτερα:    

- να ενθαρύνει την κινητικότητα των διδασκόντων, ώστε οι σπουδές να λαμβάνουν 
Ευρωπαϊκή  διάσταση και οι δεξιότητες τους να βελτιωθούν ποιοτικά, 

- να ενθαρύνει την κινητικότητα των σπουδαστών με το να τους επιτρέπεται να 
πραγματοποιούν ένα μέρος των σπουδών σε άλλο κράτος–μέλος προκειμένου να εδραιωθεί η 
ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, 

- να ενθαρρύνει τη σχέση μεταξύ σπουδαστών στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ενωσης,  
- να ενθαρρύνει την ακαδημαϊκή αναγνώριση των διπλωμάτων των περιόδων σπουδών και 

απόκτησης άλλων προσόντων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ενός ανοικτού ευρωπαϊκού 
χώρου συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης, 

- να προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, ώστε οι ποικιλία και οι 
ιδιομορφίες των εκπαιδευτικών συστημάτων στα κράτη-μέλη να καταστούν πηγές πνευματικού 
εμπλουτισμού και αμοιβαίας ενθάρρυνσης.         

4. Πρόκειται για ένα σύστημα περιγραφής των προγραμμάτων σπουδών των ιδρυμάτων 
ανώτατης εκπαίδευσης με την απόδοση πιστωτικών μονάδων στα στοιχεία που τα συνθέτουν. Οι 
πιστωτικές μονάδες εκφράζουν το φόρτο εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των στόχων 
ενός ακαδημαϊκού προγράμματος από κάθε φοιτητή. 

5. Ο φόρτος εργασίας περιλαμβάνει το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων 
των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων μάθησης, στο πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού προγράμματος 
σπουδών, όπως η παρακολούθηση παραδόσεων, σεμιναρίων, η ανεξάρτητη μελέτη, η προετοιμασία 
εργασιών, η πρακτική άσκηση, η συμμετοχή στις εξετάσεις, η εκπόνηση της διπλωματικής 
εργασίας. 

6. Ο φόρτος εργασίας για κάθε φοιτητή πλήρους φοίτησης κατά τη διάρκεια ενός 
ακαδημαϊκού έτους αποτιμάται σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες. Αντίστοιχα, ο φόρτος εργασίας 
ανά εξάμηνο αποτιμάται σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες και ανά τρίμηνο σε είκοσι (20) 
πιστωτικές μονάδες.  Ως κατώτατο όριο πιστωτικών μονάδων (Π.Μ.) ανά μάθημα ορίζονται οι 2 
μονάδες. 
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7. Το σύστημα ECTS σε καμιά περίπτωση δεν ρυθμίζει το περιεχόμενο, τη διάρθρωση ή 
την ισοτιμία των ακαδημαϊκών προγραμμάτων. Αυτά είναι ζητήματα ποιότητας που πρέπει να 
καθορίσουν τα ίδια τα πανεπιστήμια  για να θέσουν μια ικανοποιητική βάση για τις συμφωνίες 
συνεργασίας, διμερείς ή πολυμερείς. 

8. Αρμόδια για την αντιστοίχιση του φόρτου εργασίας ανά μάθημα είναι η Γ.Σ. η οποία 
καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος το οποίο επικυρώνεται με απόφαση της 
Πρυτανείας. 

 
Δ.2  ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ   

Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών και των κατ΄ επιλογή 
υποχρεωτικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους και τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας. Ειδικότερα: 

1. Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε διδακτικές περιόδους που ονομάζονται εξάμηνα, το 
χειμερινό και εαρινό εξάμηνο. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κατανέμονται σε δώδεκα 
αυτοτελή εξάμηνα σπουδών. 

Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους, διδάσκονται τα μαθήματα 
τα οποία υπάγονται στο 1o, 3o, 5o, 7o, 9o  και 11o΄ εξάμηνο σπουδών. Κατά την διάρκεια του εαρινού 
εξαμήνου, διδάσκονται τα μαθήματα που υπάγονται στα εξάμηνα 2o, 4o, 6o, 8o, 10o και 12o. 

2. Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών και των  κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικών μαθημάτων, τις εξαμηνιαίες ώρες διδακτικού έργου, τις διδακτικές μονάδες και τις  
πιστωτικές μονάδες για κάθε μάθημα καθώς και την χρονική αλληλουχία των μαθημάτων. Για όλα 
τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών καθορίζεται ο Τομέας που έχει την αρμοδιότητα 
διδασκαλίας τους. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να διδάσκονται από όλα τα μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος. Στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, περιγράφεται το περιεχόμενο κάθε μαθήματος, ο 
τρόπος διδασκαλίας και εξετάσεων και παρατίθενται τα ονόματα των διδασκόντων. 

3. Τα μαθήματα του Ιατρικού Τμήματος μπορούν να διαχωριστούν λειτουργικά σε τρία μέρη: 
 Στο προκλινικό μέρος, από το 1o μέχρι το 6o εξάμηνο Σπουδών, κατά τo οποίo διδάσκονται 

μαθήματα των Βασικών Επιστημών, της Μορφολογίας του ανθρωπίνου σώματος, των Κοινωνικών 
Ιατρικών Επιστημών, της Εργαστηριακής Ιατρικής και άλλα μαθήματα που προετοιμάζουν το 
φοιτητή για το κλινικό μέρος του προγράμματος. 

 Στο κλινικό μέρος, από το 7o έως το 10o εξάμηνο Σπουδών, κατά τα οποία διδάσκονται τα 
νοσήματα του ανθρώπινου οργανισμού (αιτιολογία, παθογένεια, φυσική ιστορία, διάγνωση και 
θεραπεία), και οι μέθοδοι πρόληψης αυτών. Η εκπαίδευση γίνεται κατά ένα σημαντικό μέρος σε 
κλινικές και κλινικά εργαστήρια. 

 Στις Κλινικές ασκήσεις (εξάσκηση) των δύο τελευταίων εξαμήνων (11o, 12o). 
4. Για τα εξάμηνα 1o έως 10o, του προκλινικού και κλινικού μέρους, η φοίτηση των 

υποχρεωτικών μαθημάτων (διαλέξεις, φροντιστήρια, εργαστήρια, κλινικές ασκήσεις) έχει 
υπολογισθεί σε 22 έως 27 ώρες εβδομαδιαίως επί 15 εβδομάδες 5 εργασίμων ημερών ανά εξάμηνο. 
Στα υποχρεωτικά μαθήματα μία ΔΜ αντιστοιχεί σε 15 ώρες διδακτικού έργου. Στα εξάμηνα 11o και 
12o η φοίτηση περιλαμβάνει 6 ώρες ημερησίως για εβδομάδα 5 εργάσιμων ημερών με επιπλέον 10 
ώρες εβδομαδιαίως για τη φοίτηση σε εφημερίες. Μια διδακτική μονάδα των κλινικών ασκήσεων 
αντιστοιχεί σε 20 ώρες διδακτικού έργου.  Στο σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών 
μονάδων η διδακτική μονάδα εμπεριέχεται στην πιστωτική μονάδα ECTS αφού προσδιορίζει μέρος 
του συνολικού φόρτου εργασίας του φοιτητή που αφορά στην παρακολούθηση της διδασκαλίας των 
γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος ή την άσκηση.  

                     
Δ.3  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ   
        ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 
1. Για την υλοποίηση του στόχου της κινητικότητας των σπουδαστών στον Ευρωπαϊκό χώρο 

εφαρμόζεται από το 1995 το πρόγραμμα ανταλλαγής ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ERASMUS με τη χορήγηση 
υποτροφιών κινητικότητας. Αρμόδιο για τη διαχείρηση των υποτροφιών κινητικότητας σπουδαστών 
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του πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι το Τμήμα Μορφωτικών Ανταλλαγών και Δημοσίων Σχέσεων 
(Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος, Παραλιακό Συγκρότημα- Κτήριο Παπαστράτου, 1ος 
όροφος, γραφείο Νο 7. Υπεύθυνη για το Διοικητικό συντονισμό του Προγραμματος LLP/Erasmus 
είναι η κ. Πηνελόπη Δάλλη, τηλ. 24210 74609, FAX: 24210 7 4603, E-mail: pdalli@uth.gr). 

2. Για την παρακολούθηση από ένα φοιτητή του Τμήματος ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων σε άλλο ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο πρέπει: 

- να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο έτος σπουδών, 
- να έχει υπογραφεί συμφωνία μεταξύ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του 

πανεπιστημίου υποδοχής για την ανταλλαγή φοιτητών στα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα,  
- να  μην έχει κάνει στο παρελθόν ο φοιτητής χρήση του προγράμματος, 
- να είναι η διάρκεια παραμονής στο πανεπιστήμιο υποδοχής μεγαλύτερη των τριών (3) 

μηνών και μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών. 
3 Η  περίοδος σπουδών στο πανεπιστήμιο υποδοχής συνιστά αναπόσπαστο μέρος του 

προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατά συνέπεια, 
αναλαμβάνεται η δέσμευση να αναγνωριστεί ότι η περίοδος σπουδών στο πανεπιστήμιο υποδοχής 
αντικαθιστά αντίστοιχη περίοδο σπουδών (συμπεριλαμβανομένων τν εξετάσεων ή άλλων μορφών 
αξιολόγησης) στο Τμήμα Ιατρικής, ακόμα και αν το πριεχόμενο του γνωστικού πεδίου διαφέρει.  

4 Πριν τη αναχώρηση του φοιτητή του Τμήματος για το εξωτερικό, υπογράφεται επίσημη 
«συμφωνία εκμάθησης» μεταξύ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του πανεπιστημίου υποδοχής και 
του φοιτητή, η οποία περιγράφει το πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή στο εξωτερικό και 
συνοδεύεται  από ένα «πιστοποιητικό βαθμολογίας» το οποίο παρουσιάζει τις προηγούμενες 
ακαδημαϊκές επιδόσεις του φοιτητή.      

5 Στο τέλος της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό, το πανεπιστήμιο υποδοχής χορηγεί 
βεβαίωση στην οποία αναφέρεται ότι έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα σπουδών και  επίσημο 
«πιστοποιητικό βαθμολογίας» με τον(ους) τίτλο (ους) του(ων) μαθήματος(ων) και τις μονάδες 
αξιολόγησης που αντιστοιχούν στο καθένα. Στο «πιστοποιητικό βαθμολογίας» περιλαμβάνεται και 
η κλίμακα αξιολόγησης του συστήματος ECTS.   

6 Το  «πιστοποιητικό βαθμολογίας» του πανεπιστημίου υποδοχής κατατίθεται στην 
Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής το οποίο αναγνωρίζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και το 
καταγράφει στην κάρτα του φοιτητή.  Για την απόδοση του αποτελέσματος στο Ελληνικό σύστημα 
αξιολόγησης λαμβάνεται υπόψη η αντιστοίχηση των βαθμών της κλίμακας αξιολόγησης του 
συστήματος ECTS του Τμήματος ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την κλίμακα 
αξιολόγησης του συστήματος ECTS του πανεπιστημίου υποδοχής.     

7 Η σύγκριση δύο διαφορετικών συστημάτων αξιολόγησης στηρίζεται στην παράθεση του 
ποσοστού των φοιτητών που έλαβε τον αντίστοιχο βαθμό της κλίμακας βαθμολογίας που 
χρησιμοποιείται σε κάθε χώρα και χαρακτηρίζει τη δοκιμασία του φοιτητή ως επιτυχή. Για την 
διαμόρφωση της κλίμακας  χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα επιτυχούς δοκιμασίας δύο 
διαδοχικών ακαδημαϊκών ετών. Στον πίνακα 1 παρατίθεται ένα παράδειγμα με βάση την κλίμακα 
του Τμήματος Ιατρικής η οποία διαμορφώθηκε από τα αποτελέσματα των πτυχιακών εξετάσεων 
των τελευταίων δύο ετών.     

8 Στο πανεπιστήμιο υποδοχής δεν καταβάλλονται δίδακτρα και ο φοιτητής που 
μετακινείται επιβαρύνεται με τα συνήθη έξοδα που καταβάλονται από τους κανονικούς σπουδαστές 
του πανεπιστημίου (π.χ. φωτοτυπίες).        

 
     Πίνακας 1: Αντιστοίχηση των βαθμών της κλίμακας αξιολόγησης του συστήματος    
     ECTS του Τμήματος ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την κλίμακα    
     αξιολόγησης του συστήματος ECTS ενός πανεπιστημίου υποδοχής του φοιτητή*.     
 

Εθνικό σύστημα 
αξιολόγησης  

Ποσοστό 
επιτυχόντων**  

Σύστημα αξιολόγησης 
άλλης χώρας  

Ποσοστό 
επιτυχόντων   

 10     8,69 %   Α   15 % 
  9     9,86 %   Β   25 % 
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  8   14,50 %   C   35 % 
  7   17,84 %   D   25 % 
  6   18,82 %   
  5   30,29 %   

* Η αξιολόγηση με Α αντιστοιχεί με βαθμολογία 9-10 αφού αφορά σε 15% των φοιτητών, 
ποσοστό που καλύπτει η βαθμολόγηση με 10 και 9 στο Εθνικό σύστημα. Αντίστοιχα, η 
αξιολόγηση με Β αντιστοιχεί με βαθμολογία 8, η αξιολόγηση  με C  αντιστοιχεί με βαθμολογία 6-7 
και  η αξιολόγηση με D με βαθμολογία 5.  

** Ποσοστιαία κατανομή των βαθμών επιτυχούς εξέτασης στο σύνολο των μαθημάτων κατά 
τα δύο ακαδημαϊκά έτη. 

 
Δ.4   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ   
 

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για υποτροφία κινητικότητας αφού συμπληρώνουν αίτηση που 
συνοδεύεται από: 

- πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, 
- σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται και οι λόγοι εκδήλωσης του 

ενδιαφέροντος συμμετοχής στις υποτροφίες  κινητικότητας,  
- αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσικής επάρκειας  

την υποβάλλουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο οποίο 
μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.  

 
Δ.5  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ανατίθενται, εκ περιτροπής, καθήκοντα 

Συμβούλου(ων) σπουδών σε μέλη Δ.Ε.Π. για ένα ακαδημαϊκό έτος. Έργο του(ων) Συμβούλου(ων) 
σπουδών είναι η καθοδήγηση και η παροχή κατευθύνσεων και συμβουλών στους φοιτητές για την 
ομαλή μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την υποστήριξη 
φοιτητών με αναπηρία ή φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, για την πρόοδο και την επιτυχή 
περάτωση των σπουδών τους.  

Τα υπόλοιπα μέλη Δ.Ε.Π. συνεργάζονται και συνδράμουν τον(ους) Σύμβουλο(υς) σπουδών στο 
έργο τους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι Σύμβουλοι σπουδών διευκολύνονται στην άσκηση 
των καθηκόντων τους με απαλλαγή ή περιορισμό από τα διοικητικά τους καθήκοντα. 

 
 



 
  51

Δ.6   ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ    
        ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 
 
1ο  ΕΞΑΜΗΝΟ  
 

 Ωρες 
Διδασκα-
λίας  

Διδακτικές 
Μονάδες 
 

Πιστωτικές
Μονάδες   
ECTS 

Τομέας 

Μαθήματα  υποχρεωτικά 
 
1.1 Βιολογία  Ι 75 5  6 Βασικών Επιστημών 
1.2 Ιατρική  Χημεία 75 5  6 Βασικών Επιστημών 
1.3 Ιατρική  Φυσική 90 6  7 Βασικών Επιστημών 
1.4 Ιατρική Στατιστική 60 4  5 Κοινωνικών  

Ιατρικών Επιστημών 
1.5 Εισαγωγή στην 
Πληροφορική 

45 3  4 Βασικών Επιστημών  

5.5  Ιστορία της Ιατρικής * 
 

30  2 2 Κοινωνικών Ιατρικών 
Επιστημών 

Σύνολο  345 25 30  
* Σημείωση : Θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και μετά.  
 
Μαθήματα  κατ’ επιλογήν  υποχρεωτικά 
 
Ξένη Γλώσσα 
1.6  Αγγλικά για την Ιατρική Ι  
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2ο  ΕΞΑΜΗΝΟ  
 Ωρες 

Διδασκα-
λίας  

Διδακτικές 
Μονάδες 
 

Πιστωτικές
Μονάδες   
ECTS 

Τομέας 

 
Μαθήματα  υποχρεωτικά 
 

2.1 Aνατομική του 
ανθρώπου  Ι 

90 6 6,5 Μορφολογίας 

2.2 Ιστολογία Ι 60 4 4,0 Μορφολογίας 
2.3 Εμβρυολογία Ι 30 2 2,0 Μορφολογίας 
2.4 Βιοχημεία   Ι 75 5 5,5 Βασικών Επιστημών 
2.5 Φυσιολογία  Ι 60 4  5,5 Βασικών Επιστημών 
2.6 Βιολογία  ΙΙ – Ιατρική 
Γενετική 

90 6 6,5 Βασικών Επιστημών  

Σύνολο 405 27 30  
 
Μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 
 

2.7 Ιατρική Πληροφορική Ι 26 2 2 Βασικών Επιστημών 
 
Ξένη Γλώσσα 
 

 Αγγλικά για την Ιατρική ΙΙ 
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3ο  ΕΞΑΜΗΝΟ  
 

 Ωρες 
Διδασκα-
λίας  

Διδακτικές 
Μονάδες 
 

Πιστωτικές
Μονάδες  
ECTS 

Τομέας 

 
Μαθήματα  υποχρεωτικά 
 

3.1 Ανατομική ΙΙ 60 4 5,0 Μορφολογίας 
3.2 Ιστολογία ΙΙ 60 4 5,0 Μορφολογίας 
3.3 Εμβρυολογία Ι  30 2 2,5 Μορφολογίας 
3.4 Βιοχημεία ΙΙ 90 6 6,75 Βασικών Επιστημών 
3.5 Φυσιολογία  ΙΙ 90 6 6,75 Βασικών Επιστημών 
3.6 Ιστορία της Ιατρικής 30 2  Κοινωνικών Ιατρικών 

Επιστημών 
3.6 Ιατρική ευθύνη και 
Ηθική*   

26  2 2 Κοινωνικών Ιατρικών 
Επιστημών  

Σύνολο 360 24 28  
* Σημείωση : Θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και μετά.  
    
 
Μαθήματα  κατ’ επιλογήν  υποχρεωτικά 
 

3.7. Ιατρική Πληροφορική  
ΙΙ  

26 2 2 Βασικών Επιστημών 

3.8 Βιοπληροφορική – 
Βιομετρία* 

26 2 2 Κοινωνικών Ιατρικών 
Επιστημών 

* Σημείωση : Θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και μετά.  
 
Ξένη Γλώσσα 
 

 Αγγλικά για την Ιατρική ΙΙΙ 
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4ο   ΕΞΑΜΗΝΟ  
 

 Ωρες 
Διδασκα- 
λίας  

Διδακτικές 
Μονάδες 
 

Πιστωτικές
Μονάδες  
ECTS 

Τομέας 

 
Μαθήματα  υποχρεωτικά 
 

4.1 Ανατομική  ΙΙΙ 60 4 4,5 Μορφολογίας 
4.2 Φυσιολογία ΙΙΙ 105 7 8,0 Βασικών Επιστημών 
4.3 Φαρμακολογία Ι    75 5 6,0 Βασικών Επιστημών 
4.4 Γενική Παθολογική 
Ανατομική 

90 6 7,5 Μορφολογίας 

4.5 Ιατρική  Ψυχολογία 30 2 2 Νευρολογίας και 
Αισθητηρίων  
Οργάνων  

Σύνολο 360 24 28  
 
Μαθήματα  κατ’ επιλογήν  υποχρεωτικά 

4.6 Μοριακή και 
Κυτταρική Φαρμακολογία  

26 2 2 Βασικών Επιστημών 

4.7 Βιοπληροφορική – 
Βιομετρία 

26 2  Κοινωνικών Ιατρικών 
Επιστημών 

4.8 Βιοχημεία Ειδικών 
Καταστάσεων 

26 2 2 Βασικών Επιστημών 

 
Ξένη Γλώσσα 
 

 
 Αγγλικά για την Ιατρική  ΙV 
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5ο  ΕΞΑΜΗΝΟ  
 

 Ωρες 
Διδασκαλ
ίας  

Διδακτικές 
Μονάδες 
 

Πιστωτικές
Μονάδες   
ECTS 

Τομέας 

 
Μαθήματα  υποχρεωτικά 
 

5.1  Ειδική  Παθολογική  
Ανατομική    Ι 

60 4 5,5 Μορφολογίας 

5.2  Φαρμακολογία  ΙΙ 75 5 6 Βασικών Επιστημών 
5.3  Ιατρική 
Μικροβιολογία-
Ανοσολογία Ι 

60 4 5 Κλινικοεργαστηριακός

5.4  Επιδημιολογία 75 5 6 Κοινωνικών Ιατρικών 
Επιστημών 

5.5  Ιατρική Ευθύνη & 
Ηθική 

15 1  2 Κοινωνικών Ιατρικών 
Επιστημών 

5.6  Παθολογική 
Φυσιολογία  Ι 

45 (60)*  3 (4)* 5,5 Παθολογίας  

Σύνολο 330 23 28  
* Σημείωση : Η αύξηση των ωρών διδασκαλίας θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και 
μετά.  
.  
 
Μαθήματα  κατ’ επιλογήν  υποχρεωτικά 
 

5.7  Ιατρική Επικοινωνία 26 2 2 Κοινωνικών Ιατρικών 
Επιστημών 

5.8  Απεικονιστική  
Ανατομική 

26 2 2 Κλινικοεργαστηριακός

5.9 Ψυχοσωματική Ιατρική 26 2 2 Νευρολογίας και 
Αισθητηρίων 
οργάνων 
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6ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
 

 Ωρες 
Διδασκα- 
λίας  

Διδακτικές 
Μονάδες 

Πιστωτικές
Μονάδες   
ECTS 

Τομέας 

 
 Μαθήματα  υποχρεωτικά 
 

6.1  Ειδική  Παθολογική  
Ανατομική    ΙΙ 

60 4 4 Μορφολογίας 

6.2  Ιατρική 
Μικροβιολογία- 
Ανοσολογία  ΙΙ 

60 4 4,5 Κλινικοεργαστηριακός

6.3  Προπαιδευτική 
Παθολογία 

90 6  7 Παθολογίας 

6.4  Χειρουργική  
Σημειολογία 

90 6 6,5 Χειρουργικής 

6.5  Παθολογική 
Φυσιολογία   ΙΙ 

45 3 4 Παθολογίας 

6.6  Αρχές  Ιατρικής 
Γενετικής 

26 2 2 Βασικών Επιστημών 

Σύνολο 371 26 28  
 
   Μαθήματα  κατ’ επιλογήν  υποχρεωτικά 
 

6.7 Λειτουργική  
Ανατομική – 

Εμβιομηχανική του 
Μυοσκελετικού 

26 2 2 Χειρουργικής 

6.8 Βιοφυσική διεγερσίμων 
μεμβρανών 

26 2 2 Βασικών Επιστημών 

6.9  Επείγουσα Ιατρική 26 2 2 Χειρουργικής 
6.10 Κλινική Βιοχημεία 26 2 2 Βασικών Επιστημών 



 
  57

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
 

 Ωρες 
Διδασκα-
λίας  

Διδακτικές 
Μονάδες 
 

Πιστωτικές
Μονάδες   
ECTS 

Τομέας 

 
Μαθήματα  υποχρεωτικά 
 

7.1  Παθολογία  Ι 120 8  9 Παθολογίας 
7.2  Χειρουργική  Ι 120 8 8,5 Χειρουργικής 
7.3  Απεικονιστική 
Διαγνωστική  Ι 

60 4 4,5 Κλινικοεργαστηριακός

7.4  Αναισθησιολογία 30 2 2,5 Χειρουργικής 
7.5  Ορθοπαιδική 
παθολογία του 
μυοσκελετικού 
συστήματος 

45 3 3,5 Χειρουργικής  

Σύνολο 375 25 28  
 
Μαθήματα  κατ’ επιλογήν  υποχρεωτικά 
 

7.6  Διάγνωση της Οξείας 
Κοιλίας 

26 2 2 Χειρουργικής 

7.7  Αθλητικές Κακώσεις 26 2 2 Χειρουργικής 
7.8  Εφαρμογές Μοριακής 

Μικροβιολογίας 
26 2 

2 
Κλινικοεργαστηριακός

7.9 Η Αρχική 
Αντιμετώπιση του 
τραύματος για 
φοιτητές Ιατρικής η 
φιλοσοφία του ATLS 

12 2 

 
 
2 Χειρουργικής 

7.10 Αιμοδυναμική των 
Αγγειακών Παθήσεων 

16 2 
2 

Χειρουργικής 

7.11 Επείγουσες 
Καταστάσεις στη 
Γαστρεντερολογία 

 2 
 
2 Παθολογίας 
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8ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
 

 Ωρες 
Διδασκα-
λίας  

Διδακτικές 
Μονάδες 
 

Πιστωτικές
Μονάδες  
ECTS 

Τομέας 

 
Μαθήματα  υποχρεωτικά 
 

8.1  Παθολογία  ΙΙ 120 8  8 Παθολογίας 
8.2  Χειρουργική  ΙΙ 120 8 7 Χειρουργικής 
8.3  Ορθοπαιδικό τραύμα 45 3 3 Χειρουργικής 
8.4  Απεικονιστική      
Διαγνωστική  ΙΙ 

60 4 4 Κλινικοεργαστηριακός

8.5  Κοινωνική και 
Προληπτική Ιατρική 

60 4 4 Κοινωνικών Ιατρικών 
Επιστημών  

Σύνολο 405 27 26  
 
Μαθήματα  κατ’ επιλογήν  υποχρεωτικά 
 

8.6  Επιλεγμένα Θέματα 
Ακτινολογίας 

26 2 2 Κλινικοεργαστηριακός

8.7  
Ηλεκτροκαρδιογράφημα 

26 2 2 Παθολογίας 

8.8 Ακτινοπροστασία 26 2 2 Βασικών Επιστημών 
8.9  Κοινωνική Ψυχιατρική 26 2 2 Νευρολογίας και 

Αισθητηρίων οργάνων 
8.10 Μικροχειρουργική 26 2 2 Χειρουργικής 
8.11 Ακτινοθεραπευτική 26 2 2 Κλινικοεργαστηριακός
8.12 Βασικές Αρχές 

Αγγειολογίας – 
Αγγειοχειρουργικής 

26 2 2 Χειρουργικής 

8.13 Αρχές Χειρουργικής 
ογκολογίας 

12* 2 ? Χειρουργικής 

8.14 Χειρουργικής – 
Καρδιάς – Αγγείων 
Θώρακος 

14* 2 ? Χειρουργικής 

* Σημείωση: Απαιτούνται τουλάχιστον 26 ώρες διδασκαλίας για να λάβουν 2 πιστωτικές μονάδες που 
είναι το ελάχιστο που επιτρέπεται. 
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9ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
 

 Ωρες 
Διδασκα-
λίας  

Διδακτικές 
Μονάδες 
 

Πιστωτικές
Μονάδες  
ECTS 

Τομέας 

 

Μαθήματα  υποχρεωτικά 
 

9.1  Μαιευτική-
Γυναικολογία   Ι 

60  4 4 Μητέρας-Παιδιού 

9.2  Παιδιατρική Ι  60  4  4 Μητέρας-Παιδιού 
9.3  Νευρολογία  Ι 60  4 4 Νευρολογίας και 

Αισθητηρίων 
Οργάνων 

9.4  Ψυχιατρική  Ι 45  3 4 Νευρολογίας και 
Αισθητηρίων 
Οργάνων 

9.5  Καρδιολογία  * 45  3 3 Παθολογίας 
9.6  Ουρολογία * 60  4 4 Χειρουργικής 
9.7  Δερματολογία *  45 3 3 Παθολογίας 
9.8  Ιατρική της  Εργασίας 30  2 2 Κοινωνικών  

Ιατρικών Επιστημών  
Σύνολο 405 27 28  

 

Μαθήματα  κατ’ επιλογήν  υποχρεωτικά 
 

9.9   Θέματα  Ογκολογίας 26 2 2 Παθολογίας 
9.10  Παιδιατρική 
Λοιμωξιολογία   

45 2 2 Μητέρας-Παιδιού 

9.11 Εισαγωγή στην 
Μοριακή  Ιατρική       

26 2 3 Βασικών Επιστημών 

9.12 Μοριακή Ενδ/νολογία 26 2 2 Βασικών Επιστημών 
9.13 Επείγουσα 
Οφθαλμολογία 

26 2 2 Νευρολογίας και 
Αισθητηρίων 
Οργάνων 

9.14 Παιδοκαρδιολογία 48 2 3 Μητέρας-Παιδιού 
9.15 Παιδιατρική 
Αιματολογία 

48 2 3 Μητέρας-Παιδιού 

9.16 Διαταραχές 
Επικοινωνίας 

26 2 2 Νευρολογίας και 
Αισθητηρίων 
Οργάνων 

9.17 Στοιχεία Πυρηνικής 
Ιατρικής  

26 2 2 Κλινικοεργαστηριακός

9.18 Εντατική Θεραπεία 26 2 2 Παθολογίας 
9.19 Βασικές Αρχές 

Αλγολογίας 
16** 2 ? Χειρουργικής 

* Σημείωση: Το μάθημα είναι εξαμηνιαίο αλλά οι φοιτητές κατανέμονται σε δύο ομάδες, εκ των οποίων 
η μια το παρακολουθεί στο 9ο και η άλλη στο 10ο Εξάμηνο. 
**  Απαιτούνται τουλάχιστον 26 ώρες διδασκαλίας για να λάβουν 2 πιστωτικές μονάδες που είναι το 
ελάχιστο που επιτρέπεται. 
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10ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
 

 Ωρες 
Διδασκαλίας  

Διδακτικές 
Μονάδες 

Πιστωτικές 
Μονάδες ECTS 

Τομέας 

 
Μαθήματα  υποχρεωτικά 
 

10.1  Μαιευτική-
Γυναικολογία   ΙΙ  

60  4 4,5 Μητέρας-Παιδιού 

10.2  Παιδιατρική  ΙΙ 60  4 4,5 Μητέρας-Παιδιού 
10.3  Νευρολογία ΙΙ * 60  4 4,5 Νευρολογίας και 

Αισθητηρίων Οργάνων 
10.4  Ψυχιατρική ΙΙ 45  3 4,5 Νευρολογίας και 

Αισθητηρίων Οργάνων 
10.5  
Ωτορινολαρυγγολογία** 

60  4 4 Νευρολογίας και 
Αισθητηρίων Οργάνων 

10.6  Οφθαλμολογία** 60  4 4,5 Νευρολογίας και 
Αισθητηρίων Οργάνων 

10.7  Ιατροδικαστική 
Τοξικολογία 

45 3 3,5 Μορφολογίας  

Σύνολο 390 26 30  
 
Μαθήματα  κατ’ επιλογήν  υποχρεωτικά  (Σε κοινη δεξαμενη μαθημάτων) 
 

10.8 Δερματικές 
εκδηλώσεις  σε 
Συστηματικά Νοσήματα 

26 2 2 Παθολογίας 

10.9Θρομβωτικά φαιν/να 26 2 2 Παθολογίας 
10.10 Περιγεννητική 
Ιατρική 

26 2 2 Μητέρας-Παιδιού 

10.11 Παιδιατρική 
Ογκολογία  

26 2 2 Μητέρας-Παιδιού 

10.12 Ογκολογία του 
Ουροποιογεννητικού 

30 2 2 Χειρουργικής 

10.13 Κοινωνική και 
Αναπτυξιακή 
Παιδιατρική 

58 4 2 Μητέρας – Παιδιού 

10.14 Νευρογενετική 
Θεωρία και Πράξη  

26 2 2 Νευρολογίας και 
Αισθητηρίων Οργάνων 

10.15 Διαγνωστική 
Ανοσολογία 

26 2 2 Κλινικοεργαστηριακός 

10.16 Επείγουσα 
Νευροακτινολογία 

26 2 2 Κλινικοεργαστηριακός 

10.17 Αρχές ελάχιστα 
επεμβατικής 
Χειρουργικής 

12 1 2 Χειρουργικής 

- * Περιλαμβάνει και 15 ώρες Νευροχειρουργικής.  
- ** Το μάθημα είναι εξαμηνιαίο αλλά οι φοιτητές κατανέμονται σε δύο ομάδες, εκ των οποίων η 

μια το παρακολουθεί στο 9ο εξάμηνο και η άλλη στο 10ο εξάμηνο. 
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11ο  και 12ο   ΕΞΑΜΗΝΑ 
 

Κλινικές  ασκήσεις  Διάρκεια 
άσκησης 
(εβδομάδες) 

Ώρες 
Κλινικής 
άσκησης 

Πιστωτικές
Μονάδες   
ECTS 

 Τομέας 

Παθολογίας 11  440 15 Παθολογίας 

Χειρουργικής 8    320 11 Χειρουργικός 

Παιδιατρικής 8     320 11 Μητέρας-Παιδιού 

Μαιευτική- 
Γυναικολογίας 

8     320 11 Μητέρας-Παιδιού 

Ψυχιατρικής 3     120  4 Νευρολογίας και 
Αισθητηρίων 
Οργάνων 

Λοιπά *  6     240  8  

Σύνολο 44  1760 60  

 

* Οι έξι εβδομάδες κατανέμονται ως εξής: 
-Οι τρεις εβδομάδες της Παθολογιας: Μια εβδομαδα υποχρεωτικη ασκηση στην Πνευμονιολογια.  Δυο 
εβδομαδες υποχρεωτικη,  εβδομαδιαια ασκηση, μετα από επιλογη στις ακολουθες κλινικες του Παθολογικου 
Τομεα: Γαστρεντερολογικη, Ενδοκρινολογικη, Νεφρολογικη, Ογκολογικη-Αιματολογικη, Ρευματολογικη, 
Δερματολογικη, Νευρολογικη και Καρδιολογικη. Όταν καταστει εφικτο, στις 3 αυτές εβδομαδες θα γινεται 
ασκηση στην Πρωτοβαθμια Φροντιδα Υγειας σε συνεργαζομενα Κεντρα Υγειας της περιοχης. 
- Οι τρεις εβδομάδες Χειρουργικης: Τρεις  εβδομαδες υποχρεωτικη,  εβδομαδιαια ασκηση,  μετα από επιλογη 
στις ακολουθες κλινικες του Χειρουργικου Τομεα: Ουρολογικη, Ορθοπαιδικη, Αγγειοχειρουργικη, Καρδιο 
και Θωρακοχειρουργικη. 

 
 
Οι φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι υποχρεωμένοι για 

τη λήψη του πτυχίου τους – εκτός από την επιτυχία τους σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα των 
εξαμήνων, που αντιστοιχούν σε 346 πιστωτικές μονάδες ECTS – να  συγκεντρώσουν δεκατέσσερις (14) 
πιστωτικές μονάδες ECTS, που αντιστοιχούν σε 7 (επτά) μαθήματα επιλογής κατά τη διάρκεια της 
φοίτησης τους.   
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 
 
 
Ε.     ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 
Ε.1  Φοιτητική  ιδιότητα  και  υπευθυνότητα  φοιτητών 

 
1.  H φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την ολοκλήρωση της εγγραφής ενός ατόμου στο Τμήμα 

Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  και λήγει με τη λήψη του πτυχίου.  
2.   Οι φοιτητές θεωρούνται ενήλικοι ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους προς το 

Τμήμα. 
3.    Επειδή οι φοιτητές θεωρούνται ενήλικοι: 
         α. Είναι υπεύθυνοι για τη σπουδή τους καθώς και για όλες τις πράξεις και δραστηριότητες 

τους  στ το Τμήμα.  
         β. Το Ιατρικό Τμήμα επικοινωνεί για οτιδήποτε αφορά έναν φοιτητή σχετικά με  την 

φοίτησή του, αποκλειστικά με αυτόν και όχι με συγγενικά του πρόσωπα.  
         γ. Δεν επιτρέπεται σε μέλος Δ.Ε.Π. ή διδάσκοντα κατ’ ανάθεσιν ή μέλος της διοίκησης του  

Τμήματος να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία για ένα φοιτητή σε οποιονδήποτε εκτός του 
Τμήματος παρά μόνον όταν ο φοιτητής είναι παρών και δώσει επί τόπου την συγκατάθεσή του. 

         δ. Επιτρέπεται όμως σε κάθε μέλος Δ.Ε.Π ή διδάσκοντα κατ’ ανάθεσιν ή μέλος της 
διοίκησης του Τμήματος να παράσχει σε οποιοδήποτε άλλο μέλος Δ.Ε.Π,  ή διδάσκοντα κατ’ 
ανάθεσιν, ή μέλος της διοίκησης του Τμήματος απευθείας, οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα 
φοιτητή. 

 
Ε.2 Οργάνωση  Σπουδών 

 
1. To ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την 31η 

Αυγούστου του επόμενου έτους. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει δύο εξάμηνα σπουδών, το 
χειμερινό και το εαρινό. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει το δεύτερο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου και το 
εαρινό εξάμηνο λήγει το πρώτο 15θήμερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από 
την Σύγκλητο. 

2. Κάθε εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει μία διδακτική περίοδο διάρκειας 15 εβδομάδων και 
μία, χρονικά συνεχόμενη, εξεταστική περίοδο διάρκειας 4 εβδομάδων (απόφαση της 5ης Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος στις 21-5-2008). 

3. Μάθημα είναι η διδασκαλία μέρους γνωστικού αντικειμένου (δηλ. συγκεκριμένου πεδίου 
γνώσης όπως η Ανατομία, Φυσιολογία κ.α.) αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνει 
μέρη περισσοτέρων του ενός γνωστικών αντικειμένων.  Κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον εξαμηνιαίο 
δηλ. διδάσκεται τουλάχιστον μία ώρα την εβδομάδα κατά την διάρκεια ενός εξαμήνου. 

4. Τα μαθήματα του Ιατρικού Τμήματος κατανέμονται σε 12 αυτοτελή εξάμηνα σπουδών , τα 
οποία αποτελούν και τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που είναι απαραίτητος για τη λήψη του 
πτυχίου Ιατρικής. Ο ελάχιστος αυτός αριθμός εξαμήνων ανταποκρίνεται σε συνθήκες κανονικής, 
αδιάλειπτης και επιτυχούς φοίτησης. 

5. Το Τμήμα καταρτίζει πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει τα μαθήματα που διδάσκονται, 
ανά εξάμηνο, κάθε ακαδημαϊκό έτος καθώς και αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με σύντομη 
περιγραφή του σκοπού, του περιεχομένου, του τρόπου εξετάσεως και των ονομάτων των 
διδασκόντων. 

6. Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, υπάγονται δε 
στους αντίστοιχους τομείς όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα σπουδών . Εφόσον το περιεχόμενο 
ενός μαθήματος εμπίπτει σε περισσότερους από έναν τομείς, υπεύθυνος για την διδασκαλία τους 
ορίζεται ο θεματικά συγγενέστερος.      
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7. Το πρόγραμμα σπουδών αναθεωρείται κάθε Απρίλιο. Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκροτεί 
Επιτροπή Προγράμματος από μέλη της Γενικής Συνέλευσης, με ετήσια θητεία, η οποία υποβάλλει 
σχετική εισήγηση στην Γενική Συνέλευση, αφού προηγουμένως κωδικοποιήσει τις προτάσεις των 
τομέων. 

8. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Ιατρικού Τμήματος ανταποκρίνεται στην φιλοσοφία και τις 
εκπαιδευτικές επιδιώξεις του Τμήματος. Τα κάθε είδους και μορφής μαθήματα ευρίσκονται σε 
ορθολογική σειρά και αλληλουχία. Επομένως, το Πρόγραμμα Σπουδών και η κατανομή των 
μαθημάτων σε εξάμηνα είναι υποχρεωτικά και δεσμευτικά για τους διδάσκοντες. 

9. Η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική για τους 
φοιτητές. Ανταποκρίνεται σε συνθήκες κανονικής φοίτησης προσαρμοσμένης στον ελάχιστο αριθμό 
εξαμήνων που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου και στην αλληλουχία των προαπαιτούμενων και 
των εξαρτημένων από προαπαιτούμενα μαθημάτων. 

10. Τα μαθήματα γίνονται με παραδόσεις, φροντιστήρια, εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις. 
Οι συνδυασμοί των διαφόρων μορφών διδασκαλίας αναφέρονται, αναλυτικά για το κάθε μάθημα, 
στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Η κατανομή της διδασκαλίας κάθε μαθήματος σε παραδόσεις, 
φροντιστήρια, εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις γίνεται με απόφαση του αντίστοιχου τομέα 
ύστερα από πρόταση του διδάσκοντος το μάθημα. 

11. Οι παραδόσεις γίνονται υπό μορφή διαλέξεων, δηλαδή παρουσιάζεται από τον διδάσκοντα 
μια περιοχή του διδασκόμενου μαθήματος. Το πρόγραμμα των παραδόσεων διαμορφώνεται από τον 
υπεύθυνο του μαθήματος και γνωστοποιείται στους φοιτητές με την έναρξη του εξαμηνιαίου 
μαθήματος. 

12. Κάθε διδάσκων οφείλει, κατά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων, να διανέμει στους 
φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημά του, με δαπάνες του ΑΕΙ, αναλυτικό διάγραμμα μελέτης, 
στο οποίο περιλαμβάνεται η διάρθρωση της ύλης του μαθήματος, η σχετική βιβλιογραφία και 
οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση κρίνει ο ίδιος απαραίτητη. Επίσης, κάθε διδάσκων διατηρεί και 
ενημερώνει, με ευθύνη του, στο διαδικτυακό τόπο τη δική του ιστοσελίδα, όπου περιγράφονται οι 
ημέρες και ώρες διδασκαλίας, τα διδασκόμενα από αυτόν μαθήματα, το περιεχόμενό τους, τα 
διανεμόμενα συγγράμματα και οποιαδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο. 

13. Η παρακολούθηση των παραδόσεων των μαθημάτων αποτελεί ακαδημαϊκή μόνον 
υποχρέωση του φοιτητή και δεν είναι υποχρεωτική. Η παρουσία των φοιτητών δεν ελέγχεται στις 
περιπτώσεις αυτές, αλλά τα αναφερόμενα στις παραδόσεις αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης 
των μαθημάτων. Παρόλα αυτά, η συστηματική παρακολούθηση των παραδόσεων είναι 
ενδεδειγμένη για την σωστή θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών. 

14. Τα φροντιστήρια, οι εργαστηριακές και οι κλινικές ασκήσεις μπορεί να είναι χωριστές 
οντότητες ή να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός μαθήματος το οποίο περιλαμβάνει και 
παραδόσεις ή ακόμα και κάποια άλλη μορφή διδασκαλίας. Τα Φροντιστήρια περιλαμβάνουν την 
παρουσίαση κάποιου ειδικού θέματος (εργασίας) από τους φοιτητές, με την βοήθεια των 
διδασκόντων και της σχετικής βιβλιογραφίας και δεν χρησιμοποιούνται για την από καθέδρας 
κάλυψη της διδακτέας ύλης. Οι εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις περιλαμβάνουν την 
παρατήρηση συγκεκριμένου υλικού, την διενέργεια πειραμάτων, την επίλυση εφαρμοσμένων 
προβλημάτων, την κλινική εξάσκηση ή τον όποιο κατάλληλο συνδυασμό των παραπάνω. 

15. Η παρακολούθηση Φροντιστηρίων, Εργαστηριακών και Κλινικών ασκήσεων είναι 
υποχρεωτική και απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών. Το ανώτατο ανεκτό όριο απουσιών 
στα φροντιστήρια, τις εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις είναι 1 ώρα φροντιστηρίου ή 
εργαστηριακής ασκήσεως ανά 15 ώρες φροντιστηρίου ή εργαστηριακής ασκήσεως και 1 ημέρα ανά 
4 εβδομάδες κλινικής ασκήσεως. Οι απουσίες αυτές θεωρούνται ως απώλεια ιδιαίτερα σπουδαίου 
εκπαιδευτικού χρόνου γι’ αυτό δεν έχουν νόημα εδώ οι έννοιες της δικαιολογημένης και της 
αδικαιολόγητης απουσίας και σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνεται κάτι τέτοιο υπ’ όψιν. 

16. Οι φοιτητές που έχουν σε Φροντιστήριο, Εργαστηριακή ή Κλινική Άσκηση απουσίες πέρα 
από το ανώτατο ανεκτό όριο μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις του σχετικού μαθήματος μόνο 
αφού παρακολουθήσουν ξανά και κανονικά το φροντιστήριο, την εργαστηριακή ή την Κλινική 
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Άσκηση σε επόμενο εξάμηνο στο οποίο διδάσκεται το σχετικό μάθημα. Το ίδιο ισχύει και για 
εκείνους τους φοιτητές, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο εγγράφονται ή μετεγγράφονται αργά στο 
Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ώστε να υπερβούν το ανώτατο ανεκτό όριο 
απουσιών, ανεξάρτητα από το εξάμηνο σπουδών στο οποίο δικαιούνται να εγγραφούν. 

17. Η κατανομή των φοιτητών στις κλινικές ασκήσεις γίνεται από επιτροπή που ορίζει ο 
Πρόεδρος του Τμήματος ώστε να εξασφαλίζεται η ισοδύναμη κατανομή των φοιτητών στις 
επιμέρους ασκήσεις. 

18. Η κλινική άσκηση σε πανεπιστημιακές κλινικές άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του 
Εξωτερικού είναι δυνατή στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών (πρόγραμμα 
Erasmus).  

19. Σε κάθε εξαμηνιαίο μάθημα αντιστοιχεί ένας αριθμός πιστωτικών μονάδων (Π.Μ.) ECTS.  
Κάθε Π.Μ. ECTS ισοδυναμεί με μία εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα εξάμηνο προκειμένου 
περί αυτοτελούς διδασκαλίας μαθήματος και με μία έως τρεις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ή 
εξάσκησης επί ένα εξάμηνο για τις άλλες μορφές των μαθημάτων, στα οποία προστίθεται ο 
επιπλέον κόπος που καταβάλλει ο φοιτητής μελετώντας στη βιβλιοθήκη ή το σπίτι του και ο κόπος 
των εξετάσεων.  Οι Π.Μ. ECTS που αντιστοιχούν σε κάθε εξαμηνιαίο μάθημα, υποχρεωτικό ή κατ’ 
επιλογήν υποχρεωτικό, αναφέρονται στην περιγραφή του στο Πρόγραμμα Σπουδών. Στο 
πρόγραμμα Σπουδών αναφέρεται και ο ελάχιστος αριθμός Π.Μ. ECTS  που απαιτείται για την λήψη 
πτυχίου.  

20. Μάθημα που διδάχθηκε 13 εβδομάδες θεωρείται ότι διδάχθηκε επαρκώς, έτσι ώστε να 
καλύπτει τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων. Μάθημα που διδάχθηκε λιγότερο, θεωρείται 
ως μη διδαχθέν και δεν επιτρέπεται η εξέτασή του. Σε περίπτωση εξέτασης, αυτή θεωρείται άκυρη 
και ο βαθμός δεν υπολογίζεται στη λήψη του πτυχίου. Με απόφαση της Συγκλήτου, μετά από 
πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, επιτρέπεται  παράταση της διάρκειας του 
εξαμήνου μέχρι δύο το πολύ εβδομάδες προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος 
αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας.  

21.Ο αριθμός ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας των μαθημάτων δεν υπερβαίνει τις 32 ώρες. Σε 
πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις που υπαγορεύονται από την ειδική φύση των μαθημάτων και μόνον 
για την διεξαγωγή κλινικών ασκήσεων επιτρέπεται η υπέρβαση του ορίου αυτού. 

 
Ε.3 Υποχρεωτικά μαθήματα 

 
1.  Ως υποχρεωτικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα των οποίων η παρακολούθηση και η επιτυχής 

εξέταση είναι απαραίτητη για το σύνολο των φοιτητών. 
2.   Κάθε υποχρεωτικό μάθημα διδάσκεται για ένα εξάμηνο διάρκειας τουλάχιστον 13 

εβδομάδων. 
3.  Ο μέγιστος αριθμός υποχρεωτικών μαθημάτων, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει και στα 

οποία μπορεί να εξεταστεί ένας φοιτητής καθορίζεται ως Ν+3, όπου Ν ο κατά το πρόγραμμα 
σπουδών προβλεπόμενος αριθμός των υποχρεωτικών μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο. Τούτο ισχύει 
για όλα τα έτη πλην του έκτου. Στον μέγιστο αυτό αριθμό μαθημάτων δεν περιλαμβάνονται τα 
μαθήματα ξένων γλωσσών.  

4.  Οι φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου δηλώνουν τα υποχρεωτικά, τα επιλογής υποχρεωτικά 
καθώς και τα μαθήματα των προηγούμενων αντίστοιχων (χειμερινού ή εαρινού) εξαμήνων που 
επιθυμούν να παρακολουθήσουν.  

5.  Στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
διδάσκονται υποχρεωτικά εξαμηνιαία μαθήματα που αντιστοιχούν σε 346 Π.Μ. ECTS. 

 
Ε.4  Προαπαιτούμενα και εξαρτημένα μαθήματα 

 
Προαπαιτούμενα μαθήματα χαρακτηρίζονται τα μαθήματα που απαιτείται να έχει 

παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής ώστε να έχει το δικαίωμα να δηλώσει, 
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παρακολουθήσει και εξεταστεί στα υπόλοιπα μαθήματα τα οποία χαρακτηρίζονται εξαρτημένα 
μαθήματα. 

Τα προαπαιτούμενα μαθήματα, για την επιλογή των «εξαρτημένων μαθημάτων» ανά Τομέα 
είναι: 

 
Ε.4.1  Κλινικοεργαστηριακός Τομέας: 

 Για τα μαθήματα «Απεικονιστική Ι και Απεικονιστική ΙΙ» απαιτείται ο φοιτητής να 
έχει παρακολουθήσει: 
 Ανατομία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 
 Ειδική Παθολογική Ανατομική Ι, ΙΙ και να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε ένα τουλάχιστον 

μάθημα του κάθε γνωστικού αντικειμένου, χωρίς να έχει αποτύχει σε περισσότερα από τρία, 
συνολικά, από τα ως άνω μαθήματα. 

 Για το μάθημα  «Επιδημιολογία» απαιτείται η επιτυχής εξέταση του φοιτητή στην 
«Ϊατρική Στατιστική» 

 
Ε.4.2  Τομέας Χειρουργικής: 

 Για τα μαθήματα «Χειρουργική Ι και Χειρουργική ΙΙ» απαιτείται η επιτυχής εξέταση 
του φοιτητή στα μαθήματα: 
 «Φυσιολογία ΙΙ» 
 «Ανατομία ΙΙ» 
 «Γενική Παθολογική Ανατομική» 
 Για τα μαθήματα «Ορθοπαιδική Ι και Ορθοπαιδική ΙΙ» απαιτείται η επιτυχής εξέταση 

του φοιτητή στα μαθήματα: 
 «Φυσιολογία ΙΙ» 
 «Ανατομία Ι» 
 Για το μάθημα «Ουρολογία» απαιτείται η επιτυχής εξέταση του φοιτητή στα μαθήματα: 
 «Φυσιολογία ΙΙ» 
 «Ανατομία ΙΙ» 
 Για το μάθημα «Αναισθησιολογία» απαιτείται η επιτυχής εξέταση του φοιτητή στα 

μαθήματα: 
 «Φαρμακολογία Ι» και «Φαρμακολογία ΙΙ» 
 

Ε.4.3  Τομέας Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων : 
 Για τα μαθήματα «Οφθαλμολογία» και «Νευροχειρουργική» απαιτείται η επιτυχής 

εξέταση του φοιτητή στο μάθημα: 
 «Ανατομία ΙΙΙ» 
 Για το μάθημα «Ωτορινολαρυγγολογία» απαιτείται η επιτυχής εξέταση του φοιτητή στα 

μαθήματα: 
 «Ανατομία ΙΙ» και « Ανατομία ΙΙΙ» 
 Για το μάθημα «Ψυχιατρική Ι» απαιτείται η επιτυχής εξέταση του φοιτητή στο μάθημα: 
 «Ιατρική Ψυχολογία» 
 Για τα μαθήματα «Νευρολογία Ι» και «Νευρολογία ΙΙ» απαιτείται η επιτυχής εξέταση 

του φοιτητή στα μαθήματα: 
 «Φυσιολογία ΙΙΙ» 
 «Ανατομία ΙΙΙ» 
 

Ε.4.4  Τομέας Παθολογίας : 
 Για το μάθημα «Καρδιολογία» απαιτείται η επιτυχής εξέταση του φοιτητή στα 

μαθήματα: 
 «Φυσιολογία ΙΙ» 
 «Φαρμακολογία ΙΙ» 
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 «Παθολογική Φυσιολογία ΙΙ» 
 «Προπαιδευτική Παθολογία» 
 Για το μάθημα «Δερματολογία» απαιτείται η επιτυχής εξέταση του φοιτητή στα 

μαθήματα: 
 «Μικροβιολογία Ι» και «Μικροβιολογία ΙΙ» 
 Για το μάθημα «Προπαιδευτική Παθολογία» απαιτείται ο φοιτητής να έχει 

παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε ένα εκ των τριών:  
 «Ανατομία Ι» ή «Ανατομία ΙΙ» ή «Ανατομία ΙΙΙ» 
 Για τα μαθήματα  «Παθολογία Ι» και «Παθολογία ΙΙ» απαιτείται η παρακολούθηση 

των: 
 «Φυσιολογία Ι», «Φυσιολογία ΙΙ» και «Φυσιολογία ΙΙΙ» 
 «Ανατομία Ι», «Ανατομία ΙΙ» και «Ανατομία ΙΙΙ» 
 «Γενική Παθολογική Ανατομική» 
 «Φαρμακολογία Ι» 
 «Βιοχημεία Ι» 
     και η επιτυχής εξέταση σε ένα τουλάχιστον μάθημα του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, χωρίς 

αποτυχία σε περισσότερα από τρία, συνολικά, από τα ως άνω μαθήματα. 
 

Ε.4.5  Τομέας Μητέρας – Παιδιού : 
 Για το πτυχιακό μάθημα «Μαιευτικής – Γυναικολογίας» απαιτείται η επιτυχής εξέταση 

του φοιτητή στα μαθήματα: 
 «Ανατομία ΙΙ» 
 «Εμβρυολογία Ι» και « Εμβρυολογία ΙΙ» 
 «Φυσιολογία Ι», «Φυσιολογία ΙΙ» και «Φυσιολογία ΙΙΙ» 
 «Βιοχημεία ΙΙ» 
 «Φαρμακολογία Ι» και «Φαρμακολογία ΙΙ» 
  «Γενική Παθολογική Ανατομική»   
 «Ειδική Παθολογική Ανατομική Ι» 
 
Με απόφαση της 9ης Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής, στις 17/12/2008, ο θεσμός των 

προαπαιτούμενων άρχισε να ισχύει για τους φοιτητές που έκαναν την εγγραφή τους το ακαδημαϊκό 
έτος 2008-2009. 

 
Ε.5  Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα 
 

1. Στο Τμήμα Ιατρικής του Παν/μίου Θεσσαλίας προσφέρεται αριθμός μαθημάτων, σε διάφορα 
γνωστικά πεδία, που ορίζονται ως επιλεγόμενα. Από το σύνολο των επιλεγόμενων μαθημάτων ο 
φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ελεύθερα αυτά που ανταποκρίνονται στα  προσωπικά του 
ενδιαφέροντα, βοηθώντας τον να εμβαθύνει σε ειδικούς τομείς γνώσεων, σε αριθμό που ορίζεται 
στο πρόγραμμα σπουδών (κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα). 

2. Για την απόκτηση πτυχίου του Τμήματος Ιατρικής ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να 
παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα (κατ’ επιλογή υποχρεωτικά) που αντιστοιχούν σε κόπο 
δεκατεσσάρων (14) Π.Μ. ECTS.   

3. Τα προσφερόμενα από το Τμήμα κατ’ επιλογήν μαθήματα πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον 
σε είκοσι (20) και να αντιστοιχούν σε τουλάχιστον σαράντα (40) Π.Μ. ECTS. Τα κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικά μαθήματα καλύπτουν τουλάχιστον το ¼ του προγράμματος σπουδών. Το πρόγραμμα 
σπουδών περιλαμβάνει σε κάθε εξάμηνο ένα ή περισσότερα επιλεγόμενα υποχρεωτικά μαθήματα, 
τα οποία διδάσκονται όπως και τα υποχρεωτικά με μόνη διαφορά ότι το επιλεγόμενο μάθημα 
διδάσκεται σε 13 εβδομάδες. 

4. Κάθε φοιτητής δηλώνει στη Γραμματεία του Τμήματος, στην αρχή και μέχρι την 2η εβδομάδα 
κάθε εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους, το ή τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία θα 
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παρακολουθήσει και εγγράφεται σ’ αυτά. Η εγγραφή του φοιτητή στο συγκεκριμένο μάθημα ισχύει 
για όλη τη διάρκεια σπουδών του, γι’ αυτό και υποχρεούται να το δηλώνει ξανά σε περίπτωση μη 
επιτυχημένης εξέτασης σε αυτό.  

5. Για να διδαχθεί ένα κατ’ επιλογήν μάθημα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή σ’ αυτό 
τουλάχιστον οκτώ (8) φοιτητές. Κατ’ εξαίρεση και ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να 
διδαχθεί κατ’ επιλογήν μάθημα με συμμετοχή 5-7 φοιτητών αν η διδασκαλία του απαιτεί εντατική 
εργαστηριακή άσκηση.  

6. Κάθε φοιτητής μπορεί να παρακολουθεί ένα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα κάθε 
εξάμηνο από το 3ο έως και το 9ο εξάμηνο, μέχρι δύο (2) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα κάθε 
εξάμηνο και μέχρι τρία (3) κατ’ επιλογήν μαθήματα κάθε ακαδημαϊκό έτος ανεξάρτητα από το ότι 
το ή τα μαθήματα αυτά είναι καταχωρημένα στο ενδεικτικό πρόγραμμα του εξαμήνου σπουδών στο 
οποίο φοιτά ο φοιτητής ή σε προηγούμενα εξάμηνα σπουδών. Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές των δύο 
τελευταίων εξαμήνων (ΙΑ και ΙΒ) μπορούν να παρακολουθήσουν μέχρι 4 κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικά μαθήματα.  

7. Κάθε φοιτητής ο οποίος έχει εγγραφεί σε ένα ή περισσότερα κατ’ επιλογήν  υποχρεωτικά 
μαθήματα οφείλει να προσέλθει στις εξετάσεις του/των δηλωθέντος(ων) μαθημάτων κατά την 
διάρκεια του ιδίου ακαδημαϊκού έτους που τα έχει δηλώσει. Αν αποτύχει στις σχετικές εξετάσεις ή 
δεν προσέλθει σ’ αυτές, τότε οφείλει να εξετασθεί στο ίδιο μάθημα στο επόμενο έτος.  

 
8.  Από τους πρωτοετείς του ακαδημαϊκό έτους 2009-2010 η παράγραφος (6) τροποποιείται ως 

ακολούθως (απόφαση Γ.Σ. ..........):  Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα κατανέμονται σε 4 
ενότητες εκάστη των οποίων περιλαμβάνει δύο εξάμηνα σπουδών (από το 1ο μέχρι και το 8ο). Τα κατ’ 
επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα κατανέμονται στις ανωτέρω ενότητες ανάλογα με το γνωστικό τους 
πεδίο και τη συνάφεια με τα διδασκόμενα μαθήματα.   Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους  οι φοιτητές 
δηλώνουν στη γραμματεία της σχολής τα κατ επιλογήν υποχρεωτικά ως εξής:  Στην πρώτη ενότητα 1 
μάθημα, στις λοιπές ενότητες από 2 μαθήματα.   

 
 

Ε.6  Αναγνώριση μαθημάτων και ασκήσεων τα οποία διδάχθηκαν σε Α.Ε.Ι. του εσωτερικού.  
 
1. Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατατάσσονται κατόπιν εξετάσεων κατοχυρώνουν 

αυτοδίκαια τα μαθήματα στα οποία εξετάσθηκαν επιτυχώς εφόσον η ύλη που εξετάστηκαν 
αντιστοιχεί με την ύλη που διδάσκεται στο Τμήμα. Τούτο κρίνεται από τον υπεύθυνο διδασκαλίας 
του κάθε μαθήματος. 

2. Οι μετεγγραφόμενοι άλλων πανεπιστημίων εσωτερικού καθώς και οι κατατασσόμενοι στο 
Τμήμα από άλλες Σχολές, στις οποίες διδάχθηκαν συναφή μαθήματα με αυτά του προγράμματος 
σπουδών του Τμήματος, οφείλουν για να τα κατοχυρώσουν, να υποβάλλουν γραπτή αίτηση στον 
αρμόδιο καθηγητή με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά την αναλυτική ύλη του μαθήματος ή της 
άσκησης που έχουν διδαχθεί στο πανεπιστήμιο προέλευσης καθώς και το βαθμό που έχουν επιτύχει 
αντίστοιχα. Ο αρμόδιος καθηγητής κρίνει την επάρκεια ή όχι της γνώσης του αιτούντος βάσει της 
προσκομιζόμενης ύλης και τον απαλλάσσει ή όχι από το μάθημα, καταθέτοντας στη Γραμματεία 
του Τμήματος συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα έντυπα που του παρέδωσε ο ενδιαφερόμενος. 

3. Σε περίπτωση μη αναγνώρισης, ο υπεύθυνος διδασκαλίας του μαθήματος αναγράφει το 
αιτιολογικό της αποφάσεως του και τούτο καταχωρείται στο φάκελο του φοιτητή. 

4. Η κατοχύρωση μαθήματος γίνεται χωρίς βαθμό (με την ένδειξη «απαλλάσσεται») στην 
καρτέλα του φοιτητή  και το μάθημα δεν υπολογίζεται στο βαθμό του πτυχίου. 
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Ε.7  Ξένες Γλώσσες  
 

1.  Στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διδάσκεται υποχρεωτικά μόνο το μάθημα 
της Αγγλικής στο γνωστικό πεδίο «Ξένη Γλώσσα». Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές ασκούνται  στην 
κατανόηση και παραγωγή γραπτού κυρίως, αλλά και προφορικού, ιατρικού λόγου στην ξένη 
γλώσσα με σκοπό να τους παρασχεθεί ένα ακόμη «εργαλείο» μελέτης και έρευνας τόσο για τις 
άμεσες σπουδές τους όσο και την μετέπειτα πορεία τους. 

2. Απαλλάσσονται από την διδασκαλία της «Ξένης γλώσσας» όσοι φοιτητές έχουν φοιτήσει 
επιτυχώς τουλάχιστον για δύο έτη σε Ιατρικό τμήμα αγγλόφωνου Πανεπιστημίου και στην συνέχεια 
έχουν μετεγγραφεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

3. Το μάθημα της υποχρεωτικής «ξένης γλώσσας» διδάσκεται στα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα 
σπουδών. Με την εγγραφή των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργούνται 
κατατακτήριες εξετάσεις και οι φοιτητές κατατάσσονται σε τρία επίπεδα: αρχάριοι, μέσοι, 
προχωρημένοι. Στην συνέχεια παρακολουθούν το μάθημα της «ξένης γλώσσας» ως εξής: 1ο 
εξάμηνο αρχάριοι, 2ο εξάμηνο οι μέσοι, 3ο και 4ο εξάμηνο οι προχωρημένοι. 

4. Η επίδοση των φοιτητών στην αγγλική γλώσσα κατά την εξέταση βαθμολογείται με τη 
μέθοδο: επιτυχώς - ανεπιτυχώς. Για την εγγραφή των φοιτητών στο 3ο εξάμηνο απαιτείται η 
επιτυχής εξέταση στα δύο πρώτα εξάμηνα αλλιώς επαναλαμβάνουν το μάθημα. Η επιτυχής φοίτηση 
στην υποχρεωτική γλώσσα είναι απαραίτητη για τη λήψη πτυχίου.  

5. Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης προχωρημένου επιπέδου αγγλικής γλώσσας (ειδικού 
τύπου) ως μαθήματος κατ’ επιλογήν υποχρεωτικού. Αυτό προϋποθέτει γνώση της αντίστοιχης 
γλώσσας. Η διδασκαλία γίνεται σε δύο εξάμηνα και κάθε εξάμηνο ισοδυναμεί με 2 ΠΜ.  

 
Ε.8. Ανακοινώσεις  

 
1.  Η ενημέρωση των πινάκων ανακοινώσεων γίνεται αποκλειστικά από τη Γραμματεία του 
Τμήματος και με δική της ευθύνη. 
2.  Όλες οι ανακοινώσεις κοινοποιούνται στη Γραμματεία, η οποία αναλαμβάνει την άμεση 
ανάρτηση τους και διατηρεί αντίστοιχο φάκελο για κάθε μάθημα. 
3.  Οι ανακοινώσεις που δεν  κοινοποιούνται στην Γραμματεία δεν ισχύουν. 
 

 
Ε.9  Εκδοση βεβαιώσεων πιστοποιητικών και συστατικών επιστολών για τους φοιτητές 

 
1.  Εξουσιοδοτημένοι για την έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών είναι, ανάλογα με την 

περίπτωση, τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος  και τα μέλη της Γραμματείας του Τμήματος. 
2.  Κάθε βεβαίωση και κάθε πιστοποιητικό το οποίο αναφέρεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε 

παρακολούθηση ή και βαθμολογία μαθημάτων υπογράφεται υποχρεωτικά από τους αντίστοιχους 
διδάσκοντες και υπευθύνους μαθημάτων. 

3.  Οι διδάσκοντες διατηρούν υποχρεωτικά αρχείο αντιγράφων των παραπάνω βεβαιώσεων τα 
οποία εκδίδουν ή υπογράφουν. Σε περίπτωση αποχώρησης τους από το Τμήμα παραδίδουν  
υποχρεωτικά αυτό το αρχείο στον διάδοχο τους ή αν δεν υπάρχει στον Πρόεδρο του Τμήματος. 

4.  Κάθε βεβαίωση και κάθε πιστοποιητικό κοινοποιείται υποχρεωτικά στην Γραμματεία του 
Τμήματος και είναι έγκυρο μόνο όταν φέρει αριθμό πρωτοκόλλου του Τμήματος και έχει 
σφραγισθεί με την σφραγίδα του Τμήματος Ιατρικής του ΠανεπιστημίουΘεσσαλίας. 

5. Εξουσιοδοτημένοι για την έκδοση συστατικών επιστολών είναι , ανάλογα με την περίπτωση, 
τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και οι διδάσκοντες με σύμβαση του Π.Δ. 407. Οι συστατικές 
επιστολές συντάσσονται με προσωπική ευθύνη του συντάσσοντος, ύστερα από σχετικό αίτημα των 
ενδιαφερομένων φοιτητών, και δεν κοινοποιούνται στην Γραμματεία του Τμήματος. 
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Ε.10  Εξετάσεις 
 

1. Η επίδοση των φοιτητών σε κάθε μάθημα εκτιμάται με εξετάσεις. Ο τρόπος εξετάσεως - 
γραπτά, προφορικά ή σε συνδυασμό - καθορίζεται από τον υπεύθυνο του μαθήματος και αναφέρεται 
στο αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδών. Η επίδοση σε ενδιάμεσες δοκιμασίες (πρόοδοι), εργασίες σε 
ειδικά θέματα και η απόδοση σε εργαστηριακές ή κλινικές ασκήσεις, μπορεί να αποτελούν 
πρόσθετα κριτήρια που συνεκτιμώνται στην διαμόρφωση του τελικού βαθμού. Τα ως άνω κριτήρια 
για να ληφθούν υπόψη απαιτούν έγκριση του τομέα ύστερα από εισήγηση του υπεύθυνου του 
μαθήματος. 

2. Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα και όλοι οι εξεταζόμενοι 
εξετάζονται με τον ίδιο τρόπο.  

3.  Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει τρεις εξεταστικές περιόδους: 
  Μία αμέσως μετά τη λήξη της διδακτικής περιόδου κάθε εξαμήνου στην οποία  

εξετάζονται μόνο τα μαθήματα της διδακτικής περιόδου η οποία έληξε (Ιανουαρίος – Φεβρουαρίος 
για το χειμερινό εξάμηνο και Ιούνιος για το εαρινό εξάμηνο). 

  Η επαναληπτική εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου, στην οποία εξετάζονται όλα τα 
μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. 

4. Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων κάθε εξαμήνου διενεργούνται κατά την διάρκεια των 
εξεταστικών περιόδων όπως αυτές καθορίζονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο. 

5.  Στα προαπαιτούμενα μαθήματα οι φοιτητές μπορούν να εξετάζονται και στις τρεις 
εξεταστικές περιόδους ακολουθώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται στις παραγρ. 3.3 και 3.4 
του παρόντος. 

6.  Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης (12 εξάμηνα) οι φοιτητές μπορούν να εξετάζονται στα 
μαθήματα, που δεν έχουν επιτύχει κατά την διάρκεια της φοιτήσεώς τους, και στις τρεις εξεταστικές 
περιόδους. Τα μαθήματα στα οποία προτίθενται να εξετασθούν σε κάθε εξεταστική περίοδο 
δηλώνονται με την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου. 

7. Προαιρετικές εξετάσεις μπορεί να γίνονται μετά από συνεννόηση φοιτητών και μελών ΔΕΠ 
με την προϋπόθεση να πραγματοποιούνται σε ώρες που το ωρολόγιο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει 
μαθήματα. Απουσίες φοιτητών λόγω συμμετοχής σε προαιρετικές εξετάσεις δεν δικαιολογούνται. 
Προαιρετικές εξετάσεις μπορούν να διενεργηθούν κατά την τελευταία ημέρα κάθε κλινικής 
άσκησης για τα υποχρεωτικά μαθήματα των ΙΑ και ΙΒ εξαμήνων. Εάν αποτύχει ο φοιτητής δεν 
προσέρχεται πάλι για εξέταση στην πρώτη εξεταστική περίοδο που δικαιούται. 

8. Το πρόγραμμα εξετάσεων για κάθε εξεταστική περίοδο ανακοινώνεται  με απόφαση του 
Προέδρου ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του φοιτητικού συλλόγου που μεριμνά για την 
προηγούμενη συνεννόηση με τους διδάσκοντες. Αλλαγές στις ημερομηνίες και το πρόγραμμα των 
εξετάσεων είναι δυνατές μόνο με απόφαση του Τμήματος  ύστερα από συνεννόηση με την Επιτροπή 
Σπουδών και τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα. 

9.  Για φοιτητικά θέματα, η Γραμματεία μεριμνά για την ενημέρωση του πίνακα ανακοινώσεων. 
Επομένως το πρόγραμμα εξετάσεων  κοινοποιείται στην Γραμματεία η οποία ανοίγει φάκελο κατά 
τομέα και μάθημα. Οποιαδήποτε μεταβολή που δεν κοινοποιείται στην Γραμματεία δεν ισχύει. 

10. Η επίδοση του φοιτητή σε κάθε μάθημα εκφράζεται σε μία δεκάβαθμη κλίμακα ακεραίων 
αριθμών από το 0 έως το 10, στην οποία το 5 (πέντε) εκφράζει τη βάση της επιτυχίας και το δέκα 
(10) την άριστη επιτυχία. 

11. Τα αποτελέσματα κάθε εξέτασης καταγράφονται από τον διδάσκοντα ιδιοχείρως σε ειδικό 
έντυπο βαθμολόγιο και παραδίδονται στη Γραμματεία του Τμήματος μία μόνο φορά μετά το τέλος 
της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου. Φωτοτυπία του παραπάνω βαθμολογίου αναρτάται στον 
πίνακα ανακοινώσεων και αποτελεί την μοναδική επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της 
εξέτασης. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προστεθούν βαθμοί στις καρτέλες των φοιτητών μετά 
την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 

12. Λόγω αντικειμενικών συνθηκών σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικά μαθήματα ο 
φοιτητής, δεν επαναλαμβάνει τις αντίστοιχες εργαστηριακές ή κλινικές ασκήσεις. 
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13. Κάθε φοιτητής, ο οποίος έχει εγγραφεί σε ένα ή περισσότερα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 
μαθήματα εξετάζεται σ’ αυτά τα μαθήματα κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους που τα 
διδάχθηκε. Σε περίπτωση αποτυχίας είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει το μάθημα σε επόμενο 
εξάμηνο (δηλ. να επανεγγραφεί σ’ αυτό) ή να παρακολουθήσει στη θέση του άλλο κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικό μάθημα. 

14. Μαθήματα τα οποία αντικαθίστανται στο πρόγραμμα Σπουδών θα εξετάζονται για ένα επί 
πλέον ακαδημαϊκό έτος σύμφωνα με το αρχικό τους περιεχόμενο. Μετά την παρέλευση αυτού του 
ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές που έχουν αποτύχει ή δεν προσήλθαν στις εξετάσεις στα μαθήματα 
αυτά ακολουθούν το νέο πρόγραμμα Σπουδών. 

15. Οι φοιτητές που έχουν αποτύχει σε μαθήματα προηγούμενων ετών εξετάζονται στην 
διδαχθείσα ύλη όπως έχει αυτή εν τω μεταξύ διαμορφωθεί (ανανεωθεί ή επαυξηθεί) 

16. Οι προφορικές εξετάσεις γίνονται δημόσια. Όσον αφορά τις γραπτές εξετάσεις οι φοιτητές 
έχουν δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από 
τον υπεύθυνο του αντιστοίχου μαθήματος. 

17. Αν η διαδικασία των εξετάσεων δημιουργεί προβλήματα και αναταραχή στον χώρο της 
ακαδημαϊκής κοινότητας μπορεί να παρέμβει ρυθμιστικά ο Τομέας ή η Γενική Συνέλευση του 
Τμήματος. 

18. Αν ένας φοιτητής αποτύχει τουλάχιστον τέσσερις φορές σε εξετάσεις συγκεκριμένου 
μαθήματος στις οποίες προσήλθε και εξετάστηκε ουσιαστικά και όχι τυπικά (απλή προσέλευση) 
μπορεί να ζητήσει να εξετασθεί από Επιτροπή. Το ΔΣ του Τμήματος λαμβάνοντας υπόψη τυχόν 
πρόσθετες προϋποθέσεις, που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό ορίζει τριμελή Επιτροπή 
επανεξέτασης, στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά και ο μέχρι τότε εξεταστής. 

19. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα επανεξέτασης σε 3 το μέγιστο μαθήματα του Προγράμματος 
Σπουδών για βελτίωση βαθμού. Η επανεξέταση γίνεται στην τρέχουσα ύλη, και συνεπάγεται την 
αναγνώριση των ΔΜ, που αντιστοιχούν στο μάθημα του τρέχοντος προγράμματος σπουδών. 
Αναγνωρίζεται και κατοχυρώνεται ο βαθμός της επανεξέτασης. 

 

Ε.11  Λήψη  του  πτυχίου  Ιατρικής 
  

1. Ένας φοιτητής έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του και λαμβάνει το πτυχίο του όταν έχει 
εκπληρώσει τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 

α.  Οι σπουδές του έχουν διαρκέσει τον απαιτούμενο ελάχιστο χρόνο  σπουδών των 12 
εξαμήνων. 

β.  Έχει επιτύχει στις εξετάσεις όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος 
σπουδών. 

γ. Έχει επιτύχει στις εξετάσεις του προβλεπόμενου αριθμού των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών 
μαθημάτων και έχει συγκεντρώσει τον συνολικό αριθμό Π.Μ. ECTS ο οποίος είναι απαραίτητος για 
τη λήψη του πτυχίου όπως καθορίζεται στο πρόγραμμα σπουδών. 

 
2. Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου Ιατρικής  συνυπολογίζονται: 
α. Οι βαθμοί όλων των μαθημάτων, υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών, τα οποία 

απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου. 
β. Ο συντελεστής βαρύτητας (σ) κάθε μαθήματος, ο οποίος κυμαίνεται από 1,0 έως 2,0 και 

προσδιορίζεται ως εξής: 
σ = 1,0  για τα μαθήματα με 2  Π.Μ. ECTS  
σ = 1,5  για τα μαθήματα με 3 έως 4 Π.Μ. ECTS  
σ = 2,0  για τα μαθήματα με 5 ή περισσότερες Π.Μ. ECTS.  
 
3. Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου (Π) 
-  πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος  (β) με τον συντελεστή  βαρύτητας (σ). 
-  τα επιμέρους αυτά γινόμενα αθροίζονται  
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-  το άθροισμα τους διαιρείται δια τους αθροίσματος των συντελεστών βαρύτητας (σ) όλων  των 
μαθημάτων: 

 
          (β1 * σν + β2*σ2+........+ βν*σν) 

      Π = ------------------------------------------------ 
           ( σ1 + σ2 +........+σν) 

 
      Εάν ένας φοιτητής έχει βαθμολογηθεί σε περισσότερα μαθήματα από όσα αντιστοιχούν στον κατά 

το πρόγραμμα σπουδών απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό Π.Μ. ECTS Δ.Μ. για την λήψη του πτυχίου, 
τότε είναι δυνατόν με δική του υπόδειξη, να μην συνυπολογισθούν στον υπολογισμό του βαθμού 
του πτυχίου του, οι βαθμοί κάποιων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων. Προϋπόθεση γι’ αυτό 
είναι ότι ο αριθμός των Π.Μ. ECTS Δ.Μ που αντιστοιχεί στα υπόλοιπα μαθήματα, είναι 
τουλάχιστον ίσος με τον κατά το πρόγραμμα σπουδών απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό Π.Μ. ECTS 
Δ.Μ. για την λήψη του πτυχίου. Τα επιπλέον μαθήματα αναγράφονται σε χωριστή κατάσταση στην 
αναλυτική βαθμολογία.  H ανωτέρω ρύθμιση παύει να ισχύει από τους πρωτοετείς του ακαδημαϊκού 
έτους 2009-2010.  
Τα κατοχυρωμένα μαθήματα που διδάχθηκαν σε άλλο Α.Ε.Ι. δεν λαμβάνονται υπόψη στον 
υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου, με εξαίρεση όσα διδάχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος  
Erasmus 

 
Ε.12  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (άρθρο 15, Ν. 3374/2005) 
 

1. Το Παράρτημα Διπλώματος (Παρ.Δ.) είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο δεν 
υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που χορηγούν 
τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Το παράρτημα επισυνάπτεται στους τίτλους σπουδών που 
χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το 
επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι 
οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του 
τίτλου στον οποίο επισυνάπτεται το παράρτημα. Στο παράρτημα δεν γίνονται αξιολογικές κρίσεις 
και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του 
τίτλου στο εξωτερικό. 

2. Το Παρ.Δ. εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική 
και την αγγλική γλώσσα. Το πρωτότυπο του παραρτήματος πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις 
γνησιότητας που απαιτούνται για το χορηγούμενο τίτλο σπουδών. Η ημερομηνία έκδοσης του 
παραρτήματος δε συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του τίτλου σπουδών, αλλά 
δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη από αυτή. 

3. Το βασικό περιεχόμενο του Παρ.Δ. είναι ενιαίο για όλα τα ιδρύματα ανώτατης 
εκπαίδευσης και τυπώνεται σε ειδικό ομοιόμορφο χαρτί (μεμβράνη). Ο τύπος, οι διαστάσεις και οι 
τομείς που περιλαμβάνονται στο Παρ.Δ. καθώς  και οι πληροφορίες που αναγράφονται σε αυτούς, 
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).   

 
Ε.13. Διάρκεια φοίτησης 

 
1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2007 – 2008 η ανώτατη διάρκεια φοίτησης, για τους επιτυχόντες στα 

διάφορα Τμήματα αντιστοιχεί στα χρόνια που απαιτούνται ως ελάχιστα για τη λήψη του πτυχίου, 
προσαυξανόμενα 100%. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δίνεται παράταση δύο εξαμήνων με απόφαση 
της Συγκλήτου, μετά από αίτηση του φοιτητή και πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος. 

2. Οι φοιτητές που με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2007 – 2008 ήταν ήδη εγγεγραμμένοι 
σε κανονικά εξάμηνα σπουδών, όταν συμπληρωθεί ο αριθμός των ελάχιστων εξαμήνων φοίτησης 
που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές επί πέντε επιπλέον 
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ακαδημαϊκά έτη. Το ίδιο ισχύει και για όσους κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2007 – 2008 
έχουν ήδη συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων φοίτησης. Τα πέντε χρόνια για τους 
τελευταίους αρχίζουν να μετράνε από το ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009. 

3. Αυτοδίκαια, μετά την πάροδο της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, ο φοιτητής θεωρείται ότι 
έχει απολέσει την φοιτητική του ιδιότητα, για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τη 
Γραμματεία, με την οποία βεβαιώνονται τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί 
επιτυχώς. 

4. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Τμήμα, ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να διακόψει την 
φοίτησή του σε αυτό, με έγγραφη αίτησή του στη Γραμματεία, για όσα εξάμηνα συνεχόμενα ή μη 
επιθυμεί, πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων (δώδεκα) που απαιτούνται 
για τη λήψη του πτυχίου του. Οι φοιτητές στο διάστημα αυτό δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα. 

 
 

Ε.14. Aκαδημαϊκό ημερολόγιο 2009 - 2010 
 

Διάρκεια ακαδημαϊκού έτους  1/9/2009 έως 31/8/2010 
 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  
Διδακτική περίοδος  29/9/2009 έως 16/1/2010 
Εξεταστική περίοδος  19/1/2010 έως 8/2/2010 
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Διδακτική περίοδος  9/2/2010 έως 28/5/2010 
Εξεταστική περίοδος  31/5/2010 έως 27/6/2010 

 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010  1/9/2010 έως 30/9/2010 
 
(ορίζονται από τη Σύγκλητο) 

 
 
 

Ε. 15. Επίσημες αργίες 
 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
28 Οκτωβρίου  Εθνική εορτή 
17 Νοεμβρίου  Επέτειος Πολυτεχνείου 
24/12/09 - 6/1/2010  Διακοπές Χριστουγέννων 
30 Ιανουαρίου  Τριών Ιεραρχών 
 
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
15 Φεβρουαρίου  Καθαρή Δευτέρα 
25 Μαρτίου  Εθνική εορτή 
29/3/2010 - 9/4/2010 Διακοπές Πάσχα 
1 Μαΐου  Πρωτομαγιά 
15 Μαΐου  Αγίου Αχιλλείου (Πολιούχου Λάρισας) 
24/5/2010  Αγίου Πνεύματος 
15 Αυγούστου Κοίμηση Θεοτόκου 
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι (ΥΠ) ΒΕ0101 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
1ο Εξάμηνο 78h 
Βαμβακόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ν. Κ. Βαμβακόπουλος, Α. Τσέζου Διδάσκοντες : 

Η προσπέλαση του φαινομένου της ζωής από το επίπεδο του οργανισμού στο κυτταρικό και 
χρωμοσωμικό επίπεδο. Μελέτη της Κυτταρικής Βιολογίας & Γενετικής του ανθρώπου με αναλυτική 
μεθοδολογία δηλαδή από το όλο στο επί μέρους. 

Σκοπός : 

Ενότητα Ι: Θεμελιώδη συστατικά και δραστηριότητες της ζωής-διαιώνιση
1:Εισαγωγή, διάφορες τοποθετήσεις 
2:Άτομα, μόρια και ζωή 
3:Κύτταρα οι βασικές μονάδες της ζωής  
4:Το δυναμικό κύτταρο 
5:α.Τρόποι συλλογής ενέργειας θρεπτικών μορίων. Μιτοχόνδρια, αερόβια και αναερόβια αναπνοή. 
β.Φωτοσύνθεση: Δόμηση θρεπτικών υλικών με παγίδευση της ηλιακής ενέργειας 
6:α. Κυτταρικός κύκλος και βιολογικός κύκλος, β. Κυτταρική Γενετική (Κυτταρογενετική) του 
Ανθρώπου 
Ενότητα ΙΙ: Γενικές Αρχές της Βιολογίας του Ανθρώπου 
ΙΙα:Γενικές Αρχές Βιολογικής Οργάνωσης των Ανθρώπινων Συστημάτων 
7:Ιστοί, Όργανα, Συστήματα Οργάνων, Ομοιόσταση 
8:Κατάσταση Απειλούμενης Ομοιόστασης (stress)   
ΙΙβ:Βιολογία Διακίνησης και Μεταφοράς 
9:Βιολογία Πέψης (Γαστρεντερικός σωλήνας, Διατροφή, Διαιτητική) 
10:Βιολογία Αίματος 
11:Βιολογία Λεμφικού συστήματος & Ανοσίας 
ΙΙγ:Βιολογία Ολοκλήρωσης και Συντονισμός 
12:Βιολογία Νευρικού Συστήματος 
13:Βιολογία Ενδοκρινικού Συστήματος: Ορμόνες 
ΙΙδ:Βιολογία της Αναπαραγωγής και Διαιώνιση 
14:Βιολογία Αναπαραγωγικού Συστήματος 
15:Βιολογία Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Ασθενειών και AIDS 
16:Βιολογία Ανάπτυξης και Γήρανσης 
Ενότητα ΙΙΙ: Γενικές Αρχές Βιολογίας της Συμπεριφοράς 
17:Νευροενδοκρινολογία της απόκρισης στο stress.  
18:Φυλετικές διαφορές και ορμονικές επηροές της μαθησιακής λειτουργίας στον άνθρωπο 
19:Ορμόνες, περιοδικότητα και βιορυθμοί 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : 
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Παραδόσεις / Εργαστηριακές  Ασκήσεις 
Γραπτές  για το  θεωρητικό  και το εργαστηριακό μέρος Αξιολόγηση : 

1

ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΥΠ) ΒΕ0200 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
1ο Εξάμηνο 78h 
Τσακάλωφ Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Α. Τσακάλωφ - Γ. Σιμος - Π. Λιάκος - Ε. Γεωργάτσου - Η. Μυλωνής Διδάσκοντες : 

1. Εμβάθυνση σε επιλεγμένα κεφάλαια γενικής, φυσικής και οργανικής χημείας με τελικό στόχο την 
διαμόρφωση μιας γενικής βάσης γνώσεων και αντιλήψεων απαραίτητης  για την κατανόηση της 
βιοχημείας, φυσιολογίας, φαρμακολογίας και κλινικής χημείας. 
2. Εκμάθηση, μέσω παραδειγμάτων, της εφαρμογής των χημικών γνώσεων στην ερμηνεία των 
βιοιατρικών φαινομένων. 
3. Εξοικείωση των σπουδαστών με τις αρχές ενόργανης χημικής ανάλυσης και εργαστηριακών 
μελετών. 

Σκοπός : 

- Περιοδικός πίνακας – στοιχεία βιοανοργανης χημείας. 
- Χημικός δεσμός και μη ομοιοπολικές διαμοριακές αλληλεπιδράσεις 
- Συμπλοκές ενώσεις και συμπλοκοθεραπεία. 
- Συστήματα διασποράς: μίγματα, κολλοειδή συστήματα, διαλύματα. 
- Ηλεκτρολύτες. Οξεοβασική ισορροπία. Ρυθμιστικά διαλύματα. 
- Χημική θερμοδυναμική και χημική ισορροπία. 
- Χημική κινητική. Μηχανισμοί χημικών αντιδράσεων.  
- Ηλεκτροχημεία. Οξείδωση-αναγωγή. 
- Ενόργανη χημική ανάλυση. 
- Εισαγωγή στην οργανική χημεία.  
- Στερεοχημεία των οργανικών ενώσεων. 
- Υδρογονάνθρακες. 
- Απλές οξυγονούχες και θειούχες οργανικές ενώσεις. 
- Καρβονυλικές ενώσεις : αλδεϋδες – κετόνες. 
- Καρβοξυλικά οξέα και τα παράγωγα τους. 
- Απλές αζωτούχες οργανικές ενώσεις. 
- Ετεροκυκλικές ενώσεις. 
- Υδατάνθρακες. 
- Αμινοξέα. Νουκλεϊνικά οξεά 
- Λιπίδια 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις -Φροντιστήρια-Εργαστηριακές  ασκήσεις 
- Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου 
- Γραπτή παρουσίαση  εργαστηριακών ασκήσεων  
– Σύστημα συνεχούς αξιολόγησης 

Αξιολόγηση : 

1
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΥΠ) ΒΕ0300 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
1ο Εξάμηνο 91h 
Κάππας Κων/νος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Κάππας Κωνσταντίνος, Κυριακή Θεοδώρου Διδάσκοντες : 

Φυσικές αρχές στην Ιατρική και Οργανολογία Σκοπός : 

- Κλινικές μετρήσεις: Μονάδες, Σφάλματα Μετρήσεων, Έκφραση πειραματικών αποτελεσμάτων, 
Συσχετισμοί   μεγεθών, Μετρητικά συστήματα, Ποιοτικός έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας. 
- Ιατρική Ακτινοφυσική: Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική,Δομή του ατόμου, Παραγωγή ακτίνων - x, 
Επιταχυντές, Δομή του πυρήνα, Ραδιενέργεια, Πυρηνικές αντιδράσεις,     Παραγωγή ραδιοϊσοτόπων, 
Αλληλεπιδράσεις ιοντίζουσας     ακτινοβολίας και ύλης, Ανιχνευτικές διατάξεις, Δοσιμετρία, 
Φυσικές αρχές και οργανολογία της Ακτινοδιαγνωστικής , Φυσικές αρχές και οργανολογία της 
Πυρηνικής Ιατρικής,     Φυσικές αρχές και οργανολογία της Ακτινοθεραπείας, Βιολογικές επιδράσεις 
της ιοντίζουσας ακτινοβολίας, Στοιχεία Ακτινοπροστασίας. 
- Εμβιομηχανική: Δυναμική και κινηματική της βάδισης,Εφαρμογές της στατικής στην Ιατρική, 
Παραγωγή και   κατανάλωση ενέργειας στο ανθρώπινο σώμα. Ήχοι,υπόηχοι, υπέρηχοι στην Ιατρική, 
Στοιχεία μηχανικής βιολογικών ρευστών.  
- Βιοηλεκτρισμός: Βιοηλεκτρικά δυναμικά, Κλινικές   εφαρμογές του ηλεκτρισμού και του 
μαγνητισμού,   Ηλεκτροπληξία, Φυσικές αρχές απεικόνισης με μαγνητικό  συντονισμό. 
- Οπτική: Φυσικές αρχές της όρασης, Laser στην Ιατρική, Φυσικές αρχές της μικροσκοπίας, Οπτικά 
όργανα. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Διαλέξεις  Εργαστηριακές  ασκήσεις 
Γραπτές στην θεωρητική ύλη, συνδυασμός προφορικής  και γραπτής στην εργαστηριακή ύλη Αξιολόγηση : 

1
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (ΥΠ) ΒΕ0400 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
1ο Εξάμηνο 65h 
Ζιντζαράς Ηλίας, Αναπλ. Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Η. Ζιντζαράς, A. Παπαθανασίου (Π.Δ.407/80) Διδάσκοντες : 

Η Στατιστική αποτελεί τον πυρήνα της σύγχρονης επιστημονικής μεθοδολογίας. Ο ρόλος της είναι ο 
πλέον σημαντικός στην ιατρική έρευνα και πράξη. Με τη γνώση της είμαστε σε θέση να διεξάγουμε 
επιστημονική έρευνα και να εκτιμούμε σωστά τα πορίσματα μελετών. Η στατιστική είναι 
απαραίτητη για το σχεδιασμό πειραμάτων και μελετών, της ανάλυσης και παρουσίασης αυτών, και 
την αξιοποίησή τους στην εξαγωγή συμπερασμάτων 

Σκοπός : 

- Πιθανότητες
- Γραφικές και Ποσοτικές μέθοδοι περιγραφής δεδομένων 
- Κανονική κατανομή 
- t-test για ζευγαρωτές παρατηρήσεις 
- t-test για δύο ανεξάρτητα δείγματα 
- Ανάλυση διασποράς 
- Σύγκριση ποσοστών 
- Πίνακες συνάφειας-χ2 test 
- Λόγος αναλογιών 
- Διαγνωστικοί έλεγχοι 
- Συντελεστής συσχέτισης 
- Γραμμική παλινδρόμηση 
- Μη-παραμετρικοί έλεγχοι 
- Ανάλυση επιβίωσης. 
- Σχεδιασμός και Ανάλυση κλινικών μελετών 
- Mέτα-Ανάλυση 
- Κάθε ενότητα ακολουθείται από εργαστηριακές ασκήσεις με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 
   σε H/Y 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις και εργαστηριακές ασκήσεις σε Η/Υ 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΥΠ) ΒΕ0500 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
1ο Εξάμηνο 52h 
Θεοδώρου Κυριακή, Επίκουρος Καθηγήτρια
 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Κ. Θεοδώρου Διδάσκοντες : 

- Εξοικείωση των φοιτητών στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών
- Εκμάθηση βασικών λογισμικών πακέτων 

Σκοπός : 

Εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών
- Ιστορική ανασκόπιση 
- Γενιές των υπολογιστών 
Δομή και λειτουργία του υπολογιστή 
- Κατηγορίες υπολογιστών 
- Αριθμητικά συστήματα 
- Δομή του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
- Μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων 
Αρχές Λειτουργικών Συστημάτων 
- Το λογισμικό συστήματος 
- Ο ρόλος του λειτουργικού συστήματος 
- Το DOS 
- Τα WINDOWS 
- Windows 2000 Professional 
Βασικές Αρχές Προγραμματισμού – Γλώσσες Προγραμματισμού 
- Προγραμματισμός 
- Γλώσσες προγραμματισμού 
- Ταξινόμηση γλωσσών προγραμματισμού 
Επεξεργασία κειμένου – WORD 2000 
Επεξεργασία δεδομένων – EXCEL 2000 
Βασικές αρχές για την δημιουργία επιστημονικών παρουσιάσεων – PowerPoint 2000 
Αρχές Δικτύων και Internet 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις 
Γραπτές, Προφορικές Αξιολόγηση : 

1
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ΑΓΓΛΙΚΑ I (ΞΓ) ΞΓ0101 

Γενικά Τομέας : 
1ο Εξάμηνο XXh 
Ρέππου Κλεονίκη-Βασιλική, ΕΔΤΠ 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ρέππου Κλεονίκη-Βασιλική Διδάσκοντες : 

Εξοικείωσή των φοιτητών με τις βασικές δομές και λεξιλόγιο της Αγγλικής γλώσσας, με έμφαση στα 
γραμματικά φαινόμενα και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούνται  πιο συχνά στον απλό επιστημονικό 
λόγο, ιδιαίτερα στην γραπτή του μορφή.  
Εισαγωγή στις τεχνικές ανάγνωσης κειμένου, αναλόγως με το σκοπό.  
Στόχος είναι η κατάκτηση του γλωσσικού επιπέδου που απαιτείται ώστε να μπορούν οι  φοιτητές να 
κατανοούν απλά κείμενα επιστημονικού, και ειδικότερα ιατρικού, ενδιαφέροντος και περιεχομένου. 

Σκοπός : 

Διάφορα επιλεγμένα κείμενα, αυθεντικά ή προσαρμοσμένα αναλόγως, προσεγγίζονται και 
αξιοποιούνται γλωσσικά με  ποικίλες ασκήσεις  γραμματικής και λεξιλογίου, αλλά και ανάπτυξης 
κυρίως δεξιοτήτων ανάγνωσης. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Φροντιστήριο.Ασκηση 
Τελική γραπτή εξέταση Αξιολόγηση : 

1
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ΓΑΛΛΙΚΑ Ι (ΞΓ) ΞΓ0201 

Γενικά Τομέας : 
1ο Εξάμηνο XXh Διάρκεια : 

Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 
Διδάσκοντες : 

Δεν θα διδαχθεί Σκοπός : 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : 
Αξιολόγηση : 

1
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ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι (ΥΠ) ΜΡ0101 

Μορφολογίας Τομέας : 
2ο Εξάμηνο 91h 
Αρβανίτης Δημήτριος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Δ. Αρβανίτης,  Μ. Σγάντζος, Α. Βάσιου & συμβασιούχοι ΠΔ 407/80 Διδάσκοντες : 

- Εισαγωγή στην Ανατομική του Ανθρώπου
- Γενική Ανατομική της Κινητικής Συσκευής 
- Οστεολογία 
- Αρθρολογία  και  Συνδεσμολογία 
- Μυολογία 

Σκοπός : 

- Εισαγωγή στην Ανατομική του Ανθρώπου
- Γενική Ανατομική της Κινητικής Συσκευής 
- Οστεολογία 
- Αρθρολογία  και  Συνδεσμολογία 
- Μυολογία 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις και Εργαστηριακές ασκήσεις 
Γραπτές (η θεωρητική ύλη) και Προφορικές (η εργαστηριακή ύλη) Αξιολόγηση : 

1
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ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ Ι (ΥΠ) ΜΡ0201 

Μορφολογίας Τομέας : 
2ο Εξάμηνο 65h 
Αντωνακόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Γ. Ν. Αντωνακόπουλος Διδάσκοντες : 

α. Μελέτη της δομής των κυττάρων και των ιστών του ανθρωπίνου σώματος.
β. Μελέτη της μικροσκοπικής υφής του αιματοποιητικού και του λεμφικού συστήματος 

Σκοπός : 

- Ιστολογικές μέθοδοι και τεχνικές 
- Δομή του κυττάρου 
- Επιθηλιακός ιστός 
- Ερειστικός  ιστός (συνδετικός, λιπώδης, χονδρικός και οστίτις ιστός) 
- Νευρικός ιστός 
- Μυϊκός ιστός 
- Αίμα και αιμοποιητικά όργανα 
- Λεμφικό σύστημα 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις 
Γραπτές στην θεωρητική ύλη και προφορικές στην εργαστηριακή ύλη Αξιολόγηση : 

1
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ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι (ΥΠ) ΜΡ0301 

Μορφολογίας Τομέας : 
2ο Εξάμηνο 39h 
Αντωνακόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Γ.Ν. Αντωνακόπουλος, Σ. Σωτηρίου Διδάσκοντες : 

Μελέτη της ανάπτυξης του ανθρώπινου εμβρύου με ιδιαίτερη έμφαση στην αναπτυξή του κατά τις 
πρώτες οκτώ εβδομάδες κύησης 

Σκοπός : 

- Εισαγωγικές παρατηρήσεις
- Γεννητικά όργανα του ενήλικα, γαμετογένεση, ωοθυλακιορρηξία 
- Γονιμοποίηση, αυλάκωση,σχηματισμός και εμφύτευση της βλαστοκύστης 
- Σχηματισμός του δίστιβου και του τρίστιβου εμβρυϊκού δίσκου 
- Παράγωγα των βλαστικών δερμάτων 
- Εμβρυϊκοί υμένες και πολύδυμες κυήσεις 
- Πρώιμη εμβρυϊκή περίοδος 
- Όψιμη εμβρυϊκή περίοδος 
-Συγγενείς ανωμαλίες 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις 
Γραπτές Αξιολόγηση : 

1
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ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (ΥΠ) ΒΕ0701 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
2ο Εξάμηνο 65h 
Σίμος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Γ. Σίμος, Ε. Γεωργάτσου, Π. Λιάκος, Α. Τσακάλωφ, Η. Μυλωνής Διδάσκοντες : 

Η κατανόηση των βασικών κυτταρικών λειτουργιών σε μοριακό επίπεδο με την μελέτη: 
- της δομής και των ιδιοτήτων των πρωτεϊνών και ενζύμων   
- των τρόπων παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας 
- του ενδιάμεσου μεταβολισμού των κυρίων βιομορίων και των μηχανισμών ρύθμισής τους 

Σκοπός : 

Δομή, λειτουργία και ανάλυση πρωτεϊνών     
Πρωτεΐνες μεταφοράς οξυγόνου       
Πρωτεΐνες συνδετικού ιστού         
Ένζυμα: μηχανισμοί κατάλυσης, κινητική, αναστολείς, ρύθμιση 
Βιολογικές μεμβράνες και μεμβρανική μεταφορα  
Εισαγωγή στο μεταβολισμό         
Γλυκόλυση         
Γλυκονεογένεση         
Κύκλος του Krebs         
Aναπνευστική αλυσίδα - Οξειδωτική φωσφορυλίωση 
Πορεία φωσφορικών πεντοζών 
Μεταβολισμός  γλυκογόνου         
Μεταβολισμός λιπαρών οξέων 
Αποικοδόμηση πρωτεϊνών και αμινοξέων & κύκλος ουρίας 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, Φροντιστήρια, Εργαστηριακές ασκήσεις 
Γραπτές εξετάσεις στη Θεωρία (80%) και στα Εργαστήρια (20%) στο τέλος του εξαμήνου     
Αξιολόγηση επίδοσης στις Εργαστηριακές Ασκήσεις 

Αξιολόγηση : 

1
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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι (ΥΠ) ΒΕ0801 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
2ο Εξάμηνο 91h 
Μολυβδάς Πασχάλης- Αδάμ, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Π. Α. Μολυβδάς,  Α. Γερμενής, Απ. Χατζηευθυμίου, Ε. Παρασκευά, Ι. Αϊδονιδης Χρ. Χατζόγλου 
(ΠΔ.407/80) Προσκεκλημένοι ομιλητές 

Διδάσκοντες : 

Eισαγωγή  στη φυσιολογία, μελέτη  των μηχανισμών λειτουργίας του κυττάρου, των διεγερσίμων 
κυττάρων και της φυσιολογίας του αίματος 

Σκοπός : 

- Φυσιολογία του κυττάρου, ιδιότητες της κυτταρικής μεμβράνης, διακυτταρική επικοινωνία, 
νευρομυϊκή σύναψη, ιδιότητες των συνάψεων του νευρικού συστήματος. 
- Μυϊκή συστολή, τύποι συσταλτών κυττάρων 
- Φυσιολογία του αίματος :  Έμμορφα στοιχεία, φλεγμονήστοιχεία ανοσολογίας, πλάσμα, ομάδες 
αίματος, μετάγγιση, αιμολυτική νόσος των νεογνών, αιμόσταση και πήξη του αίματος. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις 
Γραπτές (η θεωρητική ύλη) και Προφορικές ( η εργαστηριακή ύλη) Αξιολόγηση : 

1
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ (ΥΠ) ΒΕ0102 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
2ο Εξάμηνο 91h 
Βαμβακόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ν. Κ. Βαμβακόπουλος, Α. Τσέζου Διδάσκοντες : 

Η προσπέλαση της ζωής από το μοριακό επίπεδο των αυτοαναπαραγώμενων βιομακρομορίων, στο 
επίπεδο του κυττάρου και του οργανισμού. Μελέτη της  Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του 
ανθρώπου με συνθετική μεθοδολογία (δηλαδή από τα επί μέρους συστατικά στο όλο). 

Σκοπός : 

Ενότητα ΙV: Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία                  
1:Φύση Γενετικού Υλικού και Ροή Γενετικής Πληροφορίας 
2:Φυσικοχημικές ιδιότητες Νουκλεϊκών Οξέων Μέρος Ι. Μονονουκλεοτίδια και μονόκλωνα ολιγο- 
& πολυ-νουκλεοτίδια 
3:Φυσικοχημικές ιδιότητες Νουκλεϊκών Οξέων Μέρος ΙΙ. Δίκλωνα πολυνουκλεοτίδια 
4:Δομή DNA και οργάνωση προκαρυωτικού και ευκαρυωτικού γονιδιώματος  
5.Ρύθμιση γονιδιακής λειτουργίας προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών συστημάτων     6:Μοριακή 
Βιολογική αποτύπωση της εξελικτικής δράσης: Πολυμορφισμοί 
7:Βασικές Αρχές Κλωνοποίησης Ι. Εισαγωγή στην τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA 
8:Βασικές Αρχές Κλωνοποίησης ΙΙ. Γονιδιακή κλωνοποίηση, η τεχνολογική επανάσταση 
9:Κυτταρική Βιολογία Ι. Κυτταροσκελετός, κυτταρική διαίρεση, έλεγχος κυτταρικού κύκλου, 
προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος (απόπτωση) 
10:Κυτταρική Βιολογία ΙΙ. Κυτταρική Σηματοδότηση μέσω μεμβρανικών και κυτταροπλασματικών 
υποδοχέων   
11:Γονιδιακή ρύθμιση κατά την ανάπτυξη 
12:Μοριακή Βιολογία Καρκίνου. Μηχανισμοί Καρκινογένεσης 
13:Εφαρμογές της Μοριακής Βιολογίας στην Ιατρική Ι (Γενετική Ανάλυση της κληρονόμησης των 
πολυμορφισμών DNA, Ανάστροφη Γενετική ή Κλωνοποίηση γονιδιακών τόπων (Positional 
Cloning), Διάγνωση, Διαγνωστικά) 
14:Εφαρμογές της Μοριακής Βιολογίας στην Ιατρική ΙΙ (Θεραπευτικές ουσίες, Εμβόλια, Γονιδιακή 
θεραπεία, τεχνολογία antisense και καταλυτικού RNA-ριβοζύμης 
Ενότητα V: Στοιχεία Μοριακής Γενετικής 
15: Μοριακή Γενετική του Ανθρώπου 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, Φροντιστήρια, Εργαστηριακές ασκήσεις 
Γραπτές για το θεωρητικό και το εργαστηριακό μέρος Αξιολόγηση : 

1
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (ΕΠ) ΒΕ0901 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
2ο Εξάμηνο 26h 
Θεοδώρου Κυριακή, Επίκουρος Καθηγήτρια
 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Κ. Θεοδώρου, Χ. Ηλιούδης (Συμβασιούχος βάσει του Π.Δ. 407/80) Διδάσκοντες : 

- Εξοικείωση των φοιτητών στις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων γενικότερα και των 
ιατρικών βάσεων ειδικότερα 
- Εκμάθηση της Access 

Σκοπός : 

Εισαγωγή στις Ιατρικές Βάσεις Δεδομένων
- Συστήματα Διοίκησης Βάσεων Δεδομένων 
- Δομές Δεδομένων στα Paper-Based Patient Records 
- Δομές Δεδομένων στα Computer-Based Patient Records 
- Οργάνωση των Δεδομένων με  Συστήματα Διοίκησης Βάσεων Δεδομένων 
Χαρακτηριστικά των Συστημάτων Διοίκησης Βάσεων Δεδομένων   
- Μοντέλα Δεδομένων 
- Έλεγχος Δεδομένων 
Αποθήκευση Δεδομένων 
- Παραδοσιακή αποθήκευση 
- Λογική και φυσική αποθήκευση σε Η/Υ 
Μοντελοποίηση DBMS 
- Σχεσιακό μοντέλο Δεδομένων 
- Ιεραρχικό  μοντέλο Δεδομένων 
- Δικτυωτό Μοντέλο Δεδομένων 
- Οργάνωση Δεδομένων 
- Ημιδομημένες -  ΧΜL Βάσεις Δεδομένων 
Δημιουργία Ιατρικής Βάσης Δεδομένων με την χρήση της Access 
- Γνωριμία με την Access -  Δημιουργία της  Ιατρικής Βάσης Δεδομένων MedDB 
- Δημιουργία Φορμών στη βάση 
- Δημιουργία Ερωτημάτων  στη βάση 
- Δημιουργία εκτυπώσεων 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις 
Γραπτές, Προφορικές Αξιολόγηση : 

1
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ΑΓΓΛΙΚΑ ΓIA THN IATΡIKH IΙ (ΞΓ) ΞΓ0102 

Γενικά Τομέας : 
2ο Εξάμηνο XXh 
Ρέππου Κλεονίκη-Βασιλική, ΕΔΤΠ 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ρέππου Κλεονίκη-Βασιλική Διδάσκοντες : 

Εξοικείωση των φοιτητών με περισσότερο σύνθετες δομές και υψηλότερου επιπέδου λεξιλόγιο της 
Αγγλικής γλώσσας, που προσιδιάζουν περισσότερο στον επιστημονικό και ιατρικό  λόγο. Εισαγωγή 
στην παραγωγή γραπτού λόγου, με  επιστημονικό προσανατολισμό.  Εισαγωγή στις τεχνικές μελέτης 
σε ακαδημαϊκό επίπεδο (academic study skills). Στόχος είναι η ολοκλήρωση της γλωσσικής 
προετοιμασίας  που απαιτείται  για τη όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση και αξιοποίηση από 
τους φοιτητές της αγγλόφωνης ιατρικής βιβλιογραφίας. 

Σκοπός : 

Αυθεντικά ή κατάλληλα προσαρμοσμένα κείμενα επιστημονικού, και ειδικότερα ιατρικού 
ενδιαφέροντος, αξιοποιούνται γλωσσικά με ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου, καθώς και 
ανάπτυξης δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής (reading and writing skills) και ακαδημαϊκής μελέτης 
(academic study skills). 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Διαλέξεις. Φροντιστήριο 
Τελική γραπτή εξέταση Αξιολόγηση : 

1
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ (ΞΓ) ΞΓ0202 

Γενικά Τομέας : 
2ο Εξάμηνο XXh Διάρκεια : 

Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 
Διδάσκοντες : 

Δεν θα διδαχθεί Σκοπός : 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : 
Αξιολόγηση : 

1
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ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΜΡ0102 

Μορφολογίας Τομέας : 
3ο Εξάμηνο 65h 
Αρβανίτης Δημήτριος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Δ. Αρβανίτης,  Μ. Σγάντζος, Α. Βάσιου & συμβασιούχοι ΠΔ 407/80 Διδάσκοντες : 

- Μελέτη της Γενικής Ανατομικής των Σπλάγχνων και των Αγγείων
- Μελέτη της Σπλαγχνολογίας και της Αγγειολογίας 

Σκοπός : 

- Γενική  Ανατομική των Σπλάγχνων
- Γενική Ανατομική  των Αγγείων     
- Σπλαγχνολογία                       
- Αναπνευστική  Συσκευή               
- Πεπτική  Συσκευή 
- Ουρογεννητική  Συσκευή 
- Ενδοκρινικό  σύστημα             
- Αγγειολογία                       
- Καρδιά                        
- Αρτηρίες                              
- Φλέβες 
- Λεμφαδένες , Λεμφαγγεία και Σπλήνας 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις και Εργαστηριακές ασκήσεις 
Γραπτές (η θεωρητική ύλη) και Προφορικές (η εργαστηριακή ύλη) Αξιολόγηση : 

1
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ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΜΡ0202 

Μορφολογίας Τομέας : 
3ο Εξάμηνο 65h 
Αντωνακόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Γ. Ν. Αντωνακόπουλος Διδάσκοντες : 

- Mελέτη της μικροσκοπικής υφής των οργανικών συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος Σκοπός : 

- Δέρμα
- Αναπνευστικό  σύστημα 
- Πεπτικό σύστημα 
- Ενδοκρινικό  σύστημα 
- Ουροποιητικό σύστημα 
- Γεννητικό  σύστημα άρρενος 
- Γεννητικό σύστημα θήλεος 
- Αισθητήρια  όργανα 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, εργαστηριακές  ασκήσεις 
Γραπτές στην θεωρητική ύλη και προφορικές στην Εργαστηριακή ύλη. Αξιολόγηση : 

1
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ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΜΡ0302 

Μορφολογίας Τομέας : 
3ο Εξάμηνο 39h 
Αντωνακόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Γ. Ν. Αντωνακόπουλος, Σ. Σωτηρίου Διδάσκοντες : 

Μελέτη της ανάπτυξης των οργανικών συστημάτων του ανθρώπινου εμβρύου, καθώς και των 
κυριότερων συγγενών ανωμαλιών τους 

Σκοπός : 

- Εισαγωγικές παρατηρήσεις
- Εμβρυϊκή ανάπτυξη των κοιλοτήτων και διαφραγμάτων 
- Εμβρυϊκή ανάπτυξη των μυών 
- Εμβρυϊκή ανάπτυξη του αναπνευστικού συστήματος 
- Εμβρυϊκή ανάπτυξη του πεπτικού συστήματος 
- Εμβρυϊκή ανάπτυξη του ουρογεννητικού συστήματος 
- Εμβρυϊκή ανάπτυξη του καρδιαγγειακού συστήματος 
- Εμβρυϊκή ανάπτυξη του ενδοκρινικού συστήματος 
- Εμβρυϊκή ανάπτυξη του νευρικού συστήματος 
- Εμβρυϊκή ανάπτυξη των αισθητηρίων οργάνων 
- Εμβρυϊκή ανάπτυξη του δέρματος και των προσαρτημάτων του 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις,  εργαστηριακές ασκήσεις 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΒΕ0702 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
3ο Εξάμηνο 90h 
Γεωργάτσου Ελένη, Επίκουρος Καθηγήτρια 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

 Ε. Γεωργάτσου,  Γ. Σίμος, Π. Λιάκος, Α. Τσακάλωφ, Η. Μυλωνής Διδάσκοντες : 

Η ολοκλήρωση του μεταβολισμού και η κατανόηση της ρύθμισης των βιοχημικών λειτουργιών του 
ανθρώπινου οργανισμού σε μοριακό, κυτταρικό και συστηματικό επίπεδο με την μελέτη : 
- της βιοσύνθεσης αμινοξέων και αίμης και του μεταβολισμού λιπιδίων και νουκλεοτιδίων, 
- των μηχανισμών της διατήρησης, της μεταβίβασης και της έκφρασης της γενετικής πληροφορίας 
- του μηχανισμού δράσης των ορμονών και του ρόλου τους στην ομοιοστασία του οργανισμού  
- της βιοχημικής ιδιαιτερότητας διαφόρων ιστών και συστημάτων  
- ειδικών βιοχημικών θεμάτων κλινικής σημασίας 

Σκοπός : 

- Βιοσύνθεση αμινοξέων και αίμης
- Μεταβολισμός νουκλεοτιδίων 
- Μεταβολισμός λιπιδίων και χοληστερόλης 
- Ροή των γενετικών πληροφοριών 
- Αντιγραφή, ανασυνδυασμός και επιδιόρθωση DNA  
- Σύνθεση και ωρίμανση RNA 
- Βιοσύνθεση πρωτεϊνών 
- Έλεγχος γονιδιακής έκφρασης 
- Στόχευση πρωτεϊνών - ενδοκυττάρια μεταφορά 
- Ανάλυση, κατασκευή και κλωνοποίηση του DNA 
- Βιοχημεία πρωτεϊνών πλάσματος - Βιοχημεία αιμόστασης  
- Βιοχημεία Καρκίνου: Ιοί και ογκογονίδια – Καρκινογένεση 
- Αρχές κυτταρικής σηματοδότησης - Εισαγωγή στις ορμόνες 
- Βιοχημεία πεπτιδο-ορμονών 
- Βιοχημεία στεροειδών ορμονών 
- Βιοχημεία κίνησης 
- Βιοχημεία ανοσοποιητικού 
- Βιοχημεία αισθητηρίων οργάνων 
- Oλοκλήρωση του μεταβολισμού, μεταβολικές λειτουργίες οργάνων και βιοχημεία ειδικών 
καταστάσεων 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, φροντιστήρια, εργαστηριακές ασκήσεις 
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου στη θεωρία (80%) και στο εργαστήριο (20%). 
Αξιολόγηση επίδοσης στις εργαστηριακές ασκήσεις. 

Αξιολόγηση : 

1
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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΒΕ0802 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
3ο Εξάμηνο 78h 
Μολυβδάς Πασχάλης- Αδάμ, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Π. Α. Μολυβδάς, Απ. Χατζηευθυμίου, Ε. Παρασκευά, Ι. Αϊδονιδης, Κωστίκας Κ, Χρ. Χατζόγλου 
(ΠΔ.407/80) Προσκεκλημένοι ομιλητές 

Διδάσκοντες : 

Μελέτη των  μηχανισμών λειτουργίας του κυκλοφορικού, του αναπνευστικού, του ουροποιητικού 
και του πεπτικού συστήματος. 

Σκοπός : 

- Φυσιολογία του κυκλοφορικού συστήματος
- Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος 
- Φυσιολογία των  νεφρών και της οξεοβασικής ισορροπίας 
- Φυσιολογία του πεπτικού συστήματος 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, Εργαστηριακές  Ασκήσεις 
Γραπτές εξετάσεις (η θεωρητική ύλη) και Προφορικές (η εργαστηριακή ύλη) Αξιολόγηση : 

1
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΥΠ) ΚΙ0100 

Κοινωνικής Ιατρικής Τομέας : 
3ο Εξάμηνο 39h 
Αντωνακόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Γ. Ν.  Αντωνακόπουλος, Διδάσκοντες : 

Μελέτη της ιατρικής των σημαντικότερων πολιτισμών, της πορείας της διαμέσου των αιώνων καθώς 
και των επιδράσεων των εκάστοτε κοινωνικών συνθηκών και δοξασιών στην εξέλιξη  της ιατρικής. 

Σκοπός : 

- Η Ιατρική κατά τους προϊστορικούς χρόνους
- Η Ιατρική στην Μεσοποταμία και στην αρχαία Αίγυπτο 
- Η Ιατρική της Άπω Ανατολής 
- Η Ελληνική Ιατρική 
- Η Ρωμαϊκή Ιατρική 
- Η Μεσαιωνική Ιατρική 
- Η Ιατρική κατά την Αναγέννηση 
- Η Ιατρική των νεωτέρων χρόνων 
- Η σύγχρονη Ιατρική 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (ΕΠ) ΒΕ0902 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
3ο Εξάμηνο 26h 
Θεοδώρου Κυριακή, Επίκουρος Καθηγήτρια 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Κ. Θεοδώρου, Χ. Ηλιούδης (Συμβασιούχος  Π.Δ. 407/80) Διδάσκοντες : 

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές της Ιατρικής να γνωρίσουν τις τεχνολογίες του Διαδικτύου 
και ποιο συγκεκριμένα αυτές της δημοσίευσης και ανάκτησης πληροφοριών δίνοντας έμφαση στην 
ανάκτηση ιατρικών πληροφοριών με τη χρήση medline και μηχανών αναζήτησης. Επιπλέον θα 
αναλυθούν  οι διαδικασίες αξιολόγησης της αξιοπιστίας των δημοσιευμένων ιατρικών πληροφοριών 
στο Διαδίκτυο καθώς και η Οργάνωση και Ανάκτηση ιατρικών πληροφοριών για την άσκηση 
ιατρικής πράξης βασισμένης σε ενδείξεις. 

Σκοπός : 

Εισαγωγή στο Διαδίκτυο
Τεχνολογίες Δημοσίευσης στο Internet 
Εισαγωγή στην Ανάκτηση Ιατρικών πληροφοριών 
Medline 
Αναζήτηση Ιατρικών Πληροφοριών στο Διαδίκτυο 
Αξιολόγηση της ποιότητας των δημοσιευμένων ιατρικών πληροφοριών στο Διαδίκτυο. 
Οργάνωση και Ανάκτηση ιατρικών πληροφοριών για την άσκηση ιατρικής πράξης βασισμένης σε 
ενδείξεις (evidence based medicine) 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις 
Γραπτές και Προφορικές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΑΓΓΛΙΚΑ ΓIA THN IATΡIKH IΙΙ (ΞΓ) ΞΓ0103 

Γενικά Τομέας : 
3ο Εξάμηνο XXh 
Ρέππου Κλεονίκη-Βασιλική, ΕΔΤΠ 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ρέππου Κλεονίκη-Βασιλική Διδάσκοντες : 

  
Εισαγωγή στις διάφορες μορφές και "ύφη" γραπτού κυρίως  ιατρικού λόγου (π.χ. οδηγίες, 
σημειώσεις, επιστολές, άρθρα) με εστίαση στις γλωσσικές τους διαφορές, δομής και λεξιλογίου. 
Εμπλουτισμός και εμπέδωση ιατρικής ορολογίας. Στόχος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης 
και κατανόησης ποικίλων ιατρικών κειμένων και, σε μικρότερο βαθμό, παραγωγής ιατρικού γραπτού 
λόγου (δεξιότητες γραφής). Εισαγωγή στην κατανόηση προφορικού ιατρικού λόγου (listening skills).

Σκοπός : 

Με βάση διάφορα αυθεντικά ή προσαρμοσμένα κείμενα ιατρικού περιεχομένου, γίνονται ποικίλες 
ασκήσεις  κατανόησης κυρίως, αλλά και παραγωγής  γραπτού ιατρικού λόγου, διαβαθμισμένης 
δυσκολίας, και ασκήσεις κατανόησης προφορικού ιατρικού λόγου. Έμφαση δίνεται και σε ασκήσεις 
εμπλουτισμού ιατρικής ορολογίας. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Διαλέξεις. Φροντιστήριο 
Επιλογή: (α) Τελική γραπτή εξέταση  ή  (β) γραπτή πρόοδος και εργασία Αξιολόγηση : 

1
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ (ΞΓ) ΞΓ0203 

Γενικά Τομέας : 
3ο Εξάμηνο XXh Διάρκεια : 

Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 
Διδάσκοντες : 

Δεν θα διδαχθεί Σκοπός : 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : 
Αξιολόγηση : 

1
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ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙΙ (ΥΠ) ΜΡ0103 

Μορφολογίας Τομέας : 
4ο Εξάμηνο 65h 
Αρβανίτης Δημήτριος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Δ. Αρβανίτης,  Μ. Σγάντζος, Α. Βάσιου & συμβασιούχοι ΠΔ 407/80 Διδάσκοντες : 

- Μελέτη της Γενικής Ανατομικής του Νευρικού Συστήματος και των Αισθητηρίων Οργάνων
- Μελέτη της Ανατομικής του Νευρικού Συστήματος και των Αισθητηρίων Οργάνων 
- Μελέτη της εμβρυολογικής ανάπτυξης του Νευρικού  Συστήματος και των Αισθητηρίων Οργάνων

Σκοπός : 

- Γενική Ανατομική του Νευρικού Συστήματος και των Αισθητηρίων Οργάνων
- Νευρικό Σύστημα 
- Κεντρικό νευρικό σύστημα 
- Περιφερικό νευρικό σύστημα 
- Αυτόνομο νευρικό σύστημα 
- Εμβρυολογική ανάπτυξη του Νευρικού Συστήματος 
- Αισθητήρια Όργανα 
- Όργανο της Όρασης 
- Όργανο της ακοής και της ισορροπίας  
- Όργανο της όσφρησης 
- Όργανο της γεύσης 
- Δέρμα 
- Εμβρυολογική ανάπτυξη των Αισθητηρίων Οργάνων 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, εργαστηριακές  ασκήσεις 
Γραπτές εξετάσεις (η θεωρητική ύλη) και  Προφορικές ( η εργαστηριακή ύλη) Αξιολόγηση : 

1
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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ (ΥΠ) ΒΕ0803 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
4ο Εξάμηνο 117h 
Χατζηευθυμίου Αποστολία, Επίκουρος Καθηγήτρια 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Π. Α. Μολυβδάς,  Απ. Χατζηευθυμίου, Ε. Παρασκευά,  Χρ. Χατζόγλου (ΠΔ.407/80) 
Προσκεκλημένοι ομιλητές 

Διδάσκοντες : 

Mελέτη της φυσιολογίας του νευρικού συστήματος, του μεταβολισμού και της θερμορύθμισης και 
της φυσιολογίας του ενδοκρινικού συστήματος και των γεννητικών οργάνων 

Σκοπός : 

- Οργάνωση του νευρικού συστήματος: Νευρωνικά κυκλώματα, αισθητικοί υποδοχείς, ειδικές 
αισθήσεις 
- Κινητικότητα: Οργάνωση κινητικότητας στο νωτιαίο μυελό, έλεγχος της κινητικής λειτουργίας από 
τον φλοιό του εγκεφάλου και το εγκεφαλικό στέλεχος 
- Παρεγκεφαλίδα, βασικά γάγγλια 
- Φλοιός του εγκεφάλου: Μνήμη, μάθηση, εγρήγορση, συμπεριφορά, υποθάλαμος, ύπνος 
- Ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου, επιληψία 
- Αυτόνομο νευρικό σύστημα 
- Μεταβολισμός, θερμορύθμιση 
- Ορμόνες: Oρμόνες της υπόφυσης, μεταβολικές ορμόνες  του θυρεοειδούς, ορμόνες του φλοιού των 
επινεφριδίων, Ινσουλίνη, γλουκαγόνη και ζακχαρώδης διαβήτης, παραθορμόνη, καλσιτονίνη 
(μεταβολισμός Ca++,P) 
- Λειτουργία της αναπαραγωγής στον άνδρα και στη γυναίκακύηση, γαλουχία 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις 
Γραπτές εξετάσεις (η θεωρητική ύλη) και Προφορικές ( η εργαστηριακή ύλη) Αξιολόγηση : 

1
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ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι (ΥΠ) ΒΕ1101 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
4ο Εξάμηνο 78h 
Ασπροδίνη Ευτυχία, Αναπληρ. Καθηγήτρια 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ν. Σακελλαρίδης, Ε. Ασπροδίνη, Ν. Πιτσίκας, Α. Βασιλάκη Διδάσκοντες : 

1.Βασική Χημεία Φαρμάκου 
2.Μηχανισμός Δράσης του 
3.Όργανο(α) Στόχος(οι)  
4.Ενδείξεις - Θεραπευτικές Εφαρμογές 
5.Αντενδείξεις - Περιορισμοί στη Χρήση 
6.Παρενέργειες  
7.Αλληλεπιδράσεις με του Άλλα Φάρμακα 
8.Πλεονεκτήματα Συνδυασμένης Φαρμακοθεραπείας - Συνδυασμοί Φαρμάκων 
9.Ο Μηχανισμός Πρόκλησης Πιθανής Τοξικότητας 

Σκοπός : 

1

Διδασκαλία : . 
. Αξιολόγηση : 
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ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι (ΥΠ) ΒΕ1101 
1.Εισαγωγή
2.Υποδοχείς Φαρμάκων & Φαρμακοδυναμική 
3.Φαρμακοκινητική & Φαρμακοδυναμική 
4.Μεταβολισμός φαρμάκων 
5.Βασική & Κλινική Εκτίμηση των Νέων Φαρμάκων 
6.Φάρμακα που Ενεργοποιούν του Χολινεργικούς Υποδοχείς & Φάρμακα που Αναστέλλουν την 
Ακετυλοχολινεστεράση 
7.Αντιχολινεργικά ή Παρασυμπαθητικολυτικά Φάρμακα 
8.Αγωνιστές των Αδρενεργικών Υποδοχέων και Άλλα  Συμπαθητικομιμητικά 
9.Φάρμακα Ανταγωνιστές των Αδρενεργικών Υποδοχέων 
10.Εισαγωγή στη Φαρμακολογία των Φαρμάκων του ΚΝΣ 
11.Ηρεμιστικά – Υπνωτικά Φάρμακα 
12.Αλκοόλη 
13.Αντιεπιληπτικά Φάρμακα 
14.Γενικά Αναισθητικά 
15.Τοπικά Αναισθητικά 
16.Μυοχαλαρωτικά Φάρμακα 
17.Φαρμακολογική Αντιμετώπιση του Παρκινσονισμού & Άλλων Κινητικών Διαταραχών 
18.Αντιψυχωτικά (Νευροληπτικά) Φάρμακα & Λίθιο 
19.Αντικαταθλιπτικά Φάρμακα 
20.Οπιοειδή Αναλγητικά & Ανταγωνιστές 
21.Κατάχρηση Φαρμάκων 
22.Άνοια 
23.Εισαγωγή στην Τοξικολογία: Επαγγελματική & Περιβαλλοντική 
24.Δηλητηρίαση από Βαρέα Μέταλλα & Χηλικούς Παράγοντες 
25.Αντιμετώπιση του Δηλητηριασμένου ασθενούς  
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
26.Αρχές και Εφαρμογές Φαρμακοκινητικής  
27.Φαρμακογενετική  
28.Γενετική Θεραπεία 
29.Βιταμίνες 
30.Φάρμακα, Εξάρτηση και Κοινωνία 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1.Κλινική Εφαρμογή Φαρμακοκινητικής 
2.Μεταβολισμός Φαρμάκων 
3.Φαρμακοδυναμική - Αλληλεπίδραση Φαρμάκου - Υποδοχέα 
4.Φαρμακοδυναμική - Αλληλεπίδραση Αγωνιστών / Ανταγωνιστών 
5.Δράση Φαρμάκων στις Μη Εξαρτημένες Συμπεριφορές: Το Τεστ του Ανοικτού Πεδίου 
Έλεγχος Δράσης Φάρμακων επί της Χωρικής Μνήμης – Αξιολόγηση μέσω του Υδάτινου 
Λαβύρινθου του Morris 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

2
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ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (ΥΠ) ΜΡ0400 

Μορφολογίας Τομέας : 
4ο Εξάμηνο 91h 
Κουκούλης Γεώργιος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Γ. Κουκούλης,  Μ. Ιωάννου, Ε. Κωστοπούλου, Σ. Μπαρμπάνης. Διδάσκοντες : 

Μελέτη των αιτιών, των παθογενετικών μηχανισμών και των βασικών μορφολογικών εκδηλώσεων 
των νόσων. 

Σκοπός : 

- Φλεγμονή, 
- Νεοπλασματικές νόσοι, 
- Γενετικά νοσήματα,  
- Κυτταρικές προσαρμογές και αντιδράσεις. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις 
Γραπτές και προφορικές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΥΠ) ΨΧ0100 

Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων Τομέας : 
4ο Εξάμηνο 39h 
Αγγελόπουλος Νικηφόρος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ν.  Αγγελόπουλος Διδάσκοντες : 

- H περιγραφή όλου του φάσματος των ψυχολογικών παραγόντων που απαρτιώνονται στην 
βιοψυχοκοινωνική διάσταση του ανθρώπου με έμφαση στην αλληλεπίδραση του σωματικού και του 
ψυχικού. 

Σκοπός : 

- Aντικείμενο της Ιατρικής Ψυχολογίας
- Μεθοδολογία έρευνας στην Ιατρική Ψυχολογία 
- Βιολογικό υπόστρωμα ψυχικών λειτουργιών 
- Αναπτυξιακές φάσεις.  Ο κύκλος της ζωής 
- Ένστικτα. Κίνητρα. Ορμέφυτα 
- Σεξουαλικότητα - Επιθετικότητα 
- Συναισθήματα 
- Ύπνος. Εγρήγορση. Συνείδηση 
- Αντίληψη 
- Προσοχή  
- Συγκέντρωση 
- Μνήμη. Μάθηση 
- Νοημοσύνη 
- Σκέψη - Ομιλία 
- Βούληση - Ψυχοκινητικότητα 
- Προσωπικότητα 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Διαλέξεις 
Προφορικές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΒΕ1200 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
4ο Εξάμηνο 26h 
Ασπροδίνη Ευτυχία, Αναπληρ. Καθηγήτρια 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ν. Σακελλαρίδης, Ε. Ασπροδίνη, Ν. Πιτσίκας, Α. Βασιλάκη Διδάσκοντες : 

Το μάθημα ασχολείται με την εις βάθος εξέταση των κυριότερων νευροδιαβιβαστών και των 
υποδοχέων αυτών στο κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα. Εμφαση θα δοθεί στην κατανόηση 
της μοριακής και κυτταρικής δομής των κυριοτέρων υποδοχέων και στο ρόλο αυτών σε 
παθοφυσιολογικές λειτουργίες του νευρικού συστήματος. Για την κατανόηση της δομής και 
λειτουργίας των υποδοχέων αυτών θα γίνει ανάπτυξη των μεθόδων της ηλεκτροφυσιολογίας, 
φαρμακολογίας, και μοριακής Βιολογίας. 

Σκοπός : 

- Υποδοχείς ακετυλοχολίνης
- Υποδοχείς νοραδρεναλίνης 
- Υποδοχείς γλουταμινικού οξέος 
- Υποδοχείς ντοπαμίνης 
- Υποδοχείς σεροτονίνης 
- Υποδοχείς αδενοσίνης 
- Υποδοχείς ορμονών 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 
Γραπτές εξετάσεις. Παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές (προαιρετικά), προσθέτουν 10%  στον 
τελικό βαθμό 

Αξιολόγηση : 

1
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ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
(ΕΠ) 

ΒΕ1211 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
4ο Εξάμηνο 26h Διάρκεια : 

Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Γ. Σίμος, Π. Λιάκος Διδάσκοντες : 

Δεν Θα διδαχθεί Σκοπός : 

-Αρχές στόχευσης πρωτεϊνών στα υποκυτταρικά οργανίδια και μηχανισμών ενδοκυττάριας 
μεταφοράς. 
 
-Ο ρόλος της κυτταρικής οργάνωσης στη μετάδοση σημάτων. 
 
-Δυναμική του πυρήνα: Λειτουργίες του πυρηνικού φακέλου, του πυρηνοσκελετού και του 
πυρηνίσκου. Μυϊκή δυστροφία Emery – Dreifus, λιποδυστροφία. 
 
-Ανώτερη οργάνωση της χρωματίνης και ο ρόλος της στη γονιδιακή έκφραση και κυτταρική 
διαίρεση. Τελομερή και κυτταρική γήρανση. 
 
-Μηχανισμοί μεταφοράς μακρομορίων μέσω των πυρηνικών πόρων. 
 
-Μηχανισμοί στόχευσης μεμβρανικών και εκκρινομένων πρωτεϊνών: οι λειτουργίες του 
ενδοπλασματικού δικτύου Κυστική ίνωση. 
 
-Μηχανισμοί κυστιδιακής μεταφοράς: Σύστημα Golgi, λυσοσώματα, ενδοσώματα, εξωκύττωση. 
Λυσοσωμικές γενετικές ασθένειες. 
 
-Μεταφορά πρωτεϊνών στα μιτοχόνδρια και τα υπεροξυσώματα. Μιτοχονδριακές μυοπάθειες και 
υπεροξυσωμικές ασθένειες. 
 
-Κυτταροσκελετικός, κυτταρική κίνηση και σχήμα: μικροϊνίδια, μικροσωληνίσκοι και ενδιάμεσα 
ινίδια, μηχανισμοί σύνδεσης με τα μεμβρανικά συστήματα. Κερατίνες και δερματοπάθειες. 
 
-Διακυτταρικοί σύνδεσμοι και επικοινωνία, εξωκυττάρια ουσία. Μηχανισμοί μετάστασης. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις. 
Γραπτές εξετάσεις. Αξιολόγηση : 

1
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ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ (ΕΠ) ΚΙ0910 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
4ο Εξάμηνο XXh 
Ζιντζαράς Ηλίας, Αναπλ. Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Η. Ζιντζαράς, A. Παπαθανασίου (Π.Δ.407/80) Διδάσκοντες : 

Η ραγδαία ανάπτυξη της γενωματικής, της πρωτεϊνωματικής και των συναφών κλάδων έχει 
οδηγήσει στην παραγωγή τεραστίου όγκου βιολογικών πληροφοριών. Λόγω αυτού του τεράστιου 
όγκου δεδομένων ο τρόπος λειτουργίας των βιοϊατρικών επιστημών καθοδηγείται πλέον από τα ίδια 
τα δεδομένα. To γεγονός αυτό θα επιβάλλει σύντομα ακόμη και στη κλινική καθημερινότητα την 
ανάγκη διαχείρισης και ανάλυσης αυτού του τεραστίου όγκου των γενετικών και φαινοτυπικών 
πληροφοριών. Συνεπώς, σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη διαχείριση 
και ανάλυση γονιδιοματικών και πρωτεϊνομικών δεδομένων, και την ανάκτηση αυτών των 
δεδομένων από βάσεις δεδομένων του διαδικτύου. 

Σκοπός : 

- Διαδικτυακοί τόποι βιοπληροφορικής
- Ανάκτηση γενετικών δεδομένων από βάσεις δεδομένων–GenBank 
- Ανάλυση νουκλεοτιδικών και αμινοξικών αλληλουχιών 
- Ανάλυση αντιστοιχίας αλληλουχιών ανά ζεύγη-FASTA 
- Ανάλυση πολλαπλής αντιστοιχίας αλληλουχιών-CLUSTAL 
- Πηγές δεδομένων για πρωτεΐνες–SWISSPROT. 
- Δευτεροταγείς και σύνθετες βάσεις δεδομένων αλληλουχιών πρωτεϊνών–PROSITE, PRINTS και   
   OWL. 
- Σύγκριση δομών πρωτεϊνών με ενδομοριακές και διαμοριακές μέθοδοι 
- Κατηγοριοποίηση δομών πρωτεινών-SSAP, CE και CATH. 
- Στοιχεία γενετικής ανάλυσης. 
- Έλεγχος της συσχέτισης μεταξύ γονιδίων και νόσων. 
- Ανάλυση γονιδιωματικών σαρώσεων 
- Ανάλυση δεδομένων μικροσυστοιχιών γονιδιακής έκφρασης (Microarrays) 
- Κάθε μάθημα ακολουθείται από εργαστηριακές ασκήσεις σε Η/Υ 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις και εργαστηριακές ασκήσεις σε Η/Υ 
Γραπτή παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων Αξιολόγηση : 

1
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ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΠ) ΒΕ0721 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
4ο Εξάμηνο 26h  

Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ε. Γεωργάτσου, Γ. Σίμος, Π. Λιάκος, Η. Μυλωνής Διδάσκοντες : 

Η κατανόηση των βιοχημικών προσαρμογών που παρατηρούνται σε διάφορες φυσιολογικές και 
παθολογικές καταστάσεις ιατρικής σημασίας, με έμφαση στα νεώτερα δεδομένα της διεθνούς 
βιβλιογραφίας. 

Σκοπός : 

Bιοχημεία διατροφής και διαταραχές της:
- ισοζύγιο θερμίδων και συστατικών 
- καλή θρέψη, υποσιτισμός, παχυσαρκία 
- δίαιτες, διατροφικά συμπληρώματα 
- υπό- ή υπέρ- πρόσληψη διαφόρων συστατικών, αλκοολισμός 
Βιοχημεία μεταβολικού συνδρόμου, σακχαρώδους διαβήτη 
Βιοχημεία οξειδωτικού στρες 
- ορισμοί, δείκτες 
- ισχαιμία-επαναιμάτωση, φλεγμονή 
- γήρανση 
Βιοχημεία άσκησης 
- πηγές ενέργειας  
- μεταβολικές προσαρμογές 
Βιοχημεία καρκινικών κυττάρων 
- συνέπειες υποξίας, γλυκόλυσης 
- συνέπειες γενετικών αλλαγών 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 
Γραπτές εξετάσεις ή εκπόνηση βιβλιογραφικής εργασίας Αξιολόγηση : 

1
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙV (ΞΓ) ΞΓ0204 

Γενικά Τομέας : 
4ο Εξάμηνο XXh Διάρκεια : 

Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 
Διδάσκοντες : 

Δεν θα διδαχθεί Σκοπός : 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : 
Αξιολόγηση : 

1
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ΑΓΓΛΙΚΑ ΓIA THN IATΡIKH IV (ΞΓ) ΞΓ0104 

Γενικά Τομέας : 
4ο Εξάμηνο XXh 
Ρέππου Κλεονίκη-Βασιλική, ΕΔΤΠ 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ρέππου Κλεονίκη-Βασιλκή Διδάσκοντες : 

Περαιτέρω ευαισθητοποίηση των φοιτητών στην ποικιλότητα του ιατρικού λόγου με σκοπό τη  
βελτίωση της ικανότητάς τους να τον κατανοούν και να τον παράγουν σε διάφορα περιβάλλοντα 
(π.χ. βιβλιοθήκη, internet, διαλέξεις, παρουσιάσεις εργασιών). 

Σκοπός : 

Ποικίλα κείμενα--δείγματα ιατρικού λόγου χρησιμοποιούνται για την εντατικότερη άσκηση των 
φοιτητών στις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής του γραπτά και προφορικά (reading, writing, 
listening and speaking skills). 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Διαλέξεις. Φροντιστήριο 
Επιλογή: (α) Τελική γραπτή εξέταση  ή  (β) γραπτή πρόοδος και εργασία ή (γ) εργασία με 
παρουσίαση 

Αξιολόγηση : 

1
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ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι (ΥΠ) ΜΡ0501 

Μορφολογίας Τομέας : 
5ο Εξάμηνο 65h 
Κουκούλης Γεώργιος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Γ. Κουκούλης , Μ Ιωάννου, Ε. Κωστοπούλου, Σ. Μπαρμπάνης. Διδάσκοντες : 

Μελέτη των μορφολογικών εδηλώσεων διαφόρων συστημάτων-συσχέτιση με κλινικές εκδηλώσεις 
και με τη διαγνωστική προσπέλαση. 

Σκοπός : 

Παθήσεις μαστού, γυναικολογικού συστήματος, γαστρεντερολογικού, παγκρέατος, ήπατος, νεφρών, 
ουροποιητικού, όρχεος προστάτου και ενδοκρινικών αδένων. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις - Εργαστηριακές Ασκήσεις 
Γραπτές και Προφορικές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΒΕ1102 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
5ο Εξάμηνο 78h 
Σακελλαρίδης Νικόλαος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Σακελλαρίδης Νικόλαος, E.  Aσπροδίνη, Ν. Πιτσίκας, Α. Βασιλάκη Διδάσκοντες : 

1.Βασική Χημεία Φαρμάκου 
2.Μηχανισμός Δράσης του 
3.Όργανο(α) Στόχος(οι)  
4.Ενδείξεις - Θεραπευτικές Εφαρμογές 
5.Αντενδείξεις - Περιορισμοί στη Χρήση 
6.Παρενέργειες  
7.Αλληλεπιδράσεις με του Άλλα Φάρμακα 
8.Πλεονεκτήματα Συνδυασμένης Φαρμακοθεραπείας - Συνδυασμοί Φαρμάκων 
9.Ο Μηχανισμός Πρόκλησης Πιθανής Τοξικότητας 

Σκοπός : 

1
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ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΒΕ1102 
1.Αντιϋπερτασικά
2.Αγγειοδιασταλτικά & Θεραπεία της Στηθάγχης 
3.Φάρμακα που Χρησιμοποιούνται στην Καρδιακή Ανεπάρκεια 
4.Φάρμακα που Χρησιμοποιούνται στις Καρδιακές Αρρυθμίες 
5.Διουρητικά Φάρμακα  
6.Ισταμίνη, Σεροτονίνη & Αλκαλοειδή της Ερυσιβώδους Όλυρας 
7.Αγγειοδραστικά Πεπτίδια 
8.Εικοσανοειδή: Προσταγλανδίνες, Θρομβοξάνες, Λευκοτριένια & Παρόμοιες Χημικές Ενώσεις 
9.Νιτρικό οξείδιο, Δότες & Αναστολείς 
10.Φάρμακα που Χρησιμοποιούνται στο Βρογχικό Άσθμα 
11.Φάρμακα που Χρησιμοποιούνται για την Αντιμετώπιση της Αναιμίας.  Αιμοποιητικοί Αυξητικοί 
Παράγοντες 
12.Φάρμακα που Χρησιμοποιούνται για τις Διαταραχές της Πηκτικότητας του Αίματος 
13.Αντιυπερλιπιδαιμικά Φάρμακα 
14.Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα (ΜΣΑΦ), Αντιρρευματικά Φάρμακα, Μη Οπιοειδή 
Αναλγητικά & Φάρμακα που Χρησιμοποιούνται στην Ουρική Αρθρίτιδα 
15.Ορμόνες του Υποθαλάμου & της Υπόφυσης 
16.Θυρεοειδικά & Αντιθυρεοειδικά Φάρμακα 
17.Αδρενοκορτικοστεροειδή & Αδρενοκορτικοειδικοί Ανταγωνιστές  
18.Γοναδικές Ορμόνες & Αναστολείς 
19.Παγκρεατικές Ορμόνες & Αντιδιαβητικά Φάρμακα 
20.Παράγοντες που Επηρεάζουν την Οστική Ομοιοστασία 
21.β-λακταμικά Αντιβιοτικά & Άλλοι Αναστολείς της Σύνθεσης του Κυτταρικού Τοιχώματος 
22.Χλωραμφενικόλη, Τετρακυκλίνες, Μακρολίδες, Κλινδαμυκίνη & Στρεπτογραμίνες 
23.Αμινογλυκοσίδες & Σπεκτινομυκίνη 
24.Σουλφοναμίδες, Τριμεθοπρίμη & Κινολόνες 
25.Αντιμυκοβακτηριδιακά Φάρμακα 
26.Αντιμυκητιασικά Φάρμακα 
27.Αντιϊκά Φάρμακα 
28.Διάφορες Αντιμικροβιακές Ουσίες, Απολυμαντικά & Αντισηπτικά 
29.Κλινικές Εφαρμογές των Αντιμικροβιακών Ουσιών  
30.Βασικές Αρχές Αντιπαρασιτικής Χημειοθεραπείας 
31.Φάρμακα Κατά των Πρωτοζωικών Λοιμώξεων 
32.Κλινική Φαρμακολογία των Ανθελμινθικών Φαρμάκων  
33.Χημειοθεραπεία του Καρκίνου 
34.Ανοσοφαρμακολογία 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
35.Ειδικά θέματα Περιγεννητικής & Παιδιατρικής Φαρμακολογίας 
36.Φαρμακολογία της Δερματολογίας 
37.Φάρμακα που Χρησιμοποιούνται για την Αντιμετώπιση των Γαστρεντερικών Νόσων 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 4 ώρες/εβδομάδα.  Εργαστηριακές ασκήσεις 2 ώρες/εβδομάδα 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

2
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ Ι (ΥΠ) ΕΙ0101 

Κλινικοεργαστηριακός Τομέας : 
5ο Εξάμηνο 65h  

Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ε. Πετεινάκη, Σπ. Πουρνάρας, και Συμβασιούχοι ΠΔ 407/80 Διδάσκοντες : 

- Θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακή άσκηση στην Γενική και Συστηματική Μικροβιολογία 
(Βακτηριολογία,  Μυκητολογία, Παρασιτολογία) 
- Κατανόηση της συμπεριφοράς των λοιμογόνων παραγόντων και ξενιστών. Ανοσολογικοί 
μηχανισμοί του μεγαλο - οργανισμού 
- Μελέτη  των συγχρόνων εργαστηριακών μεθόδων της μοριακής βιολογίας (γονιδιακοί ανιχνευτές, 
Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης) και εφαρμογές τους στη διάγνωση των λοιμώξεων και τη 
βιοϊατρική έρευνα. 

Σκοπός : 

- Moρφολογία, δομή και ταξινόμηση των προκαρυωτικώνκυττάρων
- Φυσιολογία και καλλιέργεια μικροβιακών κυττάρων. Παράγοντες δρώντες επι του μεταβολισμού 
των μικροβίων, τοξίνες. 
- Γενετική των μικροβίων, μεταλλάξεις, μεταφορά γονιδιακού πλασμοδιακού υλικού, μηχανισμοί 
- Αλληλεπιδράσεις λοιμογόνων παραγόντων - ξενιστού 
- Συστηματική - Διαγνωστική Μικροβιολογία Κατά Gram θετικοί κόκκοι και βάκιλοι (αερόβιοι - 
αναερόβιοι) Κατά Gram αρνητικοί κόκκοι και βάκιλοι 
- Μυκοβακτηρίδια, Σπειροχαίτες, Μυκοπλάσματα, Ρικέτσιες και χλαμύδια 
- Μεθοδολογία του εργαστηρίου κλινικής μικροβιολογική διάγνώσης των λοιμώξεων 
- Ερμηνεία των μικροβιολογικών αναλύσεων και αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία 
- Ο ρόλος των εργαστηρίων Μικροβιολογίας στην Δημόσια Υγεία. Εργαστήρια - Κέντρα Αναφοράς 
της Π.Ο.Υ. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, Εργαστηριακές ασκήσεις, Φροντιστήρια, Επισκέψεις σε ερευνητικά κέντρα 
Γραπτές εξετάσεις (η θεωρητική ύλη) και Προφορικές ( η εργαστηριακή ύλη) Αξιολόγηση : 

1
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΥΠ) ΚΙ0200 

Κοινωνικής Ιατρικής Τομέας : 
5ο Εξάμηνο 78h 
Χατζηχριστοδούλου Χρήστος, Αναπλ. Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Χρ. Χατζηχριστοδούλου και Συμβασιούχοι Π. Δ. 407/80 Διδάσκοντες : 

-Περιγραφή των σημαντικότερων στοιχείων και εφαρμογών της περιγραφικής και αναλυτικής 
επιδημιολογίας. 
-Υπολογισμός και ερμηνεία των πιο κάτω δεικτών: 
-Λόγοι 
-Ανάλυση επίπτωσης 
-Θνησιμότητα 
-Θνητότητα 
-Επιπολασμός 
-Προσδόκιμο επιβίωσης 
-Εξοικείωση με τον σχεδιασμό και εκτέλεση συγχρονικής επιδημιολογικής μελέτης (περιγραφική), 
και αναλυτικής επιδημιολογικής μελέτης (μελέτη σειράς, μελέτη πασχόντων και μαρτύρων) 
-Υπολογισμός και ερμηνεία του λόγου των πιθανοτήτων και του σχετικού κινδύνου 
-Εξοικείωση με τη χρήση πινάκων, γραφημάτων, χαρτών στην επιδημιολογία που σχετίζονται με την 
παρουσίαση αποτελεσμάτων  
-Εξοικείωση με την έννοια της επιδημιολογικής επιτήρησης των λοιμωδών νοσημάτων και την 
επιδημιολογική διερεύνηση των επιδημιών 

Σκοπός : 

1
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΥΠ) ΚΙ0200 
ΘΕΩΡΙΑ
1) Εισαγωγή στην Επιδημιολογία 
2) Πηγές Επιδημιολογικών δεδομένων, επιδημιολογικοί δείκτες 
3) Κατά φύλο και ηλικία δομή πληθυσμού.  Γενικοί και ειδικοί δείκτες θνησιμότητας 
4) Σχεδιασμός περιγραφικής επιδημιολογικής μελέτης-Μέθοδοι   δειγματοληψίας-Οδηγίες 
για τη δημιουργία Ερωτηματολογίου 
5) Οργάνωση επιδημιολογικών δεδομένων 
6) Επιδημιολογική επιτήρηση λοιμωδών νοσημάτων 
7) Αναλυτική Επιδημιολογία – Μελέτες πασχόντων και μαρτύρων 
8) Αναλυτική Επιδημιολογία – Μελέτες σειράς 
9) Αναλυτική Επιδημιολογία – Κλινικές δοκιμές (trials) 
10) Συστηματικά λάθη στο σχεδιασμό αναλυτικών επιδημιολογικών μελετών (bias), Αιτιολογική 
συσχέτιση (causality) 
11) Διερεύνηση και αντιμετώπιση έξαρσης κρουσμάτων τροφιμογενών νοσημάτων 
12) Κριτική δημοσιευμένων άρθρων 
13) Επιδημιολογικό πρόγραμμα EPI – INFO 2000, άσκηση OSWEGO 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1) Εισαγωγή στις ασκήσεις επιδημιολογίας» 
2) «Άσκηση υπολογισμού δεικτών και συμπλήρωσης πιστοποιητικού θανάτου 
3) Άσκηση υπολογισμού δημογραφικών δεικτών 
4) Σχεδιασμός και οργάνωση συγχρονικής επιδημιολογικής μελέτης, ερωτηματολόγιο –
δειγματοληψία με τη χρήση του Epi-Info 
5) Άσκηση επιδημιολογικών δεδομένων – παρουσίαση αποτελεσμάτων 
6) Άσκηση επιδημιολογικής επιτήρησης 
7) Το κάπνισμα και ca πνεύμονα (αναλυτική επιδημιολογία) 
8) Έξαρση κρουσμάτων τριχίνωσης στη Γαλλία (διερεύνηση επιδημίας) 
9) Έλεγχος αποτελεσματικότητας του Ephedra (κλινική δοκιμή) 
10) Ηπατίτιδα Α, κατανάλωση αλκοόλ και στρειδιών (συγχυτικοί παράγοντες) 
11) Διερεύνηση και αντιμετώπιση έξαρσης κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε γαμήλια δεξίωση 
12) Κριτική άρθρου στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά 
13) Επιδημιολογικό πρόγραμμα EPI – INFO 2000, άσκηση OSWEGO 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών, εργαστηριακές ασκήσεις-φροντιστήρια, 
εργαστήριο επιδημιολογικού προγράμματος EPI – INFO 
Γραπτές εξετάσεις, Ενδιάμεσοι πρόοδοι Αξιολόγηση : 
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΗΘΙΚΗ (ΥΠ) ΚΙ0300 

Κοινωνικής Ιατρικής Τομέας : 
5ο Εξάμηνο 26h 
Μαυροφόρου Άννα, Συμβασιούχος  Π.Δ. 407/80 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Α. Μαυροφόρου Διδάσκοντες : 

1. Η οριοθέτηση και αποκατάσταση σημαντικών εννοιών και αρχών της Βιοηθικής, του Ιατρικού 
Δικαίου και της Ιατρικής Δεοντολογίας.  
2. Η εξοικείωση των φοιτητών με ηθικές, νομικές αρχές και ζητήματα που συνδέονται με την 
άσκηση της ιατρικής τα οποία θα τους θωρακίσουν νομικώς με στόχο την μελλοντική αποφυγή 
σφαλμάτων ικανά να απειλήσουν την επαγγελματική τους υπόσταση και αξιοπρέπεια.  
3. Η κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών ότι ζουν σε μια κοινωνία με συγκρουόμενες πεποιθήσεις 
όπου η κριτική διερεύνηση και η ηθική τεκμηρίωση αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την 
λήψη αποφάσεων. 

Σκοπός : 

1. Στοιχεία φιλοσοφίας ηθικής
2. Στοιχεία δικαίου 
3. Ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας 
4. Αστική και ποινική ευθύνη από τη διενέργεια ιατρικών πράξεων 
5. Η υποχρέωση ενημέρωσης και συναίνεσης του ασθενούς - ηθικές και νομικές  
διαστάσεις 
6. Η ευθύνη του ειδικευομένου ιατρού - αγροτικού ιατρού - του νοσηλευτού 
7. Ιατρικό δίκαιο και ανήλικοι ασθενείς    
8. Ιατρικό απόρρητο - ηθικές και νομικές διαστάσεις 
9. Άμβλωση – ηθικές διαστάσεις και νομοθετικές λύσεις 
10. Ευθανασία - ηθικές διαστάσεις και νομοθετικές λύσεις 
11. Τα προβλήματα της τεχνητά υποστηριζόμενης γονιμοποίησης - ηθικές και νομικές διαστάσεις 
12. Ιατρικά πειράματα – ηθικές και νομικές διαστάσεις 
13. Τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς - απείθαρχοι ασθενείς 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις -Συζήτηση προβλημάτων 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι (ΥΠ) ΠΘ0101 

Παθολογίας Τομέας : 
5ο Εξάμηνο 52h 
Γουργουλιάνης Κων/νος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Κ. I. Γουργουλιάνης, Ζ. Δανιήλ, Χ. Χατζόγλου, Κ. Μακαρίτσης Διδάσκοντες : 

H κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών  πρόκλησης και εξέλιξης νοσημάτων και 
διαταραχών. 

Σκοπός : 

-Αναπνευστικό Σύστημα: διαταραχές αερισμού, διαταραχές πνευμονικής κυκλοφορίας, διαταραχές 
στην ανταλλαγή των αερίων, παθοφυσιολογία άσθματος, χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, 
διαμέσων πνευμονικών νόσων. 
-Νεφροί: Παθοφυσιολογία αζωθαιμίας, σωληναριακή μεταφορά ουσιών σε φυσιολογική και 
μειωμένη μάζα νεφρώνων, παθοφυσιολογία οξείας νεφρικής ανεπάρκειας, παθοφυσιολογία 
οιδημάτων  
-Υδωρ - Ηλεκτρολύτες: Υγρά  του σώματος (όγκος κατανομή, σύσταση, διακίνηση), ρύθμιση 
ισοζυγίου ύδατος και ηλεκτρολυτών, διαταραχές νατρίου, διαταραχές καλίου. 
-Οξεοβασική ισορροπία: κανονιστικά διαλύματα πλάσματος, ρόλος πνευμόνων, ρόλος νεφρών, 
εκτίμηση της οξεοβασικής ισορροπίας 
-Μεταβολικές διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας. 
-Αναπνευστικές διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας 
-Αιμοποιητικό Σύστημα: Αιμοποιϊα και αιμοποιητικοί παράγοντες, παθοφυσιολογία αναιμιών, 
φυσιολογία αιμοπεταλιακής λειτουργίας και παθοφυσιολογία αιμοπεταλιακών νόσων, έννοια της 
υπερπηκτικότητας και της θρομβοφιλίας. 
-Διάφορα: Μεταβολισμός ασβεστίου-φωσφόρου, ρύθμιση ισοζυγίου ασβεστίου και φωσφόρου, 
εικοσανοειδή και νόσοι. 
-Γήρανση ιστών και οργάνων, παράγοντες και μηχανισμοί γήρανσης 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, εργαστηριακές  και κλινικές ασκήσεις 
Γραπτές και Προφορικές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΕΠ) ΚΙ0400 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
5ο Εξάμηνο 26h 
Γουργουλιάνης Κων/νος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Κ. I. Γουργουλιάνης, Ζ. Δανιήλ, Χ. Χατζόγλου Διδάσκοντες : 

Η εκπαίδευση των φοιτητών στους τρόπους συγγραφής και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της 
ιατρικής έρευνας 

Σκοπός : 

- Εισαγωγή-Τρόποι αναζήτησης ιατρικής βιβλιογραφίας 
- Βιβλιογραφική ενημέρωση, αρχειοθέτηση άρθρων 
- Είδη ιατρικής έρευνας (ερευνητική ιδέα, πρωτόκολλο, 
  δεοντολογία) 
- Πως διαβάζεται μία ιατρική εργασία 
- Πώς γράφεται η πρωτότυπη εργασία 
- Πώς γράφεται και πώς παρουσιάζεται ένα ενδιαφέρον 
  περιστατικό. 
- Το επιστημονικό ύφος του ιατρικού άρθρου 
- Η χρήση της Ξένης Γλώσσας στο ιατρικό άρθρο 
- Η δομή των διαφανειών 
- Οργάνωση επιστημονικής ομιλίας 
- Δημοσίευση σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων 
- Διδακτορική διατριβή 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις και φροντιστηριακές ασκήσεις 
Γραπτή και προφορική παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων Αξιολόγηση : 

1
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (ΕΠ) ΑΑ0201 

Κλινικοεργαστηριακός Τομέας : 
5ο Εξάμηνο 26h 
Φεζουλίδης Ιωάννης, Καθηγητής - Βάσιου Αικατερίνη, Λέκτορας - Καψαλάκη Ευτυχία, Επίκουρος 
Καθηγήτρια 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Αικ. Βάσιου, Ε. Καψαλάκη Διδάσκοντες : 

Εκμάθηση και εξοικείωση με την μακροσκοπική Ανατομία του ανθρωπίνου σώματος όπως αυτή 
καταγράφεται στις διάφορες Απεικονιστικές Διαγνωστικές Μεθόδους. 

Σκοπός : 

- Ανάδειξη και αξιολόγηση της φυσιολογικής ανατομίας των οργάνων, των ιστών και των 
κοιλοτήτων του ανθρωπίνου σώματος χρησιομοποιώντας πολλαπλές απεικονιστικές μεθόδους.  
- Κατανόηση και εξοικίωση με την ανατομία σε πολλαπλά επίπεδα και με διαφορετικές τεχνικές, 
όπως απλές ακτινογραφίες, Υπερηχοτομογραφία, Αξονική Τομογραφία,  Μαγνητική Τομογραφία 
και Αγγειογραφία. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις/Ασκήσεις 
Προφορικές/Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΕΠ) ΒΕ0811 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
5ο Εξάμηνο 26h Διάρκεια : 

Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΤΕΙ Διδάσκοντες : 

Δεν Θα διδαχθεί Σκοπός : 

- Εγκέφαλος και συμπεριφορά. Γνωστική λειτουργία και φλοιός
- Νευρικά κύτταρα και συμπεριφορά.  
- Κυτταρικοί μηχανισμοί μάθησης και μνήμης. 
- Κιρκαδικοί ρυθμοί . 
- Γονίδια και συμπεριφορά.  
- Φύλο και εγκέφαλος. 
- Αντίληψη της μορφής, κίνησης, χρώματος. Αισθητική εμπειρία και σχηματισμός των οπτικών 
κυκλωμάτων. 
- Συναισθηματικές καταστάσεις και κινητοποίηση. 
- Γλώσσα. 
- Μάθηση και μνήμη. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 
Γραπτές εξετάσεις προόδου στη διάρκεια του εξαμήνου και βιβλιογραφική εργασία. Αξιολόγηση : 

1
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ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΠ) ΨΧ0200 

Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων Τομέας : 
5ο Εξάμηνο 26h 
Μουζάς Οδυσσέας, Λέκτορας 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

N. Aγγελόπουλος Διδάσκοντες : 

Περιγραφή των σχέσεων ψυχικής και σωματικής σφαίρας κατά την σωματική και ψυχική νόσο Σκοπός : 

- Σώμα και ψυχή στην Ιατρική
- Πόνος 
- Η εγκυμοσύνη ως σωματικό και ψυχικό γεγονός 
- Ψυχιατρικές διαταραχές κατά τις σωματικές νόσους 
- Ψυχιατρικές  διαταραχές κατά την περιεγχειριτική περίοδο 
- Συνύπαρξη σωματικής και ψυχικής νόσου 
- Επιπτώσεις ψυχιατρικών διαταραχών , διαταραχών στη σωματική υγεία 
- Ψυχοσωματικές ασθένειες 
- Η ασθένεια ως ρόλος 
- Θάνατος 
- Σχέση Ιατρού και Ασθενούς 
- Ανακοίνωση της αλήθειας 
- Εικονική θεραπεία 
- Ιατρογενείς νόσοι 
- Ευθανασία 
- Δικαιώματα των ασθενών 
- Οι έννοιες της υγείας και της νόσου 
- Ψυχιατρική κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 
Προφορικές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ (ΥΠ) ΜΡ0502 

Μορφολογίας Τομέας : 
6ο Εξάμηνο 65h 
Κουκούλης Γεώργιος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Γ. Κουκούλης, Μ. Ιωάννου, Ε. Κωστοπούλου, Σ. Μπαρμπάνης. Διδάσκοντες : 

Μελέτη των μορφολογικών εκδηλώσεων διαφόρων συστημάτων - συσχέτιση με κλινικές εκδηλώσεις 
και με την διαγνωστική προσπέλαση. 

Σκοπός : 

 Παθήσεις του πνεύμονος, καρδιαγειακού, νευρικού, οστεοσκελετικού, μαλακών μορίων,  
λεμφαδένων σπλήνος και μυελού. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις - Εργαστηριακές Ασκήσεις 
Γραπτές  και   Προφορικές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΕΙ0102 

Κλινικοεργαστηριακός Τομέας : 
6ο Εξάμηνο 65h  

Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ε. Πετεινάκη Σπ. Πουρνάρας, και συμβασιούχοι του Π.Δ. 407/80 Διδάσκοντες : 

- Θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακή άσκηση στη Γενετική και Συστηματική Ιολογία
- Κατανόηση της συμπεριφοράς των ιών και έλεγχος των ιογενών λοιμώξεων 
- Μελέτη συγχρόνων εργαστηριακών μεθόδων της μοριακής βιολογίας (γονιδιακοί ανιχνευτές) και 
εφαρμογές τους στη διάγνωση και έρευνα ιώσεων 

Σκοπός : 

- Μορφολογία, δομή και ταξινόμηση των ιών
- Μέθοδοι καλλιέργειας ιών: Κυτταροκαλλιέργιες, εμβρυοφόρα ωά, πειραματόζωα 
- Ανίχνευση ιών: Ανοσοενζυμικές τεχνικές, ΕLISA, ανοσοφθορισμός, αιμοσγκόλληση, σύνδεση 
συμπληρώματος 
- Πολλαπλασιασμός και φαινόμενο παρεμβολής των ιών 
- Ιντερφερόνες 
- Συστηματική-διαγνωστική ιολογία 
- Ριβοϊοί: 
  - Πικορναϊοί: Eντεροϊοί, ιοί πολιομυελίτιδας, ιοί παρωτίτιδας ιοί Coxsackie, ιοί ECHO, ρινοϊοί 
  - Ρεοϊοί : Rotaviruses, ιοί Norwalk 
  - Ορθομυελοϊοί: Ιοί της γρίπης 
  - Παραμυλοϊοί : Ιοί παραγρίπης, ιός ιλαράς, ιός παρωτίτιδας, αναπνευστικός συγκυτιακός 
  - Toga - ιοί: Ιός ερυθράς 
- Δεοξυριβοϊοί : 
  - Aδενοϊοί, ερπητοϊοί, έρπης απλούς τύπου Ι και ΙΙ, ιός αvεμοβλογιάς - ζωστήρα - VZV, 
κυτταρομεγαλοϊοί,TMV, ιός Eppstein - Barr 
  - Eυλογοϊοί: Ιός ευλογιάς, ιός δαμαλίδος  
  - οι ηπατίτιδας (hepatitis virus - HV ), HAV, HBV, HCV,      HDV, HEV 
  - Ρετροϊοί : Human Immunodeficiency Virus - HIV και σύνδρόμο AIDS 
  - Oγκογόνοι ιοί 
  - Ιοειδή και Prions 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις , Εργαστηριακές Ασκήσεις, Φροντιστήρια, Επισκέψεις σε ερευνητικά κέντρα 
Γραπτές ( η θεωρητική ύλη ) και Προφορικές εξετάσεις-πρακτικές εφαρμογές (η εργαστηριακή 
 ύλη)

Αξιολόγηση : 

1
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ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΥΠ) ΠΘ0200 

Παθολογίας Τομέας : 
6ο Εξάμηνο 91h 
Νταλέκος Γεώργιος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Νταλέκος Γεώργιος, Σακκάς Λάζαρος, Κουκούλης Γεώργιος, Ποταμιάνος Σπυρίδων, Στεφανίδης 
Ιωάννης, Χρ. Παπανδρέου, Α. Καψωριτάκης, Ε. Ρηγοπούλου, Ζ. Δανιήλ, Β. Λιακόπουλος 

Διδάσκοντες : 

- Εκμάθηση λήψης και σύνταξης του ιατρικού ιστορικού  
- Εκμάθηση μεθόδων εξέτασης για την εκτίμηση της φυσικής κατάστασης του αρρώστου. 
- Εκμάθηση διαφορετικής διάγνωσης των παθολογικών ευρημάτων 

Σκοπός : 

- Λήψη του ιατρικού ιστορικού 
- Σύνταξη του ιατρικού ιστορικού  
- Ανασκόπηση της κλινικής εξέτασης του ενήλικα  
- Μέθοδοι καταγραφής της κλινικής εξέτασης  
- Εξέταση του δέρματος - Εξέταση της κεφαλής και του τραχήλου  
- Εξέταση του θώρακα και των πνευμόνων  
- Μέθοδοι εξέτασης των περιφερικών αγγείων  
- Εκμάθηση μέτρησης της αρτηριακής πίεσης  
- Μέθοδοι εξέτασης των αρτηριακών και φλεβικών σφυγμών  
- Εξέταση των μαστών και των μασχαλών  
- Εξέταση της κοιλίας  
- Εξέταση των γεννητικών οργάνων του άνδρα και της γυναίκας  
- Μέθοδοι εξέτασης των κοιλιών  
- Εξέταση του ορθού και του πρωκτού  
- Εξέταση του μυοσκελετικού συστήματος  
- Εξέταση του νευρικού συστήματος  
- Εκτίμηση της ψυχικής κατάστασης του αρρώστου 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις-Κλινικές ασκήσεις 
Προφορικές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ (ΥΠ) ΧΡ0100 

Χειρουργικής Τομέας : 
6ο Εξάμηνο 91h 
Χατζηθεοφίλου Κων/νος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Κ. Χατζηθεοφίλου, Ε. Αθανασίου,  Γ. Τζοβάρας , Κ. Τεπετές Διδάσκοντες : 

Η εκμάθηση της ορθής κλινικής εξέταση του ασθενούς. Τούτο επιτυγχάνεται μέσω των 
συμπτωμάτων και κλινικών ευρημάτων (σημείων)  των πλέον συνήθων χειρουργικών παθήσεων. 

Σκοπός : 

- Γενική κλινική εξέταση. Κλινική εξέταση κεφαλής 
- Κλινική εξέταση αυτιών, μύτης, στόματος, χειλέων γλώσσας,παρειάς, στοματοφάρυγγα, κρόταφο, 
  γναθικής άρθρωσης, καταγμάτων προσώπου, σιελογόνων αδένων) 
- Κλινική εξέταση τραχήλου 
- Κλινική εξέταση θυρεοειδούς 
- Κλινική εξέταση μαστού 
- Κλινική εξέταση θώρακα ( Διαίρεση, θωρακικό τοίχωμα, διαταραχές αναπνοής , υγρό στην  
  υπεζωκοτική κοιλότητα) 
- Κλινική εξέταση μεσοθωρακίου. Κλινική εξέταση κακώσεων θώρακα. 
- Κλινική εξέταση περιπερικών αγγείων (αρτηριών, φλεβών, λεμφαγγείων) 
- Κλινική εξέταση κοιλιάς 
- Κλινική εξέταση ορθοπρωκτικού σωλήνα 
- Κλινική εξέταση οξείας κοιλίας 
- Κλινική εξέταση κακώσεων κοιλιάς 
- Κλινική εξέταση κηλών 
- Κλινική εξέταση καρδιοπαθειών που εξετάζονται χειρουργικά 
- Κλινική νευροχειρουργική εξέταση 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, ασκήσεις 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΠΘ0102 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
6ο Εξάμηνο 52h 
Γουργουλιάνης Κων/νος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Κ. Ι. Γουργουλιάνης,   Α. Γερμενής , Μ. Σπελέτας και συμβασιούχοι του Π. Δ. 407/80. Διδάσκοντες : 

H κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών πρόκλησης και εξέλιξης νοσημάτων και 
διαταραχών 

Σκοπός : 

- Aνοσολογικό σύστημα (φαινότυπος και τύποι ανοσοκυττάρων)
- Ειδική ανοσολογική ανταπόκριση, επεξεργασία αντιγόνου, αντί- 
  δραση Τ-λεμφοκυττάρων, αντίδραση Β-λεμφοκυττάρων και παρα- 
  γωγή ανοσοσφαιρινών, αντιγόνα ιστοσυμβατότητας και σύνδεσή  
  τους με νόσους  
- Ανοσορρυθμιστικοί μηχανισμοί΄, ανοσοπαθολογία, αυτοάνοσες  
  διαταραχές, μηχανισμοί ιστικής βλάβης, αυτοαντισώματα κλπ. 
- Μηχανισμός φλεγμονής: κυτταρικά στοιχεία αίματος (πολυμορφο- 
  πύρηνα, μονοκύτταρα-μακροφάγα, αιμοπετάλια) κυτοκίνες, σύ- 
  στημα συμπληρώματος 
- Ογκολογία: Βιολογία καρκινικών κυττάρων, καρκινογένεση, ρόλος  
  ογκογονιδίων, κατασταλτικών ογκογονιδίων κλινικές συνέπειες του   
  καρκίνου, νεοπλασματικοί  δείκτες 
- Κυκλοφορικό σύστημα: Κυτταρική βάση καρδιακής συστολής,  
  μηχανικές ιδιότητες μυοκαρδίου, εκτίμηση καρδιακής αποδόσεως, 
  ρύθμιση καρδιακής αποδόσεως και παροχής, παθοφυσιολογία  
  καρδιακής ανεπάρκειας, παθοφυσιολογία αρτηριακής υπερτάσεως 
  ηλεκτρικές ιδιότητες της καρδιάς, φυσιολογικό καρδιογράφημα,  
  παθοφυσιολογία διαταραχών καρδιακού ρυθμού. 
- Λοιμώξεις: Παθοφυσιολογία βακτηριακών λοιμώξεων, παθοφυσιο- 
  λογίας ιογενών λοιμώξεων. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, εργαστηριακές  και κλινικές ασκήσεις 
Γραπτές και προφορικές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΑΡΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΥΠ) ΒΕ1400 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
6ο Εξάμηνο 26h 
Τσέζου Ασπασία, Αναπληρ. Καθηγήτρια 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Α. Τσέζου Διδάσκοντες : 

Ανάλυση των αρχών και των εφαρμογών της Ιατρικής  Γενετικής στην πρόληψη, στη διάγνωση και 
στην αποτελεσματική θεραπεία των μογονιδιακών, πολυγονιδιακών και πολυπαραγοντικών 
νοσημάτων. 

Σκοπός : 

- Δομή και λειτουργία των γονιδίων και των χρωμοσωμάτων
- Μεντελική Κληρονομικότητα 
- Μη Μεντελική - Μιτοχονδριακή Κληρονομικότητα 
- Πληθυσμιακή Γενετική και Πολυπαραγοντική Κληρονομικότητα 
- Γονιδιακή Ρύθμιση και Επιγενετικές Τροποποιήσεις του Γονιδιώματος 
- Κυτταρογενετική 
- Προγεννητικός έλεγχος 
- Αιμοσφαιρινοπάθειες 
- Βιοχημική και Μοριακή Γενετική των Νοσημάτων του Ανθρώπου 
- Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNΑ 
- Γενετική του καρκίνου 
- Γονιδιακή θεραπεία και εφαρμογές 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις 
Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό και για το εργαστηριακό μέρος Αξιολόγηση : 

1
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ 
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ (ΕΠ) 

ΜΡ0600 

Χειρουργικής Τομέας : 
6ο Εξάμηνο 26h 
Καραχάλιος Θεόφιλος, Αναπληρωτής Καθηγητής - Χαντές Μηχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Θ. Καραχάλιος, Κ.Ν.Μαλίζος, Ζωή Νταϊλιάνα, Σ. Βαρυτιμίδης, Μ. Χαντές Διδάσκοντες : 

Κατανόηση των λειτουργικών αρχών, φυσικών και μηχανικών, που διέπουν τη λειτουργία του 
μυοσκελετικού συστήματος. Κατανόηση της λειτουργικής παθολογίας του μυοσκελετικού 
συστήματος, του μηχανισμού πώρωσης και των υλικών και εμφυτευμάτων που χρησιμοποιούνται 
στην Ορθοπαιδική. 

Σκοπός : 

- Γενικές αρχές του φαινομένου της οστικής ανακατασκευής
- Μηχανική συμπεριφορά και αντοχή του αρθρικού χόνδρου, των τενόντων, των μυών, των 
συνδέσμων και των οστών. 
- Μηχανική της πώρωσης των καταγμάτων. 
- Μηχανική αντοχή και προσαρμογή των οστών στα μεταβολικά νοσήματα των οστών. 
- Εμβιομηχανική του ώμου, της άκρας χειρός, της ΣΣ, του ισχίου και του γόνατος. 
- Ανάλυση φυσιολογικής και παθολογικής βάδισης. 
- Συστήματα εμβιομηχανικής μελέτης των ιστών του μυοσκελετικού συστήματος και πρακτικές 
εφαρμογές της σε πειραματικές μελέτες. 
- Αυτόματα υπολογιστικά συστήματα. 
- Βασικές αρχές λειτουργίας και εφαρμογές των εμφυτευμάτων του μυοσκελετικού συστήματος 
(ολικές αρθροπλαστικές, πλάκες και βίδες, ενδομυελικοι ήλοι και εξωτερικές οστεοσυνθέσεις). 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Φροντιστηριακά μαθήματα 
Προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου Αξιολόγηση : 

1
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ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΙΜΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ (ΕΠ) ΒΕ1500 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
6ο Εξάμηνο 26h 
Χατζόγλου Χρυσή, Επίκουρος Καθηγήτρια - Μολυβδάς Πασχάλης- Αδάμ, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Π. Α. Μολυβδάς, ΑΠ. Χατζηευθυμίου, Παρασκευά Ευφ., Χρ. Χατζόγλου Διδάσκοντες : 

Περιγραφή και ανάλυση των ιδιοτήτων και των μηχανισμών που συμμετέχουν στη διεγερσιμότητα 
των κυτταρικών μεμβρανών 

Σκοπός : 

- Ηλεκτρικές ιδιότητες της μεμβράνης
- Μετατροπή του σήματος σε κυτταρική λειτουργία τα ιόντα Ca ως δεύτερος μεταβιβαστής 
- Αντλίες και εναλάκτες - Φυσιολογία των μορίων φορέων 
- Αγωγή των δυναμικών ενέργειας-ιδιότητες των νεύρων ως αγωγών 
- Μηχανισμοί διεγερσιμότητας-Ιδιότητες των ιοντικών διαύλων 
- Ιοντικοί δίαυλοι ως στόχοι τοξινών, φαρμάκων και γενετικών νοσημάτων 
- Χημειοευαίσθητοι ιοντικοί δίαυλοι 
- Συναπτική διαβίβαση 
- Δυναμικά ενέργειας από σκελετικές, καρδιακές και λείες μυϊκές ίνες 
- Απελευθέρωση Ca από το ενδοπλασματικό δίκτυο 
- Μηχανισμός συστολής μυών 
- Άλλα συσταλτά συστήματα 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις – Επιδείξεις 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΠ) ΧΡ0311 

Χειρουργικής Τομέας : 
6ο Εξάμηνο 26h 
Σταματίου Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Γ. Σταματίου, Γ. Βρετζάκης, Β. Γροσσομανίδης και επιμελητές  ΕΣΥ Διδάσκοντες : 

Η διδασκαλία βασικών αρχών και χειρισμών που εξασφαλίζουν στον οξέως πάσχοντα – ανεξάρτητα 
από τον τύπο της βλάβης – χρονικά περιθώρια μέχρι την έναρξη εξειδικευμένης αντιμετώπισης 

Σκοπός : 

- Εισαγωγή στην επείγουσα κατάσταση 
- Βασικές αρχές στην επείγουσα φροντίδα – πρώτες βοήθειες 
- Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση 
- Κυκλοφορικές επείγουσες καταστάσεις, οξύ θωρακικό άλγος, αναφυλαξία, κακώσεις θώρακος 
- Οξείες διαταραχές της αναπνοής, απόφραξη αεραγωγού, τεχνητός αερισμός, εισπνοή οξικών  
   αερίων 
- Οξείες διαταραχές ΚΝΣ, επιληψία, δηλητηριάσεις, τοξικομανία, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 
- Οξείες διαταραχές θερμοκρασίας σώματος, εγκαύματα, σχεδόν πνιγμός 
- Μαζικό ατύχημα – triage 
- Φροντίδα και διακομιδή βαρέος πάσχοντος 
- Κακώσεις αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης 
- Βασικές αρχές αντιμετώπισης πολυτραυματία στη «χρυσή πρώτη ώρα» του ατυχήματος 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Θεωρητική διδασκαλία, Εργαστήριο ΚΑΡΠΑ 
Προφορικές και Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Αξιολόγηση : 

1
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (ΕΠ) ΒΕ0711 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
6ο Εξάμηνο 26h 
Λιάκος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Π. Λιάκος, Ε. Γεωργάτσου, Γ. Σίμος, Α. Τσακάλωφ, Η. Μυλωνής Διδάσκοντες : 

- Βιοχημικές δοκιμασίες και μεθοδολογία που εφαρμόζονται στις  κλινικές αναλύσεις.
- Βασικοί μηχανισμοί των παθοβιοχημικών διαταραχών. 
- Η χρησιμοποίηση και η ανάλυση των βιοχημικών δεδομένων στη διάγνωση και στη θεραπεία 
συγκεκριμένων κλινικών καταστάσεων. 

Σκοπός : 

- Παράμετροι αξιοπιστίας και διαγνωστικής αξίας βιοχημικών δοκιμασιών-Έλεγχος ποιότητας 
αποτελεσμάτων 
- Υδατάνθρακες: μεταβολισμός, προσδιορισμός, διαταραχές, σακχαρώδης διαβήτης 
- Λιπίδια, Λιποπρωτεΐνες: μεταβολισμός, προσδιορισμός, υπερλιποπρωτεϊναιμίες, στεφανιαία νόσος
- Πρωτεΐνες πλάσματος: μεταβολισμός, προσδιορισμός, διαταραχές, κληρονομικά νοσήματα 
αμινοξέων και πρωτεϊνών 
- Ένζυμα διαγνωστικού ενδιαφέροντος: προσδιορισμός και διαταραχές 
- Παρακολούθηση επιπέδων φαρμάκων –Τοξικολογία 
- Βιοχημικός έλεγχος ηπατικής, γαστρεντερικής και νεφρικής λειτουργίας  
- Μεταβολισμός σιδήρου, αιμοπρωτεϊνών - νουκλεϊκών οξέων 
- Ύδωρ, Νάτριο, Κάλιο – ομοιοστασία προσδιορισμός 
- Ομοιοστασία Ιόντων υδρογόνου και αέρια αίματος 
- Διαταραχές ασβεστίου, φωσφορικών μαγνησίου και οστούν 
- Βιοχημικός έλεγχος ορμονικής λειτουργίας 
- Βιοχημικές αλλαγές κακοηθών όγκων-καρκινικοί δείκτες 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις - Φροντιστήρια – συζήτηση ερωτήσεων και κλινικών περιπτώσεων 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι (ΥΠ) ΠΘ0301 

Παθολογίας Τομέας : 
7ο Εξάμηνο 39h 
Νταλέκος Γεώργιος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος, Κουκούλης Γεώργιος, Στεφανίδης Ιωάννης Διδάσκοντες : 

Η διδασκαλία έχει ως στόχο τη γνώση και απόκτηση εμπειρίας σε κύριες νοσολογικές οντότητες της 
Παθολογίας. 

Σκοπός : 

- Η απόκτηση συστηματικής γνώσης των κύριων νοσολογικών οντοτήτων (νοσημάτων και κλινικών 
συνδρόμων) που αφορούν τις λοιμώξεις, το αναπνευστικό, το πεπτικό την καρδιά και τα αγγεία. Ο 
φοιτητής πρέπει να γνωρίζει τους ορισμούς όπου απαιτείται, την επιδημιολογία, την παθογένεια, την 
φυσική ιστορία (τρόπους εισβολής, συμπτώματα, αντικειμενικά σημεία, εργαστηριακά και 
απεικονιστικά ευρήματα), τον τρόπο διαγνώσεως, τις επιπλοκές, την πρόγνωση και αδρά την 
αντιμετώπιση των επιμέρους νόσων της Παθολογίας 
- Η απόκτηση εμπειρίας παρά την κλίνην του ασθενούς σχετικά με τα συμπτώματα, τα ευρήματα της 
αντικειμενικής εξέτασης, τα κατάλληλα εργαστηριακά και απεικονιστικά ευρήματα. 
- Η κριτική αξιολόγηση των ως άνω ευρημάτων ενός εκάστου και του συνδυασμού τους και η 
εφαρμογή τους στη διάγνωση. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις - Κλινικές ασκήσεις σε μικρές ομάδες 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι (ΥΠ) ΧΡ0201 

Χειρουργικής Τομέας : 
7ο Εξάμηνο 130h 
Χατζηθεοφίλου Κων/νος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Κ. Χατζηθεοφίλου, Ε. Αθανασίου,  Γ. Τζοβάρας., Κ. Τεπετές Διδάσκοντες : 

- Η κατανόηση της αιτιολογίας και της παθογένειας των χειρουργικών παθήσεων
- Η απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων στις βιολογικές διαταραχές που προκαλούνται από τις 
χειρουργικές παθήσεις ( διαταραχές ύδατος - ηλεκτρολυτών - οξεοβασικής ισορροπίας, διαταραχές 
θρέψεως, ενδροκρινικές διαταραχές, καταπληξία, λοιμώξεις) 
 - Η ευαισθητοποίηση των διδασκομένων στα μεγάλα προβλήματα της σύγχρονης χειρουργικής 
(ατυχήματα, πολυτραυματίες, ογκολογική χειρουργική, εκφυλιστικές παθήσεις αγγείων, 
μεταμοσχεύσεις οργάνων) 

Σκοπός : 

- Γενικό μέρος: Ιστορική εξέλιξη της ιατρικής και της χειρουργικής  ειδικές φλεγμονές δέρματος –  
 υποδορίου ιστού, αποστείρωση,  ασηψία, απολύμανση, αντισηψία, χειρουργικές λοιμώξεις,       
 διαταραχές ύδατος, ηλεκτρολυτών και οξεοβασική ισορροπίας, καταπληξία, μετεγχειρητικές   
 επιπλοκές 

-  Παθήσεις θώρακα: παθήσεις θωρακικού τοιχώματος, σύνδρομο άνω θωρακικού στομίου,  
   κακώσεις θώρακα παθήσεις πνεύμονα (πνευμονικό απόστημα, εχινόκοκκος πνεύμονα, καλοήθεις  
   και κακοήθεις όγκοι του πνεύμονα) 
-  Παθήσεις μεσοθωρακίου (σύνδρομο μεσοθωρακίου-άνω κοίλης φλέβας, όγκοι-κύστες  
   μεσοθωρακίου, κακώσεις οργάνων μεσοθωρακίου). 
-  Παθήσεις τραχήλου (τραχηλικές εξωθυρεοειδικές διογκώσεις) 
-  Παθήσεις μαστού (συγγενείς, φλεγμονωδεις, νεοπλασματικές) 
-  Παθήσεις οισοφάγου-διαφράγματος 
-  Παθήσεις στομάχου - δωδεκαδακτύλου (στοιχεία ανατομικής - φυσιολογίας στομάχου, γαστρο- 
   δωδεκαδακτυλικό έλκος, νεοπλάσματα στομάχου) 
-  Τοιχωματικές κήλες 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, κλινικές ασκήσεις 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι (ΥΠ) ΑΑ0101 

Κλινικοεργαστηριακός Τομέας : 
7ο Εξάμηνο 65h 
Φεζουλίδης Ιωάννης, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ι. Φεζουλίδης, Μ. Βλυχού, Ε. Καψαλάκη, Γ. Κύργιας. Διδάσκοντες : 

- Εισαγωγή στις φυσικές  αρχές της Ακτινολογίας.  
- Χρήση και εφαρμογές σκιαργαφικών ουσιών.  
- Ανάλυση της φυσιολογικής και παθολογικής απεικονιστικής σημειολογίας του ανθρωπίνου  
   οργανισμού κατά σύστημα. 
- Περιγραφή  των εφαρμοσμένων μεθόδων Ιατρικής Απεικόνισης και προσέγγιση της ιεραρχημένης  
  χρησιμοποίησής τους. 

Σκοπός : 

Εφαρμογή της συμβατικής ακτινοδιαγνωστικής και νεωτέρων απεικονιστικών μεθόδων 
(υπολογιστική τομογραφία, υπερηχοτομογραφία, μαγνητική τομογραφία, παρεμβατική 
ακτινολογία),στις παθήσεις του θώρακα και του Κεντρικού   Νευρικού Συστήματος  Στοιχεία 
Ακτινοθεραπείας. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Διαλέξεις, Φροντιστήρια 

Προφορικές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΥΠ) ΧΡ0300 

Χειρουργικής Τομέας : 
7ο Εξάμηνο 39h 
Βρετζάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Γ. Βρετζάκης, Γ. Σταματίου, Φ. Κανακούδης Διδάσκοντες : 

- Η κατανόηση και εξοικείωση με τις θεμελιώδεις αρχές και τεχνικές που αφορούν τον ασθενή με 
ελεγχόμενη και αναστρέψιμη απώλεια συνείδησης ή και αναλγησία που πρέπει να γνωρίζει κάθε  
ιατρός ανεξαρτήτως ειδικότητας όπως: 
- Εφαρμοσμένη φυσιολογία ζωτικών συστημάτων.  
- Αρχές παρακολούθησης και υποστήριξης βαρέως πάσχοντα. 
- Φάρμακα Αναισθησίας και Τεχνικές   
- Φυσιολογία και διαχείριση του πόνου 

Σκοπός : 

- Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Αναπνευστικού Συστήματος 
- Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Κυκλοφορικού Συστήματος   
- Φυσιολογία του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος 
- Μεταφορά Οξυγόνου, Οξεοβασική Ισορροπία 
- Διαχείρηση του Αεραγωγού 
- Ενδοφλέβια και δι' εισπνοής Αναισθητικά 
- Monitoring / Μηχάνημα Αναισθησίας  
- Μεταγγίσεις Αίματος και Παραγώγων 
- Χορήγηση Αναισθησίας / Γενική Αναισθησία / Τοποπεριοχικές Τεχνικές 
- Βασική Υποστήριξη της Ζωής 
- Ο Πόνος και η Αντιμετώπισή του 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Θεωρητική διδασκαλία, Εργαστήριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης 
Γραπτές  &  Προφορικές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ (ΥΠ) ΧΡ0402 

Χειρουργικής Τομέας : 
7ο Εξάμηνο 52h 
Μαλίζος Κων/νος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Κ. Μαλίζος, Θ. Καραχάλιος, ,Ζ. Νταιλιάνα, Σ. Βαρυτιμίδης, Μ. Χαντές Διδάσκοντες : 

Η διδασκαλία της παθολογίας του μυοσκελετικού συστήματος με έμφαση στην ορθή διάγνωση, στην 
αναγνώριση των επιπλοκών και στις βασικές αρχές αντιμετώπισης. 

Σκοπός : 

- διάγνωση στην Ορθοπαιδική
- λοιμώξεις μυοσκελετικού συστήματος 
- αρθρίτιδες 
- μεταβολικά νοσήματα των οστών 
- σύνδρομα εγκλωβισμού περιφερικών νεύρων-μαιευτική παράλυση 
- εγκεφαλική παράλυση 
- νεοπλάσματα μυοσκελετικού 
- συνήθεις παθήσεις του ισχίου στην παιδική ηλικία 
- παθήσεις ώμου, αγκώνα και χεριού 
- παθήσεις κάτω άκρου 
- δυσπλασίες μυοσκελετικού συστήματος 
- παθήσεις και παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης 
- Ορθοπαιδικές επεμβάσεις - εμφυτεύματα 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Φροντιστηριακά μαθήματα, πρακτική άσκηση στην κλινική, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών 
του νοσοκομείου και παρακολούθηση χειρουργείων. 
Γραπτές Εξετάσεις Αξιολόγηση : 
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠ) ΠΘ0400 

Παθολογίας Τομέας : 
7ο Εξάμηνο 26h 
Γουργουλιάνης Κων/νος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Κ. Ι. Γουργουλιάνης, Ζ. Δανιήλ Διδάσκοντες : 

Σκοπός : 

- Ανάπτυξη αναπνευστικών και μη αναπνευστικών λειτουργιών του πνεύμονα
- Εργαστηριακή διερεύνηση του αναπνευστικού συστήματος (Άσκηση) 
- Οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις 
- Χρόνιες αναπνευστικές λοιμώξεις, φυματίωση 
- Κυστική ίνωση, βρογχεκτασίες 
- Ασθμα και άλλες αλλεργικές πνευμονικές νόσοι 
- Αναπνευστική Ανεπάρκεια, Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
- Διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες,σαρκοείδωση 
- Πνευμονικό οίδημα, καρδιογενές, μη καρδιογενές  
- Υπεζωκοτική συλλογή, πνευμοθώρακας 
- Υποξία οξυγονοθεραπεία 
- Πνευμονικά νοσήματα που προκαλούνται από φάρμακα και εισπνεόμενες τοξικές ουσίες 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : ΠαραδόσειςΕργαστηριακήκλινική άσκηση 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΕΠ) ΧΡ0601 

Χειρουργικής Τομέας : 
7ο Εξάμηνο 26h 
Αθανασίου Ευάγγελος, Αναπληρ. Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ε. Θ. Αθανασίου Διδάσκοντες : 

Η γνώση των συμπτωμάτων και των σημείων των διαφόρων παθήσεων  που εμφανίζονται με την 
εικόνα της οξείας κοιλίας, η αξιολόγηση αυτών, καθώς επίσης και η συμβολή των σύγχρονων 
επιτεύξεων των εργαστηριακών και απεικονιστικών μεθόδων που συμβάλλουν στη διάγνωση της 
οξείας κοιλίας. 

Σκοπός : 

- Ορισμός και κλινική προσέγγιση
- Εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις 
- Αντιμικροβιακή αγωγή στην οξεία κοιλία 
- Λαπαροσκόπηση στην οξεία κοιλία 
- Μη ειδική κοιλιαλγία 
- Οξεία σκωληκοειδίτιδα 
- Οξεία χολοκυστίτιδα 
- Οξεία παγκρεατίτιδα 
- Εντερική  απόφραξη 
- Διάτρηση πεπτικού έλκους 
- Εκκολπωματική νόσος του εντέρου 
- Οξείες αγγειακές βλάβες 
- Μη χειρουργικές παθήσεις ως οξεία κοιλία 
- Οξεία κοιλία στις ακραίες ηλικίες της ζωής 
- Γυναικολογικά-ουρολογικά προβλήματα ως οξεία κοιλία 
- Καρκίνος που εκδηλώνεται ως οξεία κοιλία 
- Οξεία κοιλία σε βαρέως πάσχοντες 
- Επίταση κοιλιακών συμπτωμάτων  από χρόνιες μη χειρουργικές παθήσεις (Χρ. Παγκρεατίτιδα,     
   εντερική ισχαιμία, μεταβολικές διαταραχές, νόσοι του κολλαγόνου) 
- Ελάχιστη χειρουργική παρέμβαση στην οξεία κοιλία 
- Οξεία κοιλία στην εγκυμοσύνη 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ (ΕΠ) ΧΡ0411 

Χειρουργικής Τομέας : 
7ο Εξάμηνο 26h 
Καραχάλιος Θεόφιλος, Αναπληρωτής Καθηγητής - Χαντές Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Κ.Ν. Μαλίζος, Θ. Καραχάλιος, Ζ. Νταιλιάνα, Σ. Βαρυτιμίδης, Μ. Χαντές Διδάσκοντες : 

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των ατόμων που ασχολούνται με τον αθλητισμό είτε σε ερασιτεχνικό 
είτε σε επαγγελματικό επίπεδο ολοένα και αυξάνεται. Είναι λοιπόν μεγάλης σημασίας ο νέος 
γιατρός, να είναι εξοικειωμένος με τα προβλήματα και τις παθήσεις που προκύπτουν σε ασθενείς οι 
οποίοι ασχολούνται με τον αθλητισμό. Ο σκοπός του κατ’ επιλογήν μαθήματος Αθλητικές 
Κακώσεις, είναι να μυήσει το φοιτητή – φοιτήτρια της ιατρικής στην παθολογία, διάγνωση και 
αντιμετώπιση των κακώσεων (οξέων ή χρόνιων ) του μυοσκελετικού συστήματος κατά την αθλητική 
δραστηριότητα. 

Σκοπός : 

-Παθήσεις και κακώσεις μυών, τενόντων και συνδέσμων του στους αθλητές. Κακώσεις αρθρικού   
  χόνδρου στους αθλητές. 
-Μηχανισμοί επούλωσης των κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος. 
-Πρόληψη αθλητικών κακώσεων. Η σημασία του προστατευτικού εξοπλισμού (νάρθηκες) κατά τη  
  διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων. 
-Αντιμετώπιση αθλητικών κακώσεων – θεραπευτικές δυνατότητες. Επιπτώσεις των κακώσεων στο  
  αγωνιστικό επίπεδο του αθλητού. 
-Έλεγχος αθλητών κατά την προ – αγωνιστική και αγωνιστική περίοδο. Φυσική εξέταση και  
  αξιολόγηση του τραυματισμού του αθλητή στον αγωνιστικό χώρο. 
-Τραυματισμοί περιοχής ώμου σε αθλητές. 
-Τραυματισμοί περιοχής αγκώνα σε αθλητές. 
-Τραυματισμοί περιοχής πηχεοκαρπικής – χεριού σε αθλητές. 
-Τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης σε αθλητές. 
-Τραυματισμοί περιοχής γόνατος σε αθλητές. 
-Τραυματισμοί περιοχής ποδοκνημικής σε αθλητές. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Φροντιστηριακά μαθήματα 
Προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου Αξιολόγηση : 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠ) ΕΙ0111 

Κλινικοεργαστηριακός Τομέας : 
7ο Εξάμηνο 26h 
Πουρνάρας Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Σ. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ, Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ (Συμβ. Π.Δ. 407/80) Διδάσκοντες : 

Η εξοικείωση των φοιτητών Ιατρικής με τις σύγχρονες τεχνικές Μοριακής Μικροβιολογίας και τις 
διαγνωστικές εφαρμογές τους στην Κλινική Ιολογία, Μικροβιολογία, Μυκητολογία. 

Σκοπός : 

- Εισαγωγή στην Μοριακή Μικροβιολογία
- Τεχνικές Μοριακής Μικροβιολογίας Ι: Τεχνικές εξαγωγής και απομόνωσης γενωμικού και 
πλασμιδιακού DNA, RNA και πρωτεϊνών. Ανίχνευση γενετικού υλικού χωρίς πολλαπλασιαμό του 
στόχου  
- Τεχνικές Μοριακής Μικροβιολογίας ΙΙ: Μέθοδοι πολλαπλασιασμού του  DNA και RNA, 
προσδιορισμός αλληλουχίας νουκλεοτιδίων 
- Μοριακή διάγνωση – επιβεβαίωση των ιών Ηπατίτιδας Β, C και HIV 
- Ποσοτική μέτρηση του ιικού φορτίου των ιών  ηπατίτιδας Β, C και HIV 
- Μοριακή διάγνωση και ταυτοποίηση των ιών των ανθρωπίνων θηλωμάτων 
- Μοριακή διάγνωση RNA (εντεροϊών, ιών JCV κ.ά.) και DNA ιών (ερπητοϊών HSV, EBV, CMV, 
VZV) σε λοιμώξεις του ΚΝΣ 
- Εφαρμογές Μοριακών τεχνικών στη Μυκοβακτηριολογία 
- Εφαρμογές Μοριακών τεχνικών στη Βακτηριολογική Διάγνωση 
- Εφαρμογές Μοριακής Διάγνωσης της Βακτηριακής Αντοχής 
- Εφαρμογές Μοριακής Επιδημιολογίας των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 
- Μοριακή Διάγνωση των μυκητιακών λοιμώξεων 
- Εφαρμογές Μοριακής Μικροβιολογίας στην Κλινική Έρευνα 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 
Γραπτή και Προφορική Εξέταση στο Τέλος του Εξαμήνου Αξιολόγηση : 

1
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ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΠΘ0311 

Κλινικοεργαστηριακός Τομέας : 
7ο Εξάμηνο 26h 
Καψωριτάκης Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Α. Καψωριτάκης Διδάσκοντες : 

Μεγάλο ποσοστό των ασθενών που προσέρχονται στα κέντρα υγείας και τα τμήματα επειγόντων 
περιστατικών των νοσοκομείων όλων των βαθμίδων, αποτελούν οι ασθενείς με επείγον πρόβλημα 
από το πεπτικό σύστημα. Η άμεση διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των επειγόντων 
γαστρεντερολογικών καταστάσεων απαιτεί τη συνεργασία εκτός των γαστρεντερολόγων και ιατρών 
άλλων ειδικοτήτων όπως των γενικών γιατρών, των παθολόγων, των ακτινολόγων, των χειρουργών 
κ.ά. Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να βοηθήσει τους φοιτητές της ιατρικής, ανεξάρτητα από 
την ειδικότητα που θα επιλέξουν, στη διάγνωση, τη διαφορική διάγνωση και την θεραπευτική 
αντιμετώπιση των επειγόντων γαστρεντερολογικών προβλημάτων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις 
σύγχρονες απόψεις και γνώσεις για κάθε ξεχωριστό κεφάλαιο. Ιδιαίτερη προσπάθεια θα καταβληθεί 
για την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στα μαθήματα με τη παρουσίαση ανασκοπήσεων και 
κατευθυντήρων οδηγιών 

Σκοπός : 

1.Οξεία δυσφαγία: αίτια, κλινικά χαρακτηριστικά, εργαστηριακή διερεύνηση, θεραπευτική 
αντιμετώπιση ανάλογα με το αίτιο. 
2.Αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού: επιδημιολογία, αιτιολογία, κλινική εικόνα, συστήματα 
βαθμολόγησης κινδύνου, συντηρητική θεραπεία, ενδοσκοπικές τεχνικές, κίνδυνοι και σημεία 
υποτροπής, έκβαση. 
3.Κιρσορραγία: κλινική εικόνα, συντηρητική θεραπεία, ενδοσκοπικές τεχνικές, η τοποθέτηση 
καθετήρα Sengstaken-Blakemore, έκβαση. 
4.Οξεία αιμορραγία κατωτέρου πεπτικού: αιτιολογία, κλινικά χαρακτηριστικά, εργαστηριακή 
προσέγγιση, θεραπευτική αντιμετώπιση, ο ρόλος του χειρουργού. 
5.Οξύ κοιλιακό άλγος: αίτια, παθολογικές καταστάσεις εκτός του πεπτικού που προκαλούν κοιλιακό 
άλγος, εργαστηριακές εξετάσεις, αντιμετώπιση κατά περίπτωση. 
6.Οξεία παγκρεατίτιδα: αιτιολογία, κλινική εικόνα, συστήματα εκτίμησης της βαρύτητας, επιπλοκές, 
θεραπευτική αντιμετώπιση. 
7.Οξεία χολοκυστίτιδα – οξεία χολαγγειίτιδα: κλινική εικόνα, διάγνωση, αντιμετώπιση, ο ρόλος της 
Ενδοσκοπικής Παλίνδρομης Χολαγγειο-Παγκρεατογραφίας (ERCP). 
8.Οξεία εντερική απόφραξη: αίτια, κλινικά ευρήματα, εργαστηριακά ευρήματα, αντιμετώπιση, 
ειδικές περιπτώσεις. 
9.Ισχαιμικές καταστάσεις στο πεπτικό σύστημα: κλινική εικόνα, εργαστηριακές εξετάσεις, 
διαγνωστική προσέγγιση, θεραπευτική αντιμετώπιση. 
10.Οξύ διαρροϊκό σύνδρομο: αίτια, η διάρροια των ταξιδιωτών, κλινική εικόνα, εργαστηριακές 
εξετάσεις, θεραπευτική αντιμετώπιση. 
11.Οξεία ηπατική ανεπάρκεια: ορισμός, αιτιολογία, κλινικά ευρήματα, εργαστηριακά ευρήματα, 
επιπλοκές, αντιμετώπιση. 
12.Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντερικές νόσοι: Πότε τα χρόνια νοσήματα γίνονται οξέα ιατρικά 
προβλήματα που απαιτούν άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση. 
13.Η αξιολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων: ο ρόλος των αιματολογικών, βιοχημικών, 
ιολογικών και ανοσολογικών εξετάσεων στη διάγνωση και τη διαφορική διάγνωση των επειγόντων 
γαστρεντερολογικών προβλημάτων. 
14.Απεικονιστικές εξετάσεις και ο ρόλος του επεμβατικού ακτινολόγου στην επίλυση επειγόντων 
γαστρεντερολογικών προβλημάτων. 
15.Παρακολούθηση επεμβατικής γαστροσκόπησης, κολονοσκόπησης και ERCP. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 

1

Αξιολόγηση : Γραπτές και προφορικές εξετάσεις 
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Η ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ATLS (ΕΠ) 

ΧΡ0250 

Χειρουργικής Τομέας : 
7ο Εξάμηνο 13h 
Ζαχαρούλης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Κ  ΧΑΤΖΗΘΕΟΦΙΛΟΥ, Ε ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Κ ΤΕΠΕΤΕΣ, Γ ΤΖΟΒΑΡΑΣ, Δ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ Διδάσκοντες : 

Διδάσκονται οι βασικές αρχές της αντιμετώπισης  του πολυτραυματία  με έμφαση στις πρώτες 
ενέργειες του ιατρού με  την άφιξη του τραυματία στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. 
Σκοπός του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση της παθοφυσιολογίας του πολυτραυματία , καθώς και 
οι πρώτες απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν την πρώτη «χρυσή» ώρα που ο τραυματίας 
εισέρχεται στο τμήμα επειγόντων. Επίσης ο φοιτητής θα αποσαφηνίσει τον τρόπο σκέψης του με 
πρακτική εφαρμογή των παρεχόμενων γνώσεων κατά τη διάρκεια του μαθήματος σε εικονικούς 
αρρώστους. 

Σκοπός : 

- Αρχές αντιμετώπισης πολυτραυματία και καταπληξίας. 
- Χειρισμός του αεραγωγού 
- Καταπληξία 
- Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκτίμηση 
- Τραύμα Κεφαλής ,Θώρακος, Κοιλίας, Πυέλου και άκρων. 
- Βασικές αρχές αντιμετώπισης εγκαυματία 
- Βασικές αρχές αντιμετώπισης εγκύου 
- Βασικές  ιατρικές πράξεις  (εισαγωγή κεντρικής  φλεβικής γραμμής, διασωλήνωση τραχειοστομία, 
   κτλ) 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 
Προφορικές- Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΕΠ) ΧΡ0730 

Χειρουργικής Τομέας : 
7ο Εξάμηνο 26h 
Γιαννούκας Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Α. Γιαννούκας, Κ. Δελής, Σ. Κούτσιας, Α. Κουτσιαρής, Γ. Σφυρόερας Διδάσκοντες : 

Η κατανόηση των βασικών αρχών αιμοδυναμικής παθοφυσιολογίας στις αγγειακές παθήσεις Σκοπός : 

1. Βασικές Αρχές ρευστομηχανικής -Αρχές διατήρησης μάζας, ενέργειας και ορμής σε κινούμενα 
νερά 
2. Ροή υγρών σε σωλήνες -είδη ροής 
3. Παλμική ροή - Ροή σε ελαστικούς σωλήνες 
4. Αιμοδυναμική εξέλιξη της αθηρωματικής νόσου και της στένωσης 
5. Αιμοδυναμική της ισχαιμίας των κάτω μελών - οξεία και χρόνια ισχαιμία - κρίσιμη ισχαιμία 
6. Αιμοδυναμική της αποκατάστασης της ισχαιμίας των κάτω μελών -χρόνιας και οξείας - Σύνδρομο 
επαναιμάτωσης μετά από ισχαιμία 
7. Αιμοδυναμική συμπεριφορά αρτηριακών αναστομώσεων και διαφόρων τύπων μοσχευμάτων 
8. Αιμοδυναμική των αρτηριακών ανευρυσμάτων 
9. Αιμοδυναμική παθοφυσιολογία της εξωκράνιας και ενδοκράνιας κυκλοφορίας 
10. Αιμοδυναμική των αρτηριο - φλεβικών επικοινωνιών 
11. Αιμοδυναμική της φλεβικής κυκλοφορίας των κάτω μελών - παθοφυσιολογία χρόνιας φλεβικής 
ανεπάρκειας και φλεβικής θρόμβωσης 
12. Εφαρμογές της αναίμακτης διαγνωστικής σε σχέση με την αιμοδυναμική παθοφυσιολογία των 
αγγειακών παθήσεων 
13. Κλινικές εφαρμογές 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Διαλέξεις, Εργαστήριο 
Προφορική ή γραπτή εξέταση Αξιολόγηση : 

1
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΠΘ0302 

Παθολογίας Τομέας : 
8ο Εξάμηνο 130h 
Σακκάς Λάζαρος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Λ. Σακκάς, Γ. Νταλέκος, Αναπλ. Γ. Κουκούλης, Π. Ματσουκά, Ι. Στεφανίδης, Γ. Βασιλόπουλος, Ζ. 
Δανιήλ, Ε. Ζακυνθινός, Α. Καψωριτάκης, Σ. Ποταμιάνος, Ε. Ρηγοπούλου, Ν. Γιαννακούλας, Χ. 
Κατσιάρη, Β. Λιακόπουλος, Κ. Μακαρίτσης, Α. Μπαργιώτα, και οι Επιμελητές Ι. Αλεξίου και Μ. 
Μπούλμπου 

Διδάσκοντες : 

Η διδασκαλία έχει ως στόχο τη γνώση και απόκτηση εμπειρίας σε κύριες νοσολογικές οντότητες της 
Παθολογίας 

Σκοπός : 

Περιγραφή νοσολογικών οντοτήτων (αιτιοπαθογένεια, κλινικές εκδηλώσεις, διάγνωση, πρόγνωση 
και στοιχεία θεραπείας) στα ακόλουθα νοσήματα: Νόσοι νεφρών, ρευματικά και αυτοάνοσα 
νοσήματα, νόσοι αίματος, νεοπλάσματα, νόσοι ενδοκρινών αδένων και μεταβολικά νοσήματα 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις και κλινικές ασκήσεις σε μικρές ομάδες 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ (ΥΠ) ΧΡ0202 

Χειρουργικής Τομέας : 
8ο Εξάμηνο 130h 
Χατζηθεοφίλου Κων/νος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Κ. Χατζηθεοφίλου, Ε. Αθανασίου, Γ. Τζοβάρας, Κ. Τεπετές Διδάσκοντες : 

- Η κατανόηση της αιτιολογίας και της παθογένειας των χειρουργικών παθήσεων
- Η απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων στις βιολογικές διαταραχές που προκαλούνται από τις 
χειρουργικές παθήσεις (διαταραχές ύδατος-ηλεκτρολυτών-οξεοβασικής ισορροπίας, διαταραχές 
θρέψεως, ενδοκρινικές διαταραχές, καταπληξία , λοιμώξεις) 
- Η ευαισθητοποίηση των διδασκομένων στα μεγάλα προβλήματα της σύγχρονης χειρουργικής 
(ατυχήματα, πολυτραυματίες, ογκολογική χειρουργική, εκφυλιστικές  παθήσεις αγγείων,  
μεταμοσχεύσεις οργάνων). 

Σκοπός : 

- Παθήσεις ήπατος: κακώσεις, πυογόνο απόστημα, αμοιβαδικό απόστημα, εχινόκοκκος ήπατος, μη  
  παρασιτικές κύστες ήπατος, πολυκιστική νόσος ήπατος, νεοπλάσματα, πυλαία υπέρταση. 
- Παθήσεις χοληφόρων (ανατομία φυσιολογία, λιθίαση χοληφόρων οξεία-χρόνια χολυκυστίτιδα,  
   αποφρακτικοί , χειρουργικοί ίκτεροι). 
- Παθήσεις παγκρέατος (συγγενείς ανωμαλίες, παγκρεατίτιδες, νεοπλάσματα, όγκοι ενδοκρινούς  
   μοίρας). 
- Χειρουργικές παθήσεις σπλήνας  
- Παθήσεις λεπτού εντέρου (εντερική απόφραξη, φλεγμονώδεις παθήσεις) 
- Παθήσεις παχέος εντέρου - ορθού - πρωκτού: αιμορροϊδες, ραγάδα δακτυλίου, περιεδρικές  
φλεγμονές - συρίγγια, παθήσεις σκωληκοειδούς αποφύσέως, νεοπλάσματα παχέος εντέρου,   
φλεγμονώδεις παθήσεις παχέος εντέρου, εκκολπωματική νόσος παχέος εντέρου, τριχοφωλεακό  
συρίγγιο. 

- Καρκινοειδείς όγκοι και καρκινοειδές σύνδρομο 
- Περιτονίτιδες 
- Οξεία κοιλία (συμπτωματολογία, κλινική-παρακλινική εξέταση, κατάταξη παθήσεων που την  
   προκαλούν, διάγνωση - διαφορική διάγνωση)      
- Παθήσεις ενδοκρινών αδένων (θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών, επινεφριδίων). 
- Παθήσεις περιφερικών αγγείων (αρτηριών, φλεβών, λεμφαγγείων)   
- Παθήσεις δέρματος (νεοπλάσματα-όγκοι δέρματος, εγκαύματα) 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, κλινικές ασκήσεις 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 
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ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡ0401 

Χειρουργικής Τομέας : 
8ο Εξάμηνο 52h 
Μαλίζος Κων/νος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Κ. Ν. Μαλίζος,  Θ. Καραχάλιος , Ζ. Νταϊλιάνα, Σ. Βαρυτιμίδης, Μ. Χαντές Διδάσκοντες : 

Η διδασκαλία των μηχανισμών επούλωσης των ιστών του μυοσκελετικού συστήματος και της 
αναγνώρισης των επιπλοκών και των βασικών αρχών αντιμετώπισης των ειδικών τύπων κακώσεων 
των οστών, αρθρώσεων, τενόντων και μυών. 

Σκοπός : 

- αρχές αντιμετώπισης Πολυτραυματία
- γενικές αρχές αντιμετώπισης καταγμάτων 
- αντιμετώπιση καταγμάτων και κακώσεων μαλακών μορίων  
- επιπλοκές των καταγμάτων 
- κατάγματα στα παιδιά 
- κακώσεις του ώμου-βραχιονίου –αγκώνα 
- κακώσεις αντιβραχίου – πηχεοκαρπικης 
- χέρι-κακώσεις νεύρων-ακρωτηριασμοί 
- κακώσεις σπονδυλικής στήλης 
- κακώσεις πυέλου 
- κακώσεις του ισχίου και του μηριαίου 
- κατάγματα γόνατος και κνήμης 
- συνδεσμικές κακώσεις γόνατος και κνήμης 
- κακώσεις αστραγάλου και ποδιού 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Φροντιστηριακά μαθήματα, πρακτική άσκηση στην κλινική, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών 
του νοσοκομείου και παρακολούθηση χειρουργείων 
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου Αξιολόγηση : 
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΙ* (ΥΠ) ΑΑ0501 

Κλινικοεργαστηριακός Τομέας : 
8ο Εξάμηνο 65h 
Φεζουλίδης Ιωάννης, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ι. Φεζουλίδης, Μ. Βλυχού, Ε. Καψαλάκη, Π. Γεωργούλιας, Επιμελητές ΕΣΥ του εργαστηρίου Διδάσκοντες : 

- Ανάλυση της φυσιολογικής και παθολογικής απεικονιστικής σημειολογίας του ανθρωπίνου 
οργανισμού κατά σύστημα. 
- Περιγραφή  των εφαρμοσμένων μεθόδων Ιατρικής Απεικόνισης και προσέγγιση της ιεραρχημένης 
χρησιμοποίησής τους.  
- Εισαγωγή στις βασικές αρχές και τις κλινικές ενδείξεις της Πυρηνικής Ιατρικής. 

Σκοπός : 

- Εφαρμογή της συμβατικής ακτινοδιαγνωστικής και νεωτέρων απεικονιστικών μεθόδων   
(υπολογιστική τομογραφία, υπερηχοτομογραφία, μαγνητική τομογραφία, παρεμβατική   
ακτινολογία), στις παθήσεις της κοιλιακής χώρας (Πεπτικό, Ουροποιητικό και γεννητικό σύστημα  
και συμπαγή όργανα) και του μυοσκελετικού συστήματος. 

- Ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήσης των και αντιμετώπισή τους. 
- Στοιχεία πυρηνικής Ιατρικής. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Διαλέξεις, Φροντιστήρια 
Προφορικές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΥΠ) ΚΙ0500 

Κοινωνικής Ιατρικής Τομέας : 
8ο Εξάμηνο 65h 
Χατζηχριστοδούλου Χρήστος, Αναπληρ. Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Χρ. Χατζηχριστοδούλου, Συμβασιούχοι του Π.Δ. 407/80 Διδάσκοντες : 

-Κατανόηση της έννοιας της Υγείας, της Δημόσιας Υγείας και της πρόληψης (πρωτογενής, 
δευτερογενής, τριτογενής) 
-Κατανόηση βασικών εννοιών που αφορούν της επιδημιολογία και πρόληψη των λοιμωδών 
νοσημάτων (ζωονόσοι, τροφιμογενή, υδατογενή κλπ.) και των χρόνιων νοσημάτων (καρκίνοι κλπ.). 
-Κατανόηση θεμάτων που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια πόσιμου νερού, τροφίμων, υδάτων 
αναψυχής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων. 
-Βασικές έννοιες προγραμματισμού προσυμπτωματικού ελέγχου (ειδικότητα, ευαισθησία, θετική 
προγνωστική αξία κλπ.) 

Σκοπός : 

ΘΕΩΡΙΑ
1) Η έννοια της υγείας και της Δημόσιας Υγείας 
2) Επιδημιολογία και πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων 
3) Λοιμώδη νοσήματα – πολιτικές εμβολιασμών (υπόδοχο, τρόπος μετάδοσης, χρόνος επώασης, 
περίοδος μεταδοτικότητας, πρόληψη) 
4) Επιδημιολογία και πρόληψη χρόνιων νοσημάτων – καρκίνος 
5) Προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου διαλογής 
6) Ζωονόσοι 
7) Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων, Τροφιμογενείς λοιμώξεις, Διατροφή και χρόνια νοσήματα 
8) Πόσιμο νερό - πρόληψη λεγεωνέλας 
9) Νερά αναψυχής – κολυμβητικές δεξαμενές, ακτές κολύμβησης 
10) Απόβλητα – βιολογικοί καθαρισμοί 
11) Πρόληψη ατυχημάτων – καπνιστική συνήθεια, αλκοολισμός 
12) Eισαγωγή στα Οικονομικά της Υγείας 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 
1) Ποιότητα και ασφάλεια υδάτων αναψυχής 
2) Ποιότητα και ασφάλεια πόσιμου ύδατος 
3) Διαχείριση υγρών αποβλήτων 
4) Υπολογισμός αξιοπιστίας ορολογικών διαγνωστικών μεθόδων (FPA) για τη βρουκέλωση 
5) Άσκηση σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου 
6) Έλεγχος και πρόληψη λεγεωνέλας 
7) Πρόληψη τροφιμογενών νοσημάτων, σύστημα HACCP 
8) Οι φοιτητές αναλαμβάνουν ένα θέμα χρόνιου ή λοιμώδους νοσήματος για το οποίο θα 
παρουσιάσουν επιδημιολογικά δεδομένα που αφορούν την Ελλάδα και την Ευρώπη καθώς και 
προγράμματα πρόληψης που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, συμμετοχή των φοιτητών σε προγράμματα 
πρόληψης, προαγωγής και αγωγής υγείας 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΕΠ) ΧΡ0711 

Χειρουργικής Τομέας : 
8ο Εξάμηνο 26h 
Γιαννούκας Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Α. Γιαννούκας, Σ. Κούτσιας, Κ. Δελής, Α. Κουτσιαρής, Γ. Σφυρόερας, Κ. Δράκου Διδάσκοντες : 

Η κατανόηση της παθογένειας, της φυσικής εξέλιξης, της διάγνωσης, της πρόληψης, και της 
θεραπείας των αγγειακών παθήσεων 

Σκοπός : 

1.Βασικές Αρχές Αιμοδυναμικής 
2.Αιμοδυναμική στην παθοφυσιολογία των αγγειακών παθήσεων. Αθηρωματική νόσος: Παράγοντες 
κινδύνου και φυσική ιστορία της νόσου 
3. Νόσος των καρωτίδων αρτηριών και του σπονδυλο- βασικού συστήματος 
4. Χρόνια αποφρακτική αρτηριοπάθιεα των κάτω μελών 
5. Επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη στο αρτηριακό δίκτυο των κάτω μελών . Σύνδρομο 
"Διαβητικού ποδιού" 
6. Οξεία και χρόνια αποφρακτική νόσος των σπλαχνικών και νεφρικών αρτηριών 
7. Οξεία ισχαιμία των άνω και κάτω μελών -Σύνδρομο "μεθ -ισχαιμικής επαναιμάτωσης" 
8. Ανευρυσματική νόσος της θωρακικής και της κοιλιακής αορτής. Ανευρύσματα περιφερικών 
αρτηριών. 
 9. Αγγειακές κακώσεις 
10. Αγγεϊτιδες - Αγγειακές δυσπλασίες- Αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες 
11.Φλεβική θρόμβωση – θρομβοφλεβίτιδα 
12. Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια κάτω μελών 
13. Λεμφοίδημα- το οιδηματώδες κάτω μέλος 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Διαλέξεις, κλινική άσκηση 
Προφορική ή γραπτή εξέταση Αξιολόγηση : 

1
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠ) ΒΕ0900 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
8ο Εξάμηνο 26h Διάρκεια : 

Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Α. Τσακάλωφ, Επίκουρος Καθηγητής  Διδάσκοντες : 

Δεν Θα διδαχθεί Σκοπός : 

-Εισαγωγή στην τοξικολογία: Ιστορική εξέλιξη της τοξικολογίας. Σύγχρονη τοξικολογία και ο ρόλος 
 της στην κοινωνία και την ιατρική. Ειδικότητες – τομείς της τοξικολογίας. 
 
-Βασικές έννοιες και ορισμοί στην τοξικολογία: Τοξικότητα και ταξινόμηση των τοξικών ουσιών.  
 Παράγοντες που προσδιορίζουν την τοξικότητα μιας ουσίας. Μέση θανατηφόρος δόση(LD 50).  
 Προσδιορισμός της LD 50 και έλεγχος τοξικότητας σε πειραματόζωα. Τοξικότητα και θεραπευτικός 
 δείκτης. Δοκιμασίες τοξικότητας σύμφωνα με τις κοινοτικές Οδηγίες. 
 
-Τοξικοκινητική: Απορρόφηση των τοξικών ουσιών – οδοί και οι τρόποι απορρόφησης .  
 Αιματοεγκεφαλικός φραγμός και εντερικός φραγμός. Κατανομή  τοξικών ουσιών. Απέκκριση  
 τοξικών ουσιών. Ηπατοεντερική επανορρόφηση. Τοξικοκινητική – μόνο – διαμεριασματικό και δι- 
 διαμερισματικό μοντέλο. Φαινομενικός όγκος κατανομής. Κάθαρση. Βιοδιαθεσιμότητα. 
 
-Βιομετατροπές  των τοξικών ουσιών και μηχανισμοί  αποτοξίνωσης του οργανισμού: Βιομετατροπή 
 και μεταβολισμός . Φάσεις βιομετατροπής. Κυριότερες  αντιδράσεις της δεύτερης φάσης.  
 Παράγοντες που επηρεάζουν τη βιομετατροπή τοξικών ουσιών. Διαφορές σε μετατροπές ανάμεσα  
 στα είδη ανωτέρων  θηλαστικών. Βιοενεργοποίηση τοξικών ουσιών. 
 
-Τοξικές ουσίες στο περιβάλλον:Τοξικότητα των  οργανικών διαλυτών και πτητικών ουσιών.  
 Τοξικότητα φυτοφαρμάκων. Τοξικολογία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Λοιπές τοξικές ουσίες. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις και εργαστήρια 
Γραπτές και προφορικές εξετάσεις  Αξιολόγηση : 

1
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠ) ΑΑ0600 

Κλινικοεργαστηριακός Τομέας : 
8ο Εξάμηνο XXh 
Φεζουλίδης Ιωάννης, Καθηγητής - Βλυχού Μαριάννα, Επίκουρος Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Μ. Βλυχού Διδάσκοντες : 

Ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου θέματος με χρήση υλικού από το Κλινικό Εργαστήριο του 
Νοσοκομείου. Εξοικείωση με την αναζήτηση βιβλιογραφίας και την συγγραφή ενός βραχέως 
επιστημονικού κειμένου καθώς και χρήση σύγχρονων καταγραφικών μέσων (χρήση Η/Υ, 
καταγραφή σε  CD). 

Σκοπός : 

1. Ανάπτυξη ειδικών θεμάτων σε διαλέξεις. 
2. Παρέχεται στους φοιτητές λίστα θεμάτων από την οποία επιλέγουν κάποιο και το αναπτύσσουν 
γραπτά και σε CD στην διάρκεια του εξαμήνου. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 
Γραπτή εργασία και CD στο τέλος του εξαμήνου. Αξιολόγηση : 

1
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ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΜΑ (ΕΠ) ΠΘ0521 

Παθολογίας Τομέας : 
8ο Εξάμηνο 26h 
Τρυποσκιάδης Φίλιππος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Φ. Τρυποσκιάδης, Ι. Σκουλαρίγκης Διδάσκοντες : 

Βασικές αρχές και τεχνική ηλεκτροκαρδιογραφήματος 
 
Ηλεκτρικός άξονας-υπερτροφία καρδιακών κοιλοτήτων, 
διαταραχές ενδοκοιλιακής και κολποκοιλιακής αγωγιμότητας, 
μυοκαρδιακή ισχαιμία, έμφραγμα μυοκαρδίου, περικαρδίτιδα, 
μυοκαρδίτιδα, αρρυθμίες, ηλεκτρολυτικές διαταραχές 

Σκοπός : 

Βασικές αρχές και τεχνική ηλεκτροκαρδιογραφήματος 
 
Ηλεκτρικός άξονας-υπερτροφία καρδιακών κοιλοτήτων, 
διαταραχές ενδοκοιλιακής και κολποκοιλιακής αγωγιμότητας, 
μυοκαρδιακή ισχαιμία, έμφραγμα μυοκαρδίου, περικαρδίτιδα, 
μυοκαρδίτιδα, αρρυθμίες, ηλεκτρολυτικές διαταραχές 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 
Γραπτές και Προφορικές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΕΠ) ΒΕ0311 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
8ο Εξάμηνο 26h 
Θεοδώρου Κυριακή, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Κ. Θεοδώρου και συμβασιούχοι Π.Δ. 407/80 Διδάσκοντες : 

α) Η χρήση των ακτινοβολιών σε όλο το φάσμα των ανθρώπινων    δραστηριοτήτων, β) Οι κίνδυνοι 
από την χρήση ακτινοβολιών στο προσωπικό και τους ασθενείς του νοσοκομείου, γ) Ο χειρισμός της 
ακτινοβολίας για ιατρικούς λόγους με ασφάλεια για προσωπικό και ασθενείς, πρόληψη και 
διαχείρηση ατυχημάτων, δ) Το νομικό πλαίσιο που διέπει την χρήση ακτινοβολιών, ε) Η διασφάλιση 
ποιότητος στις ακτινολογικές πράξεις (εικόνα, θεραπεία). 

Σκοπός : 

- Προστασία απο Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες
- Φυσική των Ακτινοβολιών – Βασικές Αρχές 
- Περιβάλλοντος και Ιατρικών Πράξεων 
- Αναγκαιότητα και Αιτιολογία Ακτινοπροστασίας στο Νοσοκομείο 
- Όρια Δόσεων, Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνής Νομοθεσία 
- Εκπαίδευση στην Ακτινοπροστασία, Αρμοδιότητες Προσωπικού  
- Δοσιμετρία και Ακτινοπροστασία ασθενών και προσωπικού  
- Ευαίσθητες Ομάδες Πληθυσμού 
- Κλινικές και Εργαστήρια που χρησιμοποιούν ακτινοβολίες 
- Μέθοδοι Ανίχνευσης Αυξημένης Ευαισθησίας στην Ακτινοβολία 
- Επικινδυνότητα Δόσεων από Ιατρικές Εφαρμογές-Ακτινοβιολογία 
- Ατυχήματα, Ραδιενεργή Μόλυνση, Δοσιμετρική Εκτίμηση 
- Επέμβαση μετά από ένα μεγάλο ατύχημα 
- Ιστορικό Ατυχημάτων σε Νοσοκομεία – Διδάγματα, Πρόληψη 
- Ραδιενεργά Κατάλοιπα (διάθεση – απόρριψη – μεταφορά) 
- Προστασία από Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες 
- Βάσεις ακτινοπροστασίας, Υψηλές / Χαμηλές Συχνότητες 
- Η/Μ Πεδία πολύ χαμηλών συχνοτήτων, Κινητή Τηλεφωνία 
- Mαγνητική – Ηλεκτρική Τομογραφία, Βηματοδότες – Ιχνηθέτες 
- Ηλεκτρική Ασφάλεια, Lasers, Υπέρηχοι 
- Διασφάλιση Ποιότητος 
- Διαχείριση Εξοπλισμού Ακτινοβολιών 
- Αναγκαιότητα Ποιοτικών Ελέγχων 
- Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες εκτός Νοσοκομείου 
- Βιομηχανικές, Ερευνητικές, Πολεμικές Εφαρμογές 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 
Γραπτές και Προφορικές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΠ) ΨΧ0300 

Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων Τομέας : 
8ο Εξάμηνο 13h 
Μουζάς Οδυσσέας, Λέκτορας 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Οδ.Μουζάς Διδάσκοντες : 

Περιγραφή των σχέσεων κοινωνικού περιβάλλοντος και ψυχικής υγείας καθώς και το ρόλο του 
κοινωνικού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση ορισμένων ψυχικών διαταραχών. 

Σκοπός : 

- Εισαγωγή στην Κοινωνική  Ψυχιατρική
- Ιστορία της Κοινωνικής Ψυχιατρικής 
- Επικοινωνία 
- Διαπροσωπικές σχέσεις 
- Οικογένεια – Ομάδα 
- Περιβάλλον και ψυχική υγεία (Φυσικό περιβάλλον, Δομημένο περιβάλλον, Κοινωνικό περιβάλλον) 
- Κοινωνικές τάξεις και ψυχική υγεία 
- Κουλτούρα και ψυχική υγεία 
- Σημαντικά γεγονότα και ψυχική υγεία 
- Κοινωνική οργάνωση ψυχιατρικής περίθαλψης 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 
Προφορικές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΕΠ) ΧΡ0211 

Χειρουργικής Τομέας : 
8ο Εξάμηνο 26h 
Νταϊλιάνα Ζωή, Επίκουρος Καθηγήτρια - Μαλίζος Κων/νος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Κ. Ν. Μαλίζος, Ζ. Χ. Νταϊλιάνα,  Σ. Ε. Βαρυτιμίδης Διδάσκοντες : 

Η ανάπτυξη των μικροχειρουργικών τεχνικών και η εξοικείωση των φοιτητών με τις εφαρμογές τους 
στα αγγεία και νεύρα, στο μυοσκελετικό σύστημα αλλά και στο ερευνητικό επίπεδο (πειραματική 
μικροχειρουργική). 

Σκοπός : 

- Περιεχόμενο της Μικροχειρουργικής 
- Εξέλιξη της Μικροχειρουργικής. 
- Χειρουργικό μικροσκόπιο. Μικροεργαλεία. 
- Μικροράμματα. Πειραματικό χειρουργείο. 
- Τεχνικές αναστόμωσης αγγείων : αρτηριακή, φλεβική. 
- Τεχνικές συρραφής νεύρων. 
- Γεφύρωση αγγείων και νεύρων με χρήση μοσχευμάτων (φλεβικών, νευρικών) και βιολογικών  
  αγωγών 
- Συγκολλήσεις δακτύλων και μελών. 
- Ανατομία 
- Πρώτες βοήθειες και μεταφορά ακρωτηριασμένου μέλους. 
- Ενδείξεις. 
- Χειρουργική τεχνική. 
- Δευτερογενής αποκατάσταση 
- Επανορθωτική Μικροχειρουργική στο μυοσκελετικό. 
- Αγγειούμενα οστικά και περιοριστικά μοσχεύματα. 
- Μεταφορά λειτουργικού μυός. 
- Αγγειούμενοι δερμοπεριτοναϊκοί κρημνοί. 
- Μεταφορά σύνθετων κρημνών. 
- Μεταφορά δακτύλου ποδιού στο χέρι. 
- Εφαρμογές της Μικροχειρουργικής : συγγενείς ανωμαλίες, ραιβοϊπποποδία, κακώσεις βραχιονίου  
  πλέγματος, μαιευτική παράλυση, μικροδισκεκτομή, άλλα όργανα. 
- Έρευνα : Πειραματική Μικροχειρουργική 
- Πρακτική άσκηση 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, Εργαστηριακή άσκηση 
Γραπτές ή Προφορικές εξετάσεις  Αξιολόγηση : 

1
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ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ (ΕΠ) ΑΑ0102 

Κλινικοεργαστηριακός Τομέας : 
8ο Εξάμηνο 52h 
Κύργιας Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Γ. Κύργιας Διδάσκοντες : 

Η γνωριμία των φοιτητών με την ακτινοθεραπευτική ογκολογία, τη θέση της στην αντιμετώπιση των 
συχνότερων κακοήθων νεοπλασμάτων και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί. 

Σκοπός : 

Αναπτύσσεται ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στα βασικότερα νεοπλάσματα, και η θεραπευτική της 
συσχέτιση με τις άλλες ογκολογικές ειδικότητες. Επίσης δι’ολίγων εξετάζονται οι τεχνικές και ο 
εξοπλισμός που χρησιμοποιείται καθ΄ώς και  οι βασικές αρχές της ακτινοβιολογίας, της δράσης 
δηλαδή, της ιοντίζουσας  ακτινοβολίας στα βιολογικά υλικά. Θα εξετασθούν τα ακόλουθα κεφάλαια: 
- Η θέση της ακτινοθεραπείας στην αντιμετώπιση των κακοήθων  Νεοπλασμάτων 
- Αρχές Ακτινοβιολογίας 
- Καρκίνος του πνεύμονος 
- Καρκίνος του μαστού 
- Όγκοι κεφαλής και τραχήλου 
- Νεοπλάσματα ουροποιογεννητικού 
- Γυναικολογικός καρκίνος 
- Νεοπλάσματα του γαστρεντερικού 
- Όγκοι ΚΝΣ 
- Αιματολογικές κακοήθειες-Σαρκώματα μαλακών μορίων και οστών 
- Παρηγορική ακτινοθεραπεία 
- Παιδιατρική ακτινοθεραπεία 
- Νεοπλάσματα του δέρματος 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠ) ΧΡ0260 

Χειρουργικής Τομέας : 
8ο Εξάμηνο 26h 
Τεπετές Κων/νος, Αναπληρ. Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Κ. Χατζηθεοφίλου, Ε. Αθανασίου, Κ. Τεπετές, Γ. Τζοβάρας, Δ. Ζαχαρούλης Διδάσκοντες : 

Διδάσκονται οι βασικές αρχές της χειρουργικής αντιμετώπισης των συμπαγών νεοπλασμάτων καθώς 
και των επιπλοκών τους.  
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των ενδείξεων της χειρουργικής θεραπείας ανάλογα με το 
στάδιο της νόσου, την συμπτωματολογία και την γενική κατάσταση του ασθενούς. Αναφέρονται οι 
σημαντικότερες χειρουργικές τεχνικές ανά όργανο καθώς και οι βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες επιπλοκές τους. Τέλος γίνεται ιδιαίτερη μνεία στον συνδυασμό της χειρουργικής 
θεραπείας με άλλες συντηρητικές αγωγές ή διαδερμικές επεμβατικές τεχνικές στα πλαίσια της 
πολυπαραγοντικής (multidisciplinary) αντιμετώπισης. 

Σκοπός : 

- Αρχές Χειρουργικής Ογκολογίας και εκτίμηση του περιεγχειρητικού κινδύνου 
- Νεοπλάσματα δέρματος  
- Νεοπλάσματα θυρεοειδούς και περαθυρεοειδούς 
- Νεοπλάσματα τραχήλου  
- Νεοπλάσματα μαστού  
- Αρχές αποκατάστασης μετά από μαστεκτομή  
- Νεοπλάσματα πνεύμονος και θωρακικού κλωβού   
- Σαρκώματα μαλακών μορίων  
- Καρκίνος οισοφάγου – χειρουργικές τεχνικές 
- Καρκίνος στομάχου – χειρουργικές τεχνικές  
- Καρκίνος λεπτού εντέρου  
- Καρκίνος χοληφόρων και χοληδόχου κύστεως  
- Νεοπλάσματα ήπατος – χειρουργικές και επεμβατικές τεχνικές  
- Νεοπλάσματα παγκρέατος  
- Καρκίνος παχέος εντέρου και πρωκτού 
- Καρκίνος έσω γεννητικών οργάνων θήλεος  
- Καρκίνος ουροποιητικού συστήματος 
- Νεοπλάσματα επινεφριδίων 
- Λαπαροτομία και λαπαροσκόπηση σταδιοποίησης 
- Τεχνικές περιοχικής χημειοθεραπείας  
- Τεχνικές διαδερμικής καταστροφής (ablation)  
- Αρχές και τεχνικές υποστήριξης της θρέψης στον καρκινοπαθή 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 
Προφορικές – Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1



 
159

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ- ΚΑΡΔΙΑΣ- ΑΓΓΕΙΩΝ - ΘΩΡΑΚΟΣ (ΕΠ) ΧΡ0750 

Χειρουργικής Τομέας : 
8ο Εξάμηνο 26h 
Τσιλιμίγκας Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ν. ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ Διδάσκοντες : 

Γνωριμία των φοιτητών με τη παθοφυσιολογία, επιδημιολογία, ενδείξεις αντιμετώπισης, 
αποτελέσματα χειρουργικών νόσων καρδιάς, αγγείων, θώρακα. 

Σκοπός : 

- Αρχές λειτουργίας καρδιάς - πνευμόνων
- Στεφανιαία νόσος CABG 
- Βαλβιδοπάθειες 
- Παθήσεις αορτής 
- Ca πνεύμονα 
- Όγκοι μεσοθωράκιου 
- Τραύματα θώρακα 
- Μεταμοσχεύσεις καρδιάς-πνεύμονα. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 
Γραπτές και/ή προφορικές εξετάσεις. Αξιολόγηση : 

1
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ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Ι (ΥΠ) ΨΧ0401 

Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων Τομέας : 
9ο Εξάμηνο 52h 
Αγγελόπουλος Νικηφόρος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ν. Αγγελόπουλος, Ο. Μουζάς Διδάσκοντες : 

Η περιγραφή της αιτιοπαθογένειας, της πορείας, της έκβασης και της θεραπείας των 
σημαντικότερων ψυχιατρικών διαταραχών. Η εισαγωγή στην ψυχιατρική δεοντολογία. Η εισαγωγή 
σε ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των παλαιών και νέων ψυχιατρικών υπηρεσιών. 

Σκοπός : 

- Αντικείμενο της Ψυχιατρικής
- Ιστορική ανασκόπηση της Ψυχιατρικής 
- Ταξινόμηση των Ψυχιατρικών διαταραχών. Φοβικό άγχος. Διαταραχές προσαρμογής. Αντίδραση 
σε stress. 
- Σύνδρομα συνδεόμενα με διαταραχές των φυσιολογικών λειτουργιών και σωματικούς παράγοντες. 
Διαταραχές στην λήψη τροφής. Μη οργανικές διαταραχές ύπνου. Μη οργανικές σεξουαλικές 
διαταραχές. Διαταραχές κατά την λοχεία. 
- Οργανικές ψυχικές διαταραχές. Άνοια επί νόσου Alzheimer. Aγγειακή άνοια. Άνοια επί νόσου του 
Pick. Άνοια επί νόσου του Creytzfeldt - Jacob. Aνοια επί νόσου του Huntington. Aνοια επί νόσου 
Parkinson. Οργανικό αμνησιακό σύνδρομο. Ντελίριο. Μετεγκεφαλιτιδικό σύνδρομο. 
Μεταδιασεισιακό σύνδρομο. 
- Σχιζοφρένεια. Σχιζοφρένεια παρανοειδής. Σχιζοφρένεια ηβηφρενική. Σχιζοφρένεια κατατονική. 
Σχιζοφρένεια αδιαφοροποίητη.Απλή σχιζοφρένεια. Σχιζότυπη διαταραχή. 
- Παραληρητικές διαταραχές 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις και παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών. 
Προφορικές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΥΠ) ΚΙ0700 

Κοινωνικής Ιατρικής Τομέας : 
9ο Εξάμηνο 39h 
Χατζηχριστοδούλου Χρήστος, Αναπληρ. Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Χρ. Χατζηχριστοδούλου Διδάσκοντες : 

Η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και τους σκοπούς της Ιατρικής της Εργασίας.  Επίσης, η μελέτη 
των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος που επηρεάζουν την υγεία των 
εργαζομένων και η μελέτη των επαγγελματικών παθήσεων καθώς και των μέτρων πρόληψής τους. 

Σκοπός : 

ΘΕΩΡΙΑ
1) Εισαγωγή στην ιατρική της εργασίας. Βασικές έννοιες 
2) Η ιατρική της εργασίας στην Ελλάδα 
3) Αρχές επαγγελματικής επιδημιολογίας 
4) Επαγγελματική έκθεση σε φυσικούς βλαπτικούς 
παράγοντες  
5) Βασικές αρχές επαγγελματικής τοξικολογίας. Επαγγελματική τοξικολογία   
6) Επαγγελματική έκθεση σε βιολογικούς βλαπτικούς παράγοντες 
7) Μυοσκελετικά προβλήματα και εργασία  
8) Ψυχο-κοινωνικοί παράγοντες και εργασία 
9) Επαγγελματικές πνευμονοπάθειες Ι 
10) Επαγγελματικές πνευμονοπάθειες ΙΙ: Σχετιζόμενες με αμίαντο παθήσεις 
11) Aρχές εκτίμησης και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου: Πρακτικό παράδειγμα  
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1) Άσκηση “PVC και καρκίνος” 
2) Εκπαιδευτική επίσκεψη σε βιομηχανία 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 
Γραπτές  εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι (ΥΠ) ΜΠ0101 

Μητέρας - Παιδιού Τομέας : 
9ο Εξάμηνο 65h 
Μεσσήνης Ιωάννης, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ι.Ε. Μεσσήνης, Α. Καλλιτσάρης, Α. Δαπόντε, Κ. Νταφόπουλος, Α. Γκαράς Διδάσκοντες : 

- Η κατανόηση της φυσιολογίας και της παθολογίας του γεννητικού συστήματος της γυναίκας και η 
διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων. 
- Η μελέτη λειτουργίας της ανθρώπινης αναπαραγωγής και της φυσιολογικής εξέλιξης της κυήσεως.
- Η διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων της κυήσεως. 

Σκοπός : 

- Γονιμοποίηση του ωαρίου
- Εμβρυογένεση 
- Διάγνωση και παρακολούθηση της κυήσεως 
- Ενδομήτρια ανάπτυξη του εμβρύου 
- Λειτουργίες του πλακούντα και εμβρυοπλακουντιακή μονάδα 
- Φυσιολογικές μεταβολές κατά την κύηση 
- Υγιεινοδιαιτητική αγωγή κατά την κύηση 
- Μέθοδοι παρακολούθησης του εμβρύου 
- Προγεννητικός έλεγχος 
- Έναρξη και παρακολούθηση του φυσιολογικού τοκετού 
- Στάδια και φάσεις του τοκετού 
- Μηχανισμοί του τοκετού 
- Υστεροτοκία 
- Λοχεία 
- Αιμορραγίες κατά την κύηση 
- Κυήσεις υψηλού κινδύνου 
- Παθολογικές καταστάσεις κατά την κύηση 
- Χειρουργικές παθήσεις κατά την κύηση 
- Παθολογική εξέλιξη του τοκετού 
- Ανωμαλίες της υστεροτοκίας 
- Παθολογία της λοχείας 
- Μαιευτικές επεμβάσεις 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, κλινικές ασκήσεις 
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εαρινού εξαμήνου Αξιολόγηση : 

1
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ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Ι (ΥΠ) ΜΠ0201 

Μητέρας - Παιδιού Τομέας : 
9ο Εξάμηνο 91h 
Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Γ. Συρογιαννόπουλος, Ν. Σκεντέρης, Ν. Σούκιας, Ι. Γριβέα, Γ. Κατωπόδης και συμβασιούχοι 
ΠΔ407/80 

Διδάσκοντες : 

- Η μεταβίβαση γνώσεων και μεθόδων που βοηθούν στην κατανόηση της παθολογίας και της 
θεραπευτικής αντιμετώπισης των συχνοτέρων νοσημάτων του παιδιού, από τη γέννηση μέχρι την 
εφηβεία. 

Σκοπός : 

- Εισαγωγή στην Παιδιατρική
- Γενική παιδιατρική: λήψη ιστορικού, ψυχοκινητική εξέλιξη, εκατοστιαίες θέσεις, οδοντοφυΐα,  
έλεγχος σφιγκτήρων, θερμιδικές ανάγκες, μητρικός θηλασμός και τεχνητή διατροφή, απαραίτητα  
θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, κωλικοί στα βρέφη, σύνδρομο αιφνιδίου βρεφικού 
θανάτου 

- Αναπτυξιακή Παιδιατρική: αναπτυξιακός έλεγχος, μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές λόγου και  
ομιλίας, διαταραχές συμπεριφοράς και ψυχικές συναισθηματικές διαταραχές, διαταραχές σίτισης  
του εφήβου, παχυσαρκία, γυναικολογικά προβλήματα στο παιδί και την έφηβο, κατάθλιψη,  
τοξικοεξάρτηση, κακοποίηση και παραμέληση του παιδιού 

- Γενετικά και Μεταβολικά νοσήματα: προσέγγιση στην κλινική γενετική, κλινική και εργαστηριακή 
  προσέγγιση παιδιού με δυσμορφίες 
- Νεογνά και Πρόωρα: ανάπτυξη του εμβρύου, φυσική εξέταση του νεογνού, περιγεννητική  
περίοδος, κακώσεις κατά τον τοκετό, αναπνευστική δυσχέρεια, κυάνωση, νεογνικοί σπασμοί,  
μεταβολικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές του νεογέννητου, νεογνικός ίκτερος, νεκρωτική  
εντεροκολίτιδα, λοιμώξεις του νεογνού, παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος των νεογνών,  

- Αμυντικό σύστημα: μηχανισμοί άμυνας του οργανισμού, διαταραχές του ανοσιακού συστήματος 
- Εμβόλια: τα εμβόλια και το χρονοδιάγραμμα εμβολιασμού των παιδιών 
- Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος: ρινίτιδα, φαρυγγοαμυγδαλίτιδα, παραρρινοκολπίτιδα,  
ωτίτιδα, μαστοειδίτιδα, λαρυγγίτιδα, επιγλωττίτιδα, πνευμονίες, επίμονη και υποτροπιάζουσα  
πνευμονία 

- Παθήσεις του αναπνευστικού: εκτίμηση του αναπνευστικού συστήματος, οξεία αναπνευστική  
ανεπάρκεια, συγγενή νοσήματα και συγγενείς ανωμαλίες του αναπνευστικού, αμυγδαλεκτομή και  
αδενοτομή, οξεία βρογχιολίτιδα, χρόνιος βήχας, χρόνιος σιγμός, ξένο σώμα στους αεραγωγούς,  
ατελεκτασία, πνευμοθώρακας, πλευριτική συλλογή, πνευμονική αιμοσιδήρωση, βρογχιεκτασίες,  
βρογχοπνευμονική δυσπλασία 

- Αλλεργικές παθήσεις: τροφική αλλεργία, αναφυλαξία, κνίδωση-αγγειοοίδημα, αλλεργική ρινίτιδα, 
  παιδικό άσθμα, διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση αλλεργικών νοσημάτων 
- Νοσήματα του κυκλοφορικού: καρδιακό φύσημα, καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες, συγγενείς και 
  επίκτητες καρδιοπάθειες, αθλητισμός και παιδί 
- Νοσήματα του ουροποιητικού: διαταραχές νερού και ηλεκτρολυτών, οξεοβασική ισορροπία,  
νεφρική λειτουργία, συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού, νεφρική ανεπάρκεια, αιματουρία,    
λευκωματουρία, νεφρική σωληναριακή οξέωση, σπειραματονεφρίτιδες, ουρολοιμώξεις,  
κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση, αρτηριακή υπέρτασητους αντιμετώπιση. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Διάλεξη, Φροντιστήριο, Κλινική άσκηση 
Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, Ερευνητική εργασία, σύστημα συνεχούς ελέγχου. Αξιολόγηση : 

1
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ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Ι (ΥΠ) ΝΡ0101 

Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων Τομέας : 
9ο Εξάμηνο 65h 
Παπαδημητρίου Αλέξανδρος , Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Α. Παπαδημητρίου, Α. Καραβέλης, Γ. Χατζηγεωργίου  και συμβασιούχοι  του Π.Δ. 407/80 Διδάσκοντες : 

Περιγραφή της αιτιοπαθογένειας, πορείας, έκβασης και θεραπείας των παθήσεων του κεντρικού 
νευρικού συστήματος. 

Σκοπός : 

- Περί αισθητικότητας
- Αντικειμενική νευρολογική εξέταση 
- Περί κινητικότητας 
- Εγκεφαλικές συζυγίες 
- Εξωπυραμιδικό σύστημα. Μυϊκός τόνος. Παρεγκεφαλιδικό Σύστημα. Βάδιση. 
- Περιφερικό νευρικό σύστημα 
- Σύνδρομα νωτιαίου λοβού 
- Σύνδρομα εγκεφαλικού στελέχους 
- Σύνδρομα λοβών 
- Αφασίες. Αγνωσίες. Απραξίες 
- Εγκεφαλικό οίδημα. Υδροκέφαλος. Κώματα. 
- Νοσήματα εξωπυραμιδικού συστήματος 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις. Παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΘΕΜΑΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠ) ΠΘ0700 

Παθολογίας Τομέας : 
9ο Εξάμηνο 26h Διάρκεια : 

Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Μέλη ΔΕΠ του τμήματος Διδάσκοντες : 

Δεν Θα διδαχθεί Σκοπός : 

Δεν Θα διδαχθεί Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΜΠ0207 

Μητέρας - Παιδιού Τομέας : 
9ο Εξάμηνο 52h 
Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Γ. Συρογιαννόπουλος, Ι. Γριβέα, Γ. Κατωπόδης Διδάσκοντες : 

Η ανάλυση της συμπτωματολογίας και της κλινικής πορείας των συστηματικών λοιμώξεων  στο 
παιδί με την παράλληλη θεραπευτική αντιμετώπισή τους με αντιβιοτικά, της ειδικής αντιμικροβιακής 
δράσης ομάδων και ειδών αντιβιοτικών και του τρόπου επιλογής του καταλληλότερου. Θα δοθεί 
επίσης έμφαση στην συνταγογράφηση με στόχο την ασφάλεια και την ευρύτερη πολιτική από την 
χρήση τους. 

Σκοπός : 

- Αιτιολογία συστηματικών λοιμώξεων, πηγή μόλυνσης, ενδοοικογενειακές περιπτώσεις, επιδημίες,  
  παθογένεια και συμπτωματολογία.  
- Σηψαιμία.  
- Ιογενείς και μικροβιακές λοιμώξεις κατά συστήματα και ανατομικές θέσεις. 
- Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας. 
- Παιδιατρικό AIDS.  
- Νοσοκομειακές λοιμώξεις .  
- Συμπτωματική, γενική και ειδική αντιμικροβιακή θεραπεία.  
- Μηχανισμός δράσης αντιβιοτικών, φαρμακοκινητική, φαρμακοαντοχή, χημειοπροφύλαξη,  
ανεπιθύμητες ενέργειες, κόστος, σχέση κινδύνου – οφέλους. Ομάδες αντιβιοτικών φαρμάκων,  
 πολιτική χρήσης και επιλογή του κατάλληλου αντιμικροβιακού φαρμάκου. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Διάλεξη, Κλινική άσκηση. 
Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Αξιολόγηση : 

1
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΠ) ΒΕ1600 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
9ο Εξάμηνο 39h 
Βαμβακόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ν.Κ. Βαμβακόπουλος Διδάσκοντες : 

Δε θα Διδαχθεί....
Ανάλυση της βιολογίας του ανθρώπου στο μοριακό και κυτταρικό επίπεδο και των εφαρμογών της 
Μοριακής Ιατρικής  μεθοδολογίας στην αντιμετώπιση των ιατρικών προβλημάτων. 

Σκοπός : 

1.  Γενετική ανθρώπου
2.  Δομή, διπλασιασμός και μεταγραφή DNA 
3.  Στοιχεία πρωτεινικής δομής 
4.  Γενετική βάση της ποικιλομορφίας των αντισωμάτων 
5.  Γονιδιακή κλωνοποίηση 
6.  Η έρευνα του ανθρώπινου γονιδιώματος 
7.  Κατανοώντας το ανθρώπινο γονιδίωμα8.    Προγενετική διάγνωση 
9.  Κληρονομικές Ανωμαλίες 
10. Μοριακοί μηχανισμοί καρκινογένεσης 
11. Κλινικές ιατρικές εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας 
12. Γονιδιακή θεραπεία 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις 
Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό και το εργαστηριακό μέρος Αξιολόγηση : 

1
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ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΒΕ1700 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
9ο Εξάμηνο 26h 
Βαμβακόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ν. Βαμβακόπουλος και συμβασιούχοι του Π.Δ. 407/80 Διδάσκοντες : 

Δε θα Διδαχθεί....
Μοριακές βιολογικές προεκτάσεις και εφαρμογές της Νευροανοσοενδοεκρινολογίας στην κλινική 
διάγνωση και αντιμετώπιση  των ενδοκρινοπαθειών. 

Σκοπός : 

Μέρος Ι. Βασικές έννοιες και τεχνικές Μοριακής Βιολογίας
    - Μηχανισμοί ρύθμισης βιοσύνθεσης και δράσεις ορμονών, 
    - Ανάλυση αλληλουχιών DNA, 
    - Ανάλυση σύνδεσης ασθενειών, 
    - Εντοπισμός μεταλλάξεων ανθρώπινων γονιδίων 
    - Μέτρηση γονιδιακής μεταγραφής και επιπέδων μηνύματος  mRNA, 
    - Μεταγραφική ρύθμιση ενδοκρινικών γονιδίων από συστήματα  μετάδοσης σήματος μέσω  
      δεύτερου μηνύματος, 
    - Διαγενετικά ζώα στη μελέτη της Μοριακής Ενδοκρινολογίας του ανθρώπου 
    - Γονιδιακή στόχευση με ομόλογο ανασυνδυασμό εμβρυονικών βλαστικών κυττάρων ποντικού. 
 
Μέρος ΙΙ. Γονίδια ορμονών και ορμονικών υποδοχέων 
    - Κλωνοποίηση και έκφραση γονιδίων πολυπεπτικών ορμονών 
    - Κλωνοποίηση και ρύθμιση γονιδίων υποδοχών κατεχολαμινών 
    - Κλωνοποίηση και ρύθμιση υποδοχέων γλυκοπρωτεϊνών ορμονών 
    - Προσδετικές πρωτεΐνες μη  προσδεδενόμενες στου υποδοχείς αυξητικών παραγόντων τύπου   
       ινσουλίνης και άλλων κυτοκινών: ρυθμιστές πεπτιδικής δράσης 
    - Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία αυξητικών παραγόντων τύπου ινσουλίνης 
    - Υπεροικογένεια υποδοχέων στερεοειδών ορμονών : μοριακοί μηχανισμοί δράσης, 
    - Θυρεοειδείς ορμόνες:στοιχεία απόκρισης στο DNA, μεταμεταγραφικές επιπτώσεις, δράσεις in  
      Vivo 
 
Μέρος ΙΙΙ. Ενδοκρινοπάθειες 
    - Σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι, 
    - Μεταλλάξεις γονιδίου υποδοχέα ινσουλίνης ασθενών με αντίσταση στην ινσουλίνη 
    - Ασθένειες δυσλειτουργίας πρωτεϊνών G 
    - Νόσος Grave’s και αυτοάνοσος θυροειδισμός, 
    - Γενετικές ανωμαλίες των πρωτεϊνών του ορού που μεταφέρουν τις θυροειδείς ορμόνες, 
    - Αντίσταση στις θυροειδείς ορμόνες 
    - Μοριακή βάση υπογοναδοτροπικού υπογοναδισμού  
    - Μεταλλάξεις του γονιδίου του υποδοχέα των ανδρογόνων που προκαλούν αντίσταση στα   

ανδρογόνα

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΝΡ0310 

Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων Τομέας : 
9ο Εξάμηνο 26h 
Τσιρώνη Ευαγγελία, Επίκουρος Καθηγήτρια 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ε. Τσιρώνη Διδάσκοντες : 

Η εξοικείωση των φοιτητών με επείγουσες καταστάσεις στην Οφθαλμολογία (Διάγνωση-
Αντιμετώπιση ) 

Σκοπός : 

Οξείες δακριοαδενίτιδες, επιπεφυκίτιδες, κρεατίτιδες. 
Οξύ γλαύκωμα, αιφνίδιες απώλειες όρασης, αγγειακής αιτιολογίας. 
Οπίσθια αποκόλληση υαλοειδούς-ρωγμές αμφ/δούς, αποκόλληση αμφ/δούς. 
Αιμορραγία υαλοειδούς. 
Οξείες ραγοειδείτιδες. 
Τραύματα βολβού. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 
Προφορικές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΜΠ0209 

Μητέρας - Παιδιού Τομέας : 
9ο Εξάμηνο 52h 
Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ν. Σούκιας και συμβασιούχοι ΠΔ407/80 Διδάσκοντες : 

- Η διδασκαλία της επιδημιολογίας και αιτιολογίας των συγγενών και επίκτητων καρδιοπαθειών στα  
  νεογνά, βρέφη και παιδιά. 
- Διδασκαλία των βασικών αρχών του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και των εφαρμογών στην Κλινική  
  Παιδοκαρδιολογία. 
- Βασικές αρχές του υπερηχογραφήματος και των νεότερων διαγνωστικών μεθόδων στην  
  Παιδοκαρδιολογία. 
- Η παρουσίαση των συγγενών και επίκτητων καρδιοπαθειών και των αρρυθμιών στην νεογνική,    
  βρεφική και παιδική ηλικία, καθώς και η θεραπευτική τους αντιμετώπιση. 

Σκοπός : 

- Αιτιολογία – Επιδημιολογία των συγγενών καρδιοπαθειών. 
- Λήψη ιστορικού. 
- Διδασκαλία του φυσιολογικού και παθολογικού ηλεκτροκαρδιογραφήματος στα νεογνά, βρέφη και  
  παιδιά. 
- Η συστηματική ερμηνεία και αξιολόγηση της ακτινογραφίας θώρακα στις συγγενείς καρδιοπάθειες.
- Βασικές γνώσεις του υπερηχογραφήματος. 
- Εκδηλώσεις συγγενών καρδιοπαθειών. 
- Καρδιακή ανεπάρκεια – αντιμετώπιση. 
- Κυάνωση. 
- Κυανωτικές και μη κυανωτικές συγγενείς καρδιοπάθειες. 
- Διαγνωστικός – θεραπευτικός καθετηριασμός. 
- Νεότερες μέθοδοι στη χειρουργική αντιμετώπιση των συγγενών καρδιοπαθειών. 
- Απώτερες επιπλοκές των συγγενών καρδιοπαθειών μετά τη διόρθωσή τους. 
- Καρδιακές αρρυθμίες (φαρμακευτική – επεμβατική θεραπεία). 
- Επίκτητες καρδιοπάθειες στα παιδιά. 
- Η καρδιά του αθλητή. 
- Το παιδί με λειτουργικό φύσημα. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Διάλεξη, Κλινική άσκηση 
Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.  Αξιολόγηση : 

1
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ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΜΠ0501 

Μητέρας - Παιδιού Τομέας : 
9ο Εξάμηνο 52h 
Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Γ. Συρογιαννόπουλος Διδάσκοντες : 

- Η παρουσίαση των συνηθέστερων νοσημάτων του αίματος κατά την παιδική ηλικία σε ομάδα 
φοιτητών που ήδη έχουν αποκτήσει γνώσεις γενετικής και μοριακής βιολογίας ώστε να κατανοήσουν 
τη γενετική μεταβίβαση όπου το νόσημα είναι κληρονομικό και τη διαταραχή της αιμοσφαιρίνης ή 
του ενζύμου. 
- Θα διδαχθούν νοσήματα που προσβάλλουν κατά την πρώιμη παιδική ηλικία ή έχουν ειδική 
επίπτωση στο παιδί. 

Σκοπός : 

- Λήψη ιστορικού, ανάλυση του νοσήματος, κατάρτιση του γενεολογικού δέντρου και αναζήτηση 
των φορέων στις αιμοσφαιρινοπάθειες, τις ενζυμοπάθειες και τις διαταραχές της κυτταρικής 
μεμβράνης του ερυθροκυττάρου. 
- Αιτιολογία της συχνότερης αναιμίας του παιδιού, έλεγχος και θεραπεία, αντιμετώπιση βρεφικής 
ουδετεροπενίας και θρομβοπενικής πορφύρας του παιιδιού. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Διάλεξη, Εργαστήριο, Κλινική άσκηση 
Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Αξιολόγηση : 

1
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΠ) ΝΡ0501 

Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων Τομέας : 
9ο Εξάμηνο 26h 
Χατζηγεωργίου Γ. 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

 Διδάσκοντες : 

Κατανόηση 
1. της φυσιολογίας της ακοής, φώνησης ομιλίας και λόγου  
2. των διαταραχών της ακοής  
3. της φυσιολογικής ανάπτυξης της ομιλίας και του λόγου 
4. των διαταραχών της ανάπτυξης της ομιλίας και του λόγου 

Σκοπός : 

Α. Φυσιολογία ακοής, φώνησης, ομιλίας και λόγου 
Β. Αίτια, παθογένεση, κλινική εικόνα, διάγνωση, διαφορική διάγνωση θεραπεία, πρόληψη: 
1. Βαρηκοΐα κώφωσης  
2. Καθυστέρησης της ανάπτυξης της ομιλίας και του λόγου 
3. Δυσλαλίας  
4. Δυσαρθριών, φωνητικής και ομιλητικής απραξίας  
5. Αφασίας  
Γ. Απώλεια της φωνής μετά από ολική/μερική λαρυγγεκτομή 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, Διαλέξεις 
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Αξιολόγηση : 

1
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ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΕΠ) ΠΘ1100 

Παθολογίας Τομέας : 
9ο Εξάμηνο 26h 
Ζακυνθινός Επαμεινώνδας, Αναπληρ. Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ε. Ζακυνθινός Διδάσκοντες : 

Η κατανόηση της παθοφυσιολογίας του βαρέως πάσχοντος ασθενούς και η βασική εκπαίδευση του 
φοιτητή στις σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης και υποστήριξης των ζωτικών λειτουργιών του 
ανθρωπίνου σώματος. 

Σκοπός : 

-Αναπνευστική Ανεπάρκεια (Παθοφυσιολογία, Τύποι αναπνευστικής ανεπάρκειας)
-Διαταραχές Οξεο-βασικής ισορροπίας 
-Αρχές Μηχανισμού Αερισμού (Αναπνευστήρες) 
-Βασικές αρχές καρδιακής λειτουργίας. Κυκλοφορική Ανεπάρκεια (Παθοφυσιολογία, -Τύποι 
κυκλοφορικής καταπληξίας, Παρακολούθηση-Monitoring-Καθετήρας Swan Ganz) 
-Καρδιογενές και μη Καρδιογενές Πνευμονικό Οίδημα 
-Σήψη, Συστηματική Φλεγμονώδης αντίδραση 
-Νοσοκομειακή Πνευμονία 
-Σοβαρή Κρανιοεγκεφαλική κάκωση 
-Θρομβοεμβολή –Πνευμονική Εμβολή 
-Θρέψη 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις , Κλινική άσκηση 
Γραπτή εξέταση (πολλαπλή επιλογή) Αξιολόγηση : 

1
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΠ) ΑΑ0700 

Βασικών  Επιστημών Τομέας : 
9ο Εξάμηνο XXh 
Γεωργούλιας Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Γεωργούλιας Παναγιώτης Διδάσκοντες : 

•Βασικές γνώσεις Πυρηνικής Ιατρικής 
•Συμβολή στη Διάγνωση και στη Θεραπεία. 

Σκοπός : 

•Εισαγωγή στην Πυρηνική Ιατρική (2 ώρες)
•Σπινθηρογράφημα οστών (2 ώρες) 
•Σπινθηρογράφημα ενδοκρινών αδένων (2 ώρες) 
•Σπινθηρογράφημα πνευμόνων (2 ώρες) 
•Σπινθηρογράφημα νεφρών – ουρογεννητικού συστήματος (2 ώρες) 
•Σπινθηρογράφημα εγκεφάλου – ΚΝΣ (2 ώρες) 
•Σπινθηρογράφημα ηπατοχολικού – σπληνός – γαστρεντερικού συστήματος (2 ώρες) 
•Πυρηνική Καρδιολογία (6 ώρες) 
•Θεραπευτικές εφαρμογές (2 ώρες) 
•Εισαγωγή στην απεικόνιση PET (PET/CT) (4 ώρες) 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Ανάπτυξη θεμάτων Πυρηνικής Ιατρικής – σχολιασμός χαρακτηριστικών περιπτώσεων ασθενών. 
Προφορικές Εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠ) ΧΡ0321 

Χειρουργικής Τομέας : 
9ο Εξάμηνο 26h 
Σταματίου Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Γ. Σταματίου, Γ. Βρετζάκης, και επιμελητές  ΕΣΥ Διδάσκοντες : 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην πολυδιάστατη και πολυσυλλεκτική αντιμετώπιση του 
πόνου 

Σκοπός : 

- Εισαγωγή / Διάκριση του Πόνου 
- Φυσιοπαθολογία του Πόνου  
- Οξέα Επώδυνα Σύνδρομα 
- Χρόνια Επώδυνα Σύνδρομα 
- Θεραπεία 
- Επεμβατικές Τεχνικές στη Διαχείριση του Ασθενή με Πόνο 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Θεωρητική διδασκαλία 
Αξιολόγηση : 

1

Θεωρητική διδασκαλία 
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ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΜΠ0102 

Μητέρας - Παιδιού Τομέας : 
10ο Εξάμηνο 65h 
Μεσσήνης Ιωάννης, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ι. Ε. Μεσσήνης,  Α. Καλλιτσάρης, Α. Δαπόντε, Κ. Νταφόπουλος, Α. Γκαράς Διδάσκοντες : 

- Η κατανόηση της φυσιολογίας και της παθολογίας του γεννητικού συστήματος της γυναίκας και η 
διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων. 
- Η μελέτη λειτουργίας της ανθρώπινης αναπαραγωγής και της φυσιολογικής εξέλιξης της κυήσεως.
- Η διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων της κυήσεως. 

Σκοπός : 

- Μορφολογία των γεννητικών οργάνων
- Γυναικεία πύελος 
- Ιστορικό - Κλινική εξέταση 
- Διαγνωστικές μέθοδοι στη γυναικολογία 
- Νευροενδοκρινική ρύθμιση του γεννητικού κύκλου 
- Ανωμαλίες διαπλάσεως του γεννητικού συστήματος 
- Φλεγμονές των γεννητικών οργάνων της γυναίκας 
- Κακώσεις των γεννητικών οργάνων 
- Πυελικό άλγος 
- Τοπογραφικές ανωμαλίες των γεννητικών οργάνων 
- Καλοήθη νεοπλάσματα κατώτερου γεννητικού συστήματος 
- Καλοήθη νεοπλάσματα ανώτερου γεννητικού συστήματος 
- Κακοήθη νεοπλάσματα κατώτερου γεννητικού συστήματος 
- Κακοήθη νεοπλάσματα ανώτερου γεννητικού συστήματος 
- Διαταραχές της εμμήνου ρύσεως 
- Κλιμακτήριος - Εμμηνόπαυση 
- Στείρωση 
- Οικογενειακός προγραμματισμός 
- Παιδική και εφηβική γυναικολογία 
- Μαστός 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, κλινικές ασκήσεις 
Γραπτές εξετάσεις στη Μαιευτική – Γυναικολογία Ι και ΙΙ Αξιολόγηση : 

1
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ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ (ΥΠ) ΜΠ0202 

Μητέρας - Παιδιού Τομέας : 
10ο Εξάμηνο 91h 
Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Γ. Συρογιαννόπουλος, Ν. Σκεντέρης, Ν. Σούκιας, Ι. Γριβέα, Γ. Κατωπόδης και συμβασιούχοι 
ΠΔ407/80 

Διδάσκοντες : 

- Η μεταβίβαση γνώσεων και μεθόδων που βοηθούν στην κατανόηση της παθολογίας και της 
θεραπευτικής αντιμετώπισης των συχνότερων νοσημάτων του παιδιού, από τη γέννηση μέχρι την 
εφηβεία. 

Σκοπός : 

- Λοιμώδη νοσήματα: λοιμώξεις από ιούς, βακτηρίδια και πρωτόζωα, φυματίωση, λοιμώξεις σε 
παιδιά με ανοσοκαταστολή 
- Αιματολογία: ερυθροποίηση, αναιμία, κυτταροπενίες, διαταραχές της αιμόστασης,   
- Ογκολογία: κακοήθη νοσήματα, λευχαιμίες, λεμφώματα, όγκοι του νευρικού συστήματος, 
σαρκώματα των μαλακών μορίων, όγκοι των οστών, ιστιοκυττάρωση, μεταμοσχεύσεις αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων, αρχές χημειοθεραπείας, επείγουσα ογκολογία, οικογένεια με παιδί με 
καρκίνο 
- Ενδοκρινείς αδένες: ο άξονας υποθαλάμου-υπόφυσης, νόσοι του θυρεοειδή και των 
παραθυρεοειδών αδένων, διαταραχές της ήβης, διαταραχές διαφοροποίησης του φύλου, 
γυναικομαστία, το κοντό παιδί, συγγενής υπερπλασία του φλοιού των επινεφριδίων, σακχαρώδης 
διαβήτης, υπογλυκαιμία 
- Νευρικό σύστημα: νευρολογικό ιστορικό και νευρολογική εξέταση, διαταραχές της λειτουργίας 
των κρανιακών νεύρων, διαταραχές της στάσης και της βάδισης, προσέγγιση του παιδιού με 
αδυναμία και υποτονία, δυσπλασίες του εγκεφάλου και του νευρικού σωλήνα, υδροκέφαλος, 
νοητική υστέρηση, εγκεφαλική παράλυση, νευροδερματικά σύνδρομα, κεφαλαλγία, καλοήθης 
ενδοκράνια υπέρταση, νευρομυϊκά νοσήματα, σύνδρομο υπερκινητικότητας και διάσπασης της 
προσοχής, επιληψία, επιλητπική κατάσταση, πυρετικοί σπασμοί, καταστάσεις που υποδύονται 
σπασμούς, οξεία παρεγκεφαλιδική αταξία 
- Ρευματικά νοσήματα: εισαγωγή στα ρευματικά νοσήματα, νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα, 
ρευματικός πυρετός, αντιδραστικές αρθρίτιδες, συστημαστικός ερυθηματώδης λύκος, 
δερματομυοσίτιδα, σκληρόδερμα, πορφύρα Henoch-Schonlein, νόσος Kawasaki, κληρονομικά 
περιοδικά εμπύρετα σύνδρομα 
- Δέρμα: εισαγωγή στη δερματολογία, δερματίτιδες, λοιμώξεις του δέρματος, πολύμορφο ερύθημα, 
σύνδρομο Stevens-Johnson, τοξική επιδερμονεκρόλυση, ροδόχρους πιτυρίαση, οζώδες ερύθημα 
- Δηλητηριάσεις στην παιδική ηλικία 
- Παιδική βαρηκοΐα  
- Προβλήματα των οφθαλμών 
- Παθήσεις των οστών και των αρθρώσεων 
- Παθήσεις της σπονδυλικής στήλης 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Διάλεξη, Φροντιστήριο, Κλινική άσκηση 
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Αξιολόγηση : 

1
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ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ* (ΥΠ) ΝΡ0102 

Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων Τομέας : 
10ο Εξάμηνο 65h 
Παπαδημητρίου Αλέξανδρος , Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Α. Παπαδημητρίου, Α. Καραβέλης, Γ. Χατζηγεωργίου  και συμβασιούχοι του Π.Δ. 407/80 Διδάσκοντες : 

Περιγραφή της αιτιοπαθογένειας, πορείας, έκβασης και θεραπείας 
των παθήσεων του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος. 

Σκοπός : 

- Αυτόνομο νευρικό σύστημα
- Επιληψίες  
- Απομυελινωτικά νοσήματα 
- Άνοιες 
- Όγκοι εγκεφάλου 
- Λοιμώξεις νευρικού συστήματος 
- Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 
- Κεφαλαλγία και άλλοι κρανιακοί πόνοι 
- Μυασθένεια 
- Χειρουργική αντιμετώπιση νόσων του νευρικού συστήματος 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις - Παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ (ΥΠ) ΨΧ0402 

Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων Τομέας : 
10ο Εξάμηνο 52h 
Αγγελόπουλος Νικηφόρος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ν. Αγγελόπουλος, Ο. Μουζάς Διδάσκοντες : 

Η περιγραφή της αιτιοπαθογένειας, της πορείας, της έκβασης και της θεραπείας των 
σημαντικότερων ψυχιατρικών διαταραχών. Η εισαγωγή στην ψυχιατρική Δεοντολογία. 
Η εισαγωγή σε ζητήματα οργάνωσης των παλαιών και νέων ψυχιατρικών υπηρεσιών 

Σκοπός : 

- Συναισθηματικές διαταραχές. Μανιακό επεισόδιο.   Διπολική συναισθηματική διαταραχή.   
  Καταθλιπτικό  επεισόδιο. 
- Διαταραχές της προσωπικότητας. Ειδικές διαταραχές της προσωπικότητας (παρανοειδής  
προσωπικότητα, σχιζοειδής προσωπικότητα, δυσκοινωνική προσωπικότητα, θεατρική ή ιστριονική  
προσωπικότητα, καταναγκαστική προσωπικότητα, αγχώδης  προσωπικότητα, εξαρτητική  
προσωπικότητα, συναισθηματικώς ασταθής προσωπικότητα). 

- Διαταραχές συνηθειών και ενορμήσεων 
- Διαταραχές ταυτότητας φύλου. Διαταραχές της σεξουαλικής προτίμησης . Διαταραχές σεξουαλικής 
  ανάπτυξης και προσανατολισμού. 
- Διαταραχές οφειλόμενες στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών 
- Διανοητική καθυστέρηση 
- Διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης. Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας. Ειδικές  
αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων. Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της  
κινητικής λειτουργίας. Αυτισμός της παιδικής ηλικίας. Σύνδρομο Rett. Σύνδρομο Asperger.  
Διαταραχή υπερδραστηριότητας. 

- Ψυχιατρική θεραπευτική. Φωτοθεραπεία. Αποστέρηση ύπνου. Ηλεκτροσπασμοθεραπεία.   
  Ψυχοχειρουργική. Ψυχοφάρμακα. Ψυχοθεραπείες. 
- Ψυχιατρικές υπηρεσίες. Το Άσυλο. Η Ψυχιατρική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο. Το Κέντρο  
  Ψυχικής Υγείας. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις και παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών 
Προφορικές εξετάσεις  Αξιολόγηση : 

1
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ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ** (ΥΠ) ΝΡ0200 

Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων Τομέας : 
10ο Εξάμηνο 65h 
 
Χατζηγεωργίου Γ. 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Διδάσκοντες με βάση το Π.Δ. 407/80 Διδάσκοντες : 

Κατανόηση της παθολογίας των ωτορινολαρυγγολογικών παθήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
κλινική εικόνα, διαφορετική διάγνωση και τις αρχές θεραπείας των παθήσεων αυτών 

Σκοπός : 

- Εισαγωγή στην Ωτολογία / Διαφορική διάγνωση βαρηκοΐας
- Παθήσεις έξω ωτός (πτερυγίου και έξω ακουστικού πόρου) 
- Παθήσεις μέσου ωτός 
- Κατάγματα κροταφικού οστού, όγκοι του μέσου ωτός, παθήσεις του προσωπικού νεύρου 
- Ωτικός έρπητας ζωστήρας, λαβυρινθίτιδα, διάσειση του λαβυρίνθου, 
εκροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού στην τυμπανική κοιλότητα, βαρότραυμα, αιφνίδια βαρηκοΐα,   
ακουστικό τραύμα (οξεία / χρόνια επιβάρυνση). 

- Εμβοές, πρεσβυακουσία, συγγενής βαρηκοΐα, κώφωση 
- Αρχές κλινικής και εργαστηριακής διερεύνησης του περιφερικού αιθουσαίου 
  συστήματος 
- Καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσεως, αιθουσαία νευρωνίτιδα,  
  νόσος Meniere, αιθουσαίο σβάννωμα και άλλοι όγκοι της  γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας 
- Παθήσεις σιελογόνων αδένων 
- Εισαγωγή στη Ρινολογία. Κλινικές και εργαστηριακές μέθοδοι εξέτασης της μύτης  
  και των παραρρινίων κόλπων. Παθήσεις της εξωτερικής μύτης 
- Κατάγματα ρινός, παραρρινίων κόλπων και προσωπικού κρανίου. Νεοπλάσματα 
  εσωτερικής ρινός και παραρρινίων κόλπων. 
- Φλεγμονώδεις παθήσεις ρινός.  
- Φλεγμονώδεις παθήσεις παραρρινίων κόλπων. Διαφορική διάγνωση και 
  αντιμετώπιση του ασθενούς με δυσχέρεια ρινικής αναπνοής. 
- Παθήσεις στοματικής κοιλότητας και στοματοφάρυγγα .  
- Παθήσεις ρινοφάρυγγα. Παθήσεις υποφάρυγγα. 
- Νεοπλάσματα λάρυγγα. Μη-νεοπλασματικές παθήσεις λάρυγγα  
- Διαφορική διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενούς με πλαγιοτραχηλική διόγκωση 
- Αντιμετώπιση απόφραξης ανώτερων αεροφόρων οδών  
- Παθήσεις τραχείας, βρόγχων και οισοφάγου από την πλευρά της ΩΡΛ 
- Σύνδρομο υπνικής άπνοιας και διαταραχές της αναπνοής κατά τον ύπνο 
- Δερματολογικά νοσήματα στην ΩΡΛ ανατομική περιοχή 
- Διαφορική διάγνωση ωτολογικών, ρινολογικών και λαρυγγολογικών νοσημάτων / κλινικά   
  προβλήματα και περιστατικά 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις και παρουσιάσεις περιστατικών 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ** (ΥΠ) ΝΡ0300 

Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων Τομέας : 
10ο Εξάμηνο 65h 
Τσιρώνη Ευαγγελία, Επίκουρος Καθηγήτρια 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ε. Τσιρώνη Διδάσκοντες : 

Περιγραφή της αιτιοπαθογένειας, της πορείας, της έκβασης και θεραπείας των οφθαλμολογικών 
νόσων 

Σκοπός : 

- Οφθαλμολογικό ιστορικό - Κλινική εξέταση
- Οπτικό σύστημα του φυσιολογικού οφθαλμού 
- Παθολογία βλεφάρων 
- Παθήσεις δακρυϊκής συσκευής 
- Παθήσεις επιπεφυκότος 
- Παθήσεις κερατοειδούς 
- Παθήσεις του σκληρού χιτώνα 
- Φακός του οφθαλμού. Καταρράκτης 
- Γλαύκωμα 
- Νοσήματα ραγοειδούς χιτώνα 
- Νόσοι του βυθού - αμφιβληστροειδούς 
- Ενδοβολβικοί όγκοι 
- Στραβισμός 
- Οπτικές νευρίτιδες 
- Παθολογία της κόρης 
- Εφαρμογές Laser στην οφθαλμολογία 
- Φακοί επαφής 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, παρουσίασης κλινικών περιστατικών 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΥΠ) ΜΡ0700 

Μορφολογίας Τομέας : 
10ο Εξάμηνο 52h 
Κουκούλης Γεώργιος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Γ. Κουκούλης, Μ. Ιωάννου, Τσακάλωφ. Διδάσκοντες : 

Βασικές αρχές Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας. Σκοπός : 

Αντικείμενο και νομικά όρια ιατροδικαστικής, πιστοποιητικό θανάτου, ιατροδικαστική μεθοδολογία, 
πτωματικά φαινόμενα-χρόνος θανάτου, διαπίστωση ταυτότητας νεκρού, αιφνίδιοι θάνατοι, 
θλαστικές κακώσεις, τραύματα από αιχμηρά όργανα, κακώσεις από πυροβόλα όπλα, θερμικές 
βλάβες, ασφυξία, θάνατοι στο νερό, θάνατοι από φυσικούς παράγοντες, τροχαία ατυχήματα, θάνατοι 
παιδικής ηλικίας, σωματικές βλάβες, βιασμός και ασέλγειες, θάνατοι από ναρκωτικά, οινόπνευμα, 
ιατροδικαστική τοξικολογία 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις από αμφιθέατρο 
Προφορικές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ* (ΥΠ) ΠΘ0500 

Παθολογίας Τομέας : 
10ο Εξάμηνο 52h 
Τρυποσκιάδης Φίλιππος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Φ. Τρυποσκιάδης, Ι. Σκουλαρίγκης Διδάσκοντες : 

Διδασκαλία των βασικών αρχών της ηλεκτροκαρδιογραφίας και εφαρμογών αυτής στην Κλινική 
Καρδιολογία.  
Περιγραφή των κυριοτέρων καρδιαγγειακών νοσημάτων με έμφαση στην αιτιοπαθογένεια, κλινική 
εικόνα, φυσική πορεία και θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών. 

Σκοπός : 

- Κλινική Σημειολογία
- Καρδιακή λειτουργία – Καρδιακή ανεπάρκεια 
- Ηλεκτροκαρδιογράφημα 
- Υπερηχοκαρδιογράφημα 
- Στεφανιαία νόσος - Διάγνωση 
- Στεφανιαία νόσος - Θεραπεία 
- Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου 
- Αρτηριακή Υπέρταση 
- Βαλβιδοπάθειες 
- Μυοκαρδιοπάθειες 
- Ενδοκαρδίτιδες 
- Περικαρδίτιδες 
- Πνευμονική εμβολή 
- Συστηματικές παθήσεις και Καρδιά 
- Καρδιοπνευμονική ανάνηψη 
- Καρδιακές αρρυθμίες 
- Επεμβατική Καρδιολογία 
- Επεμβατική θεραπεία αρρυθμιών 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις αμφιθεάτρου Κλινική άσκηση 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ* (ΥΠ) ΧΡ0500 

Χειρουργικής Τομέας : 
10ο Εξάμηνο 65h 
Μελέκος Μιχαήλ, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Μ.Μελέκος, Β. Τζώρτζης Διδάσκοντες : 

Η ουρολογία, τα τελευταία 15 χρόνια, έχει επιτελέσει τεράστιεςπροόδους  περισσότερο ίσως από 
οποιαδήποτε άλλη κλινική ιατρική     ειδικότητα, τόσο σε κλινικό-χειρουργικό, όσο και σε 
τεχνολογικό, μοριακό-γενετικό και ανοσοιστοχημικό επίπεδο. Σκοπός του μαθήματος δεν είναι μόνο 
η απόκτηση βασικών γνώσεων πρακτικής Ουρολογίας, αλλά και η μετάδοση εννοιών και ειδικών 
γνώσεων, με τη μορφή διδασκαλίας σε φοιτητικό επίπεδο, που αφορούν το σύνολο σχεδόν της 
σύγχρονης Γεν. Ουρολογίας, της Παιδο-ουρολογίας, Ουρο-ογκολογίας, Ουρο-τρυματιολογίας, 
Νευρο-ουροδυναμικής (δυσλειτουργίας του κατώτερου ουροποιητικού νευρικής αιτιολογίας), 
Γυναικο-ουρολογίας, των Ουρολοιμώξεων, της επεμβατικής Ενδο-ουρολογίας και φυσικά, της 
Ανδρολογίας ( ανδρικής υπογονιμότητας και σεξουαλικής δυσλειτουργίας). 

Σκοπός : 

Ανατομία και φυσιολογία ουροποιογεννητικού-Συμπτωματολογία,κλινική εξέταση, εργαστηριακός 
έλεγχος ουρολογικού αρρώστου-Απεικονιστικές εξετάσεις, ραδιοιοσοτοπικές μελέτες, ενδοσκοπικός 
έλεγχος και ενδοσκοπικοί χειρισμοί- Αποφρακτική ουροπάθεια (συγγενής και επίκτητη), 
προγεννητικός έλεγχος-Ειδικές και μη ειδικές φλεγμονές του ουροποιητικού-Συστηματικές παθήσεις 
νεφρών, κυστικές παθήσεις νεφρών, νεφρός και διάφορες καταστάσεις, νεφρική ανεπάρκεια, 
παθήσεις νεφρικών αγγείων, νεφρογενής υπέρταση-τραυματικές κακώσεις ουροποιογεννητικού- 
Παθήσεις επινεφριδίων, παθήσεις οπισθοπεριτοναικού χώρου και επιπτώσεις στο ουροποιητικό- 
Νευρολογικές διαταραχές ούρησης- Ακράτεια ούρων- Διαταραχές σεξουαλικής λειτουργίας- 
Ανδρική υπογονιμότητα- Λιθίαση ουροποιητικού- Καλοήθης υπερπλασία προστάτη- Ογκοι νεφρού, 
προστάτη, ουροεπιθηλίου, πέους, όρχεως- Συγγενείς ανωμαλίες ουροποιογεννητικού- Επίκτητες 
παθήσεις ουροποιογεννητικού- Εξωφρενική κάθαρση και μεταμοσχεύσεις νεφρών. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις αμφιθεάτρου, κλινική άσκηση 
Γραπτές (θεωρητική ύλη) & προφορικές εξετάσεις (κλινικές ασκήσεις) Αξιολόγηση : 

1
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ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ* (ΥΠ) ΠΘ0600 

Παθολογίας Τομέας : 
10ο Εξάμηνο 52h 
Ρουσσάκη Αγγελική-Βικτωρία, Αναπληρ. Καθηγήτρια 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Α.-Β. Ρουσσάκη Ε. Ζαφειρίου Διδάσκοντες : 

Περιγραφή της αιτιολογίας-Παθογένειας, της εξέλιξης και της θεραπείας των σπουδαιότερων 
Δερματολογικών και Αφροδισιολογικών νοσημάτων. 

Σκοπός : 

- Στοιχειώδεις βλάβες του δέρματος
- Δερματοπάθειες που οφείλονται σε ιούς 
- Δερματοπάθειες που οφείλονται σε κόκκους-βακτηρίδια 
- Δερματομυκητιάσεις  
- Δερματοπάθειες που οφείλονται σε αλλεργικούς μηχανισμούς 
- Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα 
- Δερματοπάθειες που οφείλονται σε εξωτερικά φυσικά αίτια 
- Διαταραχές της θρέψεως και κληρονομικές δερματοπάθειες 
- Ερυθυματολεπιδώδεις-Βλατιδώδεις δερματοπάθειες-Φωτοδερματοπάθειες 
- Δυσχρωμίες - ελκώσεις - ερυθήματα - Νόσοι των Τριχών 
- Βλατιδώδη - οζώδη σύνδρομα 
- Όγκοι του δέρματος 
- Νοσήματα του συνδετικού ιστού 
- Πομφολυγώδεις δερματοπάθειες 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις αμφιθεάτρου, Παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών, Κλινική άσκηση 
Γραπτές εξετάσεις  Αξιολόγηση : 

1
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ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (ΕΠ) ΠΘ0800 

Παθολογίας Τομέας : 
10ο Εξάμηνο 13h 
Ρουσσάκη Αγγελική-Βικτωρία, Αναπληρ. Καθηγήτρια 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Β.-Α. Ρουσσάκη Ε. Ζαφειρίου Διδάσκοντες : 

Η αιτιοπαθογενετική σχέση και η μελέτη πολλών δερματοπαθειών με νοσήματα και διαταραχές των 
εσωτερικών οργάνων και συστημάτων 

Σκοπός : 

- Δερματικές εκδηλώσεις από νοσήματα του κολλαγόνου 
- Κληρονομικές δερματοπάθειες με συστηματικές εκδηλώσεις 
- Δερματοπάθειες οφειλόμενες σε βακτηρίδια.Hausen Φυματίωση 
- Πορφύρες - Αγγειϊτιδα 
- Δερματικές εκδηλώσεις από διαταραχές του μεταβολισμού και   
  νόσους των ενδοκρινών αδένων 
- Κακοήθη λεμφώματα και δερματικές εκδηλώσεις 
- Λεϊσμανίαση - Σαρκοείδωση 
- Παθήσεις των οργάνων του γαστρεντερικού συστήματος και  
  εκδηλώσεις από το δέρμα 
- Παρανεοπλασματικές παθήσεις του δέρματος και των εξαρτημάτων 
- Δερματικές εκδηλώσεις από διαταραχές της θρέψης και θησαυρισμό 
- Στοματικές εντοπίσεις γενικών νόσων 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις Παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών 
Γραπτές εξετάσεις  Αξιολόγηση : 

1
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ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΕΠ) ΠΘ0900 

Παθολογίας Τομέας : 
10ο Εξάμηνο 26h Διάρκεια : 

Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Mέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διδάσκοντες : 

Δεν Θα διδαχθεί Σκοπός : 

Δεν Θα διδαχθεί Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 
Γραπτές εξετάσεις  Αξιολόγηση : 

1
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ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΠ) ΜΠ0107 

Μητέρας - Παιδιού Τομέας : 
10ο Εξάμηνο 52h 
Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Γ. Συρογιαννόπουλος Διδάσκοντες : 

Η καλή υγεία του νεογέννητου και η ομαλή σωματική και ψυχολογική του εξέλιξη, που εξαρτώνται 
από το γενετικό του υλικό, την υγεία της μητέρας πριν και κατά την εγκυμοσύνη, τις συνθήκες 
τοκετού και τη διασφάλιση άριστων συνθηκών παρακολούθησης και στήριξης του κατά την 
περιγεννητική περίοδο. Επίσης από την καλή έκβαση της διαδικασίας ωρίμανσης των ζωτικών του 
οργάνων. Η καλή γνώση αυτής της διαδικασίας και των παραγόντων που την επηρεάζουν συμβάλλει 
καθοριστικά στην ελάττωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας στη νεογνική και παιδική 
ηλικία. 

Σκοπός : 

- Η προετοιμασία του εμβρύου για την προσαρμογή του στο εξωμήτριο περιβάλλον :
- Διαδικασία ωρίμανσης του εγκεφάλου. 
- Διαδικασία ωρίμανσης των πνευμόνων.  
- Εμβρυική κυκλοφορία και μετάβαση στην εξωμήτρια κυκλοφορία. 
- Παράγοντες κινδύνου. 
- Γενετικά νοσήματα. 
- Παθολογικές καταστάσεις της μητέρας που επηρεάζουν το όψιμο κύημα με ιδιαίτερη έμφαση στο  
  σακχαρώδη διαβήτη. 
- Συγγενείς λοιμώξεις. 
- Φυσιολογικός τοκετός – καισαρική τομή : πώς επηρεάζει το νεογνό καθεμιά διαδικασία. 
- Περιγεννητική ασφυξία – υποξεία. 
- Το νεογνό με συγγενείς ανωμαλίες, χρωματοσωμιακές παθήσεις, σύμφυτες διαταραχές του   
   μεταβολισμού 
- Πρόωρα, μικρά για την ηλικία κύησης, δυστροφικά και υπερώριμα νεογνά. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Διάλεξη, Εργαστήριο, Κλινική άσκηση 
Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Αξιολόγηση : 

1
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ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΜΠ0502 

Μητέρας - Παιδιού Τομέας : 
10ο Εξάμηνο 52h 
Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Γ. Συρογιαννόπουλος Διδάσκοντες : 

Η εξοικείωση των φοιτητών με τους συνηθέστερους τύπους παιδικού καρκίνου και τις σύγχρονες 
απόψεις για την καρκινογένεση, τη διάγνωση και τη θεραπεία των νεοπλασιών του παιδιού. 

Σκοπός : 

-Παρουσίαση κλινικής προβολής και διαγνωστικής διερεύνησης οξείας λευχαιμίας, λεμφωμάτων, 
όγκων ΚΝΣ, συνήθων όγκων κοιλιάς και οστών. 
-Παρουσίαση βασικών γνώσεων μοριακής ογκολογίας για την κατανόηση των μηχανισμών που 
οδηγούν στη καρκινογένεση. 
-Παρουσίαση σύγχρονων τεχνικών μοριακής βιολογίας που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση των 
νεοπλασιών του παιδιού. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Διάλεξη, Εργαστήριο, Κλινική άσκηση 

Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Αξιολόγηση : 

1
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ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ (ΕΠ) ΧΡ0511 

Χειρουργικής Τομέας : 
10ο Εξάμηνο 39h 
Μελέκος Μιχαήλ, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Μ. Μελέκος, Β. Τζώρτζης Διδάσκοντες : 

-Η κατανόηση της αιτιοπαθογένειας, των μοριακών μηχανισμών ανάπτυξης και προόδου των 
νεοπλασμάτων του ουροποιογεννητικού 
-Η περιγραφή των μεθόδων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης των νεοπλασμάτων του 
ουροποιογεννητικού 
-Η εξοικείωση με τη σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση των νεοπλασμάτων των 
οργάνων του ουροποιογεννητικού, προσαρμοσμένες στα καινούρια δεδομένα και στις νεότερες 
θεραπευτικές εξελίξεις. 

Σκοπός : 

-Καρκινογένεση και βιολογική συμπεριφορά των νεοπλασμάτων του ουροποιογεννητικού
-Επιδημιολογία, αιτιολογία και χημειοπρόληψη του καρκίνου του προστάτη 
-Μαζικός πληθυσμιακός έλεγχος στον καρκίνο του προστάτη 
-Καρκινικοί δείκτες και εφαρμογή τους στην κλινική πράξη 
-Σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι στη διάγνωση, σταδιοποίηση και παρακολούθηση της θεραπείας 
στον καρκίνο του προστάτη 
-Ιστοπαθολογία του καρκίνου του προστάτη 
-Θεραπευτικές προσεγγίσεις στον κλινικά εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη  
-Αντιμετώπιση  του προχωρημένου καρκίνου του προστάτη  
-Αντιμετώπιση του ορμονοανθεκτικού καρκίνου του προστάτη 
-Μηχανισμοί ανάπτυξης της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη 
-Σύγχρονες μέθοδοι τεκμηρίωσης της προστατικής απόφραξης 
-Επιλογή θεραπευτικές αντιμετώπισης της καλοήθους υπερπλασίας 
-Σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι διάγνωσης και σταδιοποίησης των όγκων του νεφρικού 
παρεγχύματος 
-Προγνωστικοί παράγοντες και ιστοπαθολογία του καρκίνου του νεφρού 
-Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού 
-Αντιμετώπιση του μεταστατικού καρκίνου – Ανοσοθεραπεία 
-Ουροθηλιακοί όγκοι του ανώτερου ουροποιητικού 
-Επιδημιολογία, αιτιολογία και πρόληψη του καρκίνου της κύστεως 
-Διαγνωστικές μέθοδοι του καρκίνου της κύστεως 
-Προγνωστικοί παράγοντες του καρκίνου της κύστεως 
-Αντιμετώπιση επιφανειακών όγκων της κύστεως 
-Αντιμετώπιση διηθητικών όγκων της κύστεως 
-Επιδημιολογία, αιτιολογία και παράγοντες κινδύνου των όγκων των όρχεων 
-Ιστοπαθολογία των όγκων των όρχεων  
-Καρκίνωμα in situ των όρχεων : κλινική σημασία 
-Διαγνωστική προσέγγιση και σταδιοποίηση των όγκων των όρχεων 
-Προγνωστικοί παράγοντες των όγκων των όρχεων 
-Θεραπευτική αντιμετώπιση των όγκων των όρχεων 
-Γονιδιακή θεραπεία στον ουρολογικό καρκίνο 
-Ποιότητα ζωής στην Ουροογκολογία 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις αμφιθεάτρου 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΠ) ΜΠ0213 

Μητέρας - Παιδιού Τομέας : 
10ο Εξάμηνο 26h 
Σκεντέρης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ν. Σκεντέρης και καλεσμένοι ομιλητές. Διδάσκοντες : 

- Εξοικείωση με τις έννοιες Κοινωνική και Αναπτυξιακή Παιδιατρική
- Μελέτη Ιατροκοινωνικών της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.  
- Η συμβολή στη πρόληψη των προαναφερθέντων προβλημάτων. 

Σκοπός : 

Κοινωνική Παιδιατρική
- Εισαγωγή στη Κοινωνική Παιδιατρική 
- Πρόληψη, προαγωγή και αγωγή υγείας του παιδιού 
- Φροντίδα για το μειονεκτικό παιδί 
- Το παιδί στο νοσοκομείο 
- Κακοποίηση και παραμέληση του παιδιού 
- Κρίση στην οικογένεια και το παιδί 
- Ατυχήματα και δηλητηριάσεις στα παιδιά 
- Ανάγκες παιδιών ειδικών ομάδων πληθυσμού 
Αναπτυξιακή Παιδιατρική  
- Αναπτυξιακή Παιδιατρική, περιεχόμενα και στόχοι 
- Αίτια μειονεκτικότητα και αντιμετώπισή τους 
- Πρώιμη διάγνωση αναπτυξιακών διαταραχών 
- Εγκεφαλική  παράλυση 
- Νοητική υστέρηση 
- Μαθησιακές διαταραχές 
- Διαταραχές συμπεριφοράς 
- Η εφηβεία και τα προβλήματά της 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Διαλέξεις, φροντηστήρια, επισκέψεις, κλινική άσκηση 
Γραπτές εξετάσεις - τεστ πολλαπλής επιλογής και προφορικές εξετάσεις (εναλλακτικά εργασία) 50% 
από τις γραπτές εξετάσεις και 50% από τις προφορικές. 

Αξιολόγηση : 

1
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ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ (ΕΠ) ΝΡ0109 

Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων Τομέας : 
10ο Εξάμηνο 26h 
Χατζηγεωργίου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Α. Παπαδημητρίου, Γ. Χατζηγεωργίου. Διδάσκοντες : 

Η γενετική βάση των νευρολογικών νοσημάτων. Σκοπός : 

Δομή DNA.
Φυσιολογία της έκφρασης του γόνου. 
PCR, Southern blot, RFLP.  
Γενετική μυϊκών νοσημάτων. 
Νοσήματα που οφείλονται σε επανάληψη τριπλετών. 
Άνοιες. 
Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. 
Πολυνευροπάθειες. 
N. Parkinson. 
Δυστονία. 
Απομυελινωτικά νοσήματα. 
Μιτοχονδριακές εγκεφαλοπάθειες. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Διάλεξη, Εργαστήριο, Κλινική άσκηση 
Προφορική και γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Αξιολόγηση : 

1
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΕΙ0107 

Κλινικοεργαστηριακός Τομέας : 
10ο Εξάμηνο 26h 
Γερμενής Αναστάσιος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Α. Γερμενής, Μ. Σπελέτας Διδάσκοντες : 

- Η εξοικείωση με τα μετρικά προβλήματα των εργαστηριακών δοκιμασιών που χρησιμοποιούνται 
για τη διάγνωση και την παρακολούθηση διαταραχών, νοσημάτων και καταστάσεων ανοσολογικής 
αιτιολογίας, καθώς και εκείνων που βασίζονται σε ανοσολογική τεχνολογία και εφαρμόζονται στη 
διάγνωση άλλων νοσημάτων (π.χ. οροδιαγνωστική λοιμώξεων). 
 
 - Η κατανόηση της βιολογικής μεταβλητότητας των ανοσολογικών παραμέτρων και  των κριτηρίων 
αναλυτικής και διαγνωστικής ποιότητας που πρέπει να πληρούν οι τελευταίες, ώστε να είναι 
χρήσιμες στην κλινική πράξη. 
 
 - Η αποσαφήνιση της διαγνωστικής αξίας των ανοσολογικών δοικιμασιών στην κλινική πράξη, σε 
σύγκριση με την ερευνητική χρήση τους στην αποκάλυψη διαταραχών της ανοσιακής λειτουργίας. 

Σκοπός : 

1
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΕΙ0107 
- Διαγνωστική ποιότητα εργαστηριακών δοκιμασιών 
- Βασικές αρχές ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας 
- Βασικές αρχές βασιζόμενης σε ενδείξεις εργαστηριακής ιατρικής (αξιολόγηση εργαστηριακών 
δοκιμασιών, συστηματική ανασκόπηση, μετα-ανάλυση) 
- Ηλεκτροφόρηση-ανοσοκαθήλωση πρωτεΐνών 
- Παραπρωτεϊναιμίες 
- Κρυοσφαιριναιμίες 
-Ανοσοχημικές μέθοδοι (αντιδράσεις σε πηκτή, ανοσονεφελομετρία, ανοσοενζυμικές-
ραδιοανοσολογικές μέθοδοι) 
- Συγκολλητινοαντιδράσεις 
- Πρωτεΐνες οξείας φάσεως 
- Λειτουργικές δοκιμασίες ελέγχου του συμπληρώματος 
- Δοκιμασία σύνδεσης συμπληρώματος 
- Διαγνωστική αξία ελέγχου του συμπληρώματος 
- Μεθοδολογία και διαγνωστική αξία προσδιορισμού κυτταροκινών 
- Μέθοδοι ανίχνευσης αυτοαντισωμάτων (ανοσοφθορισμός, ανοσοαποτύπωση) 
- Ρευματοειδείς παράγοντες 
- Αντιπυρηνικά αντισώματα και αντισώματα έναντι πυρηνικών αντιγόνων 
- Αντισώματα έναντι κυτταροπλάσματος ουδετεροφίλων 
- Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα 
- Διαγνωστική προσέγγιση αυτοάνοσων νοσημάτων του πεπτικού συστήματος 
- Διαγνωστική προσέγγιση αυτοάνοσων νοσημάτων του ενδοκρινικού συστήματος 
- Ανοσοκυτταρομετρία ροής 
- Δοκιμασίες ελέγχου κυτταρικής ανοσίας 
- Μέθοδοι προσδιορισμού HLA-αντιγόνων 
- Χρήση HLA-αντιγόνων στη διάγνωση νοσημάτων που σχετίζονται με αυτά 
- Διαδικασίες εξασφάλισης και ανεύρεσης δοτών για μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων και 
μεταμόσχευση μυελού των οστών 
- Προ- και μετα-μεταμοσχευτικός έλεγχος 
- Ανοσολογική διερεύνηση καθ’ έξιν αυτομάτων αποβολών 
- Διαγνωστική προσέγγιση δευτεροπαθών και πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών 
- Εργαστηριακή διερεύνηση αλλεργικών νοσημάτων 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

2
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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΑΑ0401 

Κλινικοεργαστηριακός Τομέας : 
10ο Εξάμηνο 26h 
Φεζουλίδης Ιωάννης, Καθηγητής - Καψαλάκη Ευτυχία, Επίκουρος Καθηγήτρια 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ε. Καψαλάκη Διδάσκοντες : 

Η κατανόηση κλινικών πρόβλημα των επείγουσας Νευροακτινολογίας και η σωστή επιλογή της 
καταλληλότερης απεικονιστικής μεθόδου για την ανάδειξη της Παθολογίας. 

Σκοπός : 

- Επείγουσες καταστάσεις στην Νευροακτινολογία.  
- Παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά αυτών.  
- Κλινική εικόνα και διαφορική διάγνωση.  
- Επιλογή καταλληλότερης απεικονιστικής μεθόδου.  
- Θεραπευτική προσέγγιση. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 
Γραπτή και Προφορική  Αξιολόγηση : 

1
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ΑΡΧΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΕΠ) ΧΡ0270 

Χειρουργικής Τομέας : 
10ο Εξάμηνο 13h 
Τζοβάρας Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Γ. ΤΖΟΒΑΡΑΣ, Δ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ, Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Κ. ΤΕΠΕΤΕΣ Διδάσκοντες : 

Η εξοικείωση των διδασκομένων με την φιλοσοφία, και τις αρχές της ελάχιστα επεμβατικής 
χειρουργικής. Η κατανόηση των εφαρμογών, των ενδείξεων, αντενδείξεων, των αποτελεσμάτων και 
των επιπλοκών των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων 

Σκοπός : 

- Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη
- Ορισμοί ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών 
- Πνευμοπεριτόναιο – τρόποι δημιουργίας, παθοφυσιολογικές επιπτώσεις 
- Βασικές αρχές εισόδου, τοποθέτησης, εργονομίας των Trocars – είδη οπτικών 
- Εργαλεία συρραφής/διατομής ιστών, νέες τεχνολογίες 
- Κλινικές εφαρμογές, ενδείξεις και αντενδείξεις των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών 
- Αποτελέσματα, επιπλοκές των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών 
- Ενδοσκοπικές, ακτινολογικές ελάχιστα επεμβατικές παρεμβάσεις 
- Ρομποτική χειρουργική, ΝΟΤΕS 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 
Γραπτές εξετάσεις Αξιολόγηση : 

1
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΥΠ) ΚΑ0100 

Παθολογίας Τομέας : 
11o-12ο Εξάμηνο 442h 
Νταλέκος Γεώργιος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Κ. Γουργουλιάνης, Θ. Τσικρίκας, Γ. Νταλέκος, Λ. Σακκάς, Γ. Κουκούλης, Φ. Τρυποσκιάδης, Ι. 
Σκουλαρίγκης, Α.-Β. Ρουσσάκη, Ι. Στεφανίδης, Σπ. Ποταμιάνος, Ζ. Δανιήλ, Ε. Ζακυνθινός, Γ. 
Αποστολίδης, Ε. Ρηγοπούλου, Α. Καψωριτάκης, Β. Λιακόπουλος 

Διδάσκοντες : 

Η κλινική άσκηση στην Παθολογία του 6ου έτους έχει στόχο την απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων, 
γνώσεων και επαγγελματικής συμπεριφοράς που είναι απαραίτητα στη μελέτη και φροντίδα 
ενήλικων ασθενών με την προσεκτική επίβλεψη του ιατρικού προσωπικού της κλινικής. 

Σκοπός : 

Οι αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος μπορεί να εξειδικευτούν σε κλινικές δεξιότητες, γνώσεις 
και επαγγελματική συμπεριφορά. 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Κατά τη διάρκεια της ασκήσεως οι φοιτητές θα αποκτήσουν και θα 
είναι ικανοί να εφαρμόσουν τις κλινικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση και τη 
φροντίδα ενήλικων ασθενών με συχνά παθολογικά προβλήματα (με τη κατάλληλη επίβλεψη). 
Συγκεκριμένα οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν ικανότητα στα ακόλουθα: 
• Να λαμβάνουν από τον ασθενή ακριβές, πλήρες και εστιασμένο ιατρικό ιστορικό, βασισμένο στα 
συμπτώματα που εμφανίζει. 
• Να εκτελούν ακριβή, πλήρη και εστιασμένη ιατρική εξέταση. 
• Να μπορούν να αξιολογούν τις απλές εργαστηριακές εξετάσεις, όπως τη γενική αίματος, τη γενική 
ούρων, τα συνήθη βιοχημικά, εργαστηριακά ευρήματα και την ακτινογραφία θώρακος. 
• Να εντοπίζουν τα κύρια προβλήματα του ασθενούς και με βάση αυτά να σχηματοποιούν τα 
διαγνωστικά ενδεχόμενα. 
• Να σχεδιάζουν τις απαραίτητες εργαστηριακές, απεικονιστικές και άλλες παρακλινικές εξετάσεις 
που απαιτούνται για τη διαφορική διάγνωση, την τεκμηρίωση της διάγνωσης και την αντιμετώπιση 
του ασθενούς. 
• Να μπορεί να καταγράφει το ιστορικό, τα ευρήματα της αντικειμενικής εξέτασης, την πορεία της 
νόσου, τα ευρήματα των εξετάσεων και την αγωγή σε κατάλληλες φόρμες (παράλληλα και 
ανεξάρτητα από τις επίσημες καταγραφές που εκτελούνται από τους ιατρούς της κλινικής). 
• Να επικοινωνεί με τα άλλα μέλη της ομάδας και συγκεκριμένα να παρουσιάζει περιστατικά κατά 
τη διάρκεια της επισκέψεως και να επικοινωνεί με το νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό της 
κλινικής. 
• Να εξοικειωθεί με τους τρόπους που ανακοινώνεται προς τους ασθενείς και τις οικογένειές τους η 
διάγνωση, η πρόγνωση και η θεραπευτική προσέγγιση παρευρισκόμενοι στη σχετική διαδικασία των 
υπεύθυνων ιατρών. 
• Να εξοικειωθεί και να μπορεί να εκτελεί απλές ιατρικές πράξεις, όπως φλεβοκέντηση, λήψη 
αρτηριακού αίματος καθετηριασμό της κύστεως, 
τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων, εκτέλεση ΗΚΓ και τοποθέτηση ρινογαστρικών σωλήνων. 
• Να εξοικειωθεί στη χρησιμοποίηση αποστείρωσης και εφαρμογής γενικών κανόνων πρόληψης της 
μεταδόσεως λοιμωδών παραγόντων. 
• Να εξοικειωθεί συμμετέχοντας βοηθητικά στην εκτέλεση πιο σύνθετων ιατρικών πράξεων όπως, 
παρακέντηση και λήψη πλευριτικού υγρού, περιτοναϊκού υγρού, αρθρικού υγρού, καθώς και 
οσφυονωτιαίας παρακέντησης, λήψεως μυελικών επιχρισμάτων και οστεομυελικής βίοψίας. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Η εξάσκηση γίνεται σε ομάδες υπό την επίβλεψη υπεύθυνου για  κάθε ομάδα διδάσκοντα. Κάθε 
φοιτητής παρακολουθεί δύο       εσωτερικούς ασθενείς. 
Προφορική εξέταση Αξιολόγηση : 

1
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΥΠ) ΚΑ0200 

Χειρουργικής Τομέας : 
11o-12ο Εξάμηνο 325h 
Χατζηθεοφίλου Κων/νος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Κ. Χατηθεοφίλου, Ε. Αθανασίου, Γ. Τζοβάρας, Μ. Μελέκος, Α. Καραβέλης, Δ. Χατζούλης, Κ. 
Τεπετές, Δ. Ζαχαρούλης 

Διδάσκοντες : 

Η εξοικείωση των φοιτητών με την διάγνωση και αντιμετώπιση των χειρουργικών αρρώστων. Η 
συμμετοχή των φοιτητών σε   μετεκπαιδευτικά μαθήματα, σεμινάρια ή συνέδρια που οργανώνονται 
απ’ την Ιατρική Σχολή 

Σκοπός : 

- Κατά την άσκηση των φοιτητών στην χειρουργική περιλαμβάνεται και επί μέρους άσκηση στην 
Νευροχειρουργική την Ορθοπεδική, Ακτινολογία, Ουρολογία, Παθολογική Ανατομική. 
- Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες περιλαμβάνεται η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στην 
περίθαλψη των χειρουργικών  αρρώστων τόσο στην κλινική όσο και στο τμήμα επειγόντων και 
ατυχημάτων, καθώς επίσης και η παρακολούθηση μετεγχειρητικών αρρώστων στα εξωτερικά 
ιατρεία. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Η εκπαίδευση γίνεται σε ομάδες υπο την επίβλεψη υπευθύνου και κάθε φοιτητής παρακολουθεί τους 
ασθενείς ενός θαλάμου. 
Προφορική εξέταση Αξιολόγηση : 

1
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ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΥΠ) ΚΑ0300 

Μητέρας - Παιδιού Τομέας : 
11o-12ο Εξάμηνο 325h 
Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Γ. Συρογιαννόπουλος, Ν. Σκεντέρης, Ν. Σούκιας, Ι. Γριβέα, Γ. Κατωπόδης και συμβασιούχοι 
ΠΔ407/80 

Διδάσκοντες : 

- Εκπαίδευση των φοιτητών στην Κλινική, τα Εξωτερικά Ιατρεία και το Τμήμα Νεογνών  για την 
απόκτηση εμπειρίας στη σωστή λήψη ιστορικού, την αντικειμενική εξέταση και την κλινική 
εκτίμηση του παθολογικού από το φυσιολογικό νεογνό, βρέφος, παιδί, έφηβο. 
- Εκπαίδευση στις παιδιατρικές παθήσεις, στην κλινική προβολή και την εργαστηριακή διερεύνηση 
αυτών καθώς και την θεραπευτική του αντιμετώπιση. 
Εκπαίδευση στην διαφορική διάγνωση και εκμάθηση τεχνικών στην κλινική πράξη. 

Σκοπός : 

- Εξέταση παιδιατρικών ασθενών στους θαλάμους και τα Εξωτερικά Ιατρεία, Τακτικά και   
  Επείγοντα,  
- συμμετοχή στις εφημερίες,  
- συμμετοχή στις παρουσιάσεις περιστατικών,  
- παρακολούθηση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Κλινικής ή άλλων συναφών   
  φορέων,  
- συμμετοχή στη βιβλιογραφική ενημέρωση,  
- διδασκαλία ειδικών νοσημάτων και θεραπευτικών μεθόδων. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Κλινικές ασκήσεις σε ομάδες φοιτητών υπό την επίβλεψη υπευθύνου για κάθε ομάδα. 
Εξέταση στο τέλος του Εξαμήνου, Ερευνητική εργασία, σύστημα συνεχούς ελέγχου.  Αξιολόγηση : 

1
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ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΥΠ) ΚΑ0400 

Μητέρας - Παιδιού Τομέας : 
11o-12ο Εξάμηνο 325h 
Μεσσήνης Ιωάννης, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ι. Ε. Μεσσήνης, Α. Καλλιτσάρης, Α. Δαπόντε, Κ. Νταφόπουλος, Α. Γκαράς Διδάσκοντες : 

Kλινική άσκηση και εκπαίδευση των φοιτητών στη Μαιευτική και Γυναικολογία με σκοπό την 
διάγνωση και θεραπεία νοσημάτων εσωτερικών ασθενών καθώς και ασθενών εξωτερικών ιατρείων. 

Σκοπός : 

Λήψη ιστορικού κλινικής εξέτασης ασθενών καθώς και εκμάθηση διαγνωστικών μεθόδων. 
Παρακολούθηση στα διάφορα τμήματα της κλινικής. Μαιευτικό (αίθουσα τοκετών, λεχωϊδες, 
χειρουργείο, εξωτερικά ιατρεία) και Γυναικολογικό (θάλαμος γυναικολογικών ασθενών, 
χειρουργείο, εξωτερικά ιατρεία και οικογενειακό προγραμματισμό). 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Κλινικές ασκήσεις σε ομάδες φοιτητών υπό την επίβλεψη υπευθύνου για κάθε ομάδα. 
Μετά το τέλος της άσκησης γίνεται πτυχιακή εξέταση (προφορική) Αξιολόγηση : 

1
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ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (ΥΠ) ΚΑ0500 

Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων Τομέας : 
11o-12ο Εξάμηνο 130h 
Αγγελόπουλος Νικηφόρος, Καθηγητής 

Διάρκεια : 
Υπεύθυνος 
Μαθήματος : 

Ν. Αγγελόπουλος, Ο. Μουζάς και συνεργάτες της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου 
Λάρισας. 

Διδάσκοντες : 

Η εξοικείωση των φοιτητών με τρέχοντα προβλήματα της κλινικής ψυχιατρικής. Η ανάπτυξη 
ικανοτήτων σχετικών με τη λήψη ιστορικού, τη διάγνωση, την εγκατάσταση μίας θεραπευτικής 
στρατηγικής και την αντιμετώπιση έξεων και επειγόντων ψυχιατρικών περιστατικών. 

Σκοπός : 

Η κλινική εξάσκηση γίνεται στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Η 
κλινική διαθέτει καλά οργανωμένο εξωτερικό ιατρείο και δυνατότητα νοσηλείας ψυχιατρικών 
ασθενών αλλά δεν διαθέτει δικά της κρεβάτια. Οι φοιτητές συμμετέχουν σε όλες τις οργανωμένες 
δραστηριότητες 
της κλινικής, καθημερινώς και στις εφημερίες, με εξέταση ασθενών, εφαρμογή και παρακολούθηση 
θεραπευτικής αγωγής καθώς και σε διδασκαλίες θεμάτων που αφορούν στην διαγνωστική και  
θεραπευτική σημαντικών και συχνών ψυχιατρικών νοσημάτων και  καταστάσεων. 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία : Κλινικές ασκήσεις σε ομάδες φοιτητών υπό την επίβλεψη υπευθύνου για κάθε ομάδα. 
Προφορική εξέταση Αξιολόγηση : 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

 

ΠΠΠΑΑΑΝΝΝΕΕΕΠΠΠΙΙΙΣΣΣΤΤΤΗΗΗΜΜΜΙΙΙΟΟΟ   ΘΘΘΕΕΕΣΣΣΣΣΣΑΑΑΛΛΛΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   
ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ - 38221 ΒΟΛΟΣ - τηλ. 24210-……..….. - fax 24210-………… http://www.uth.gr 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
 

Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO/CEPES. Στόχος του 
παραρτήματος είναι να παράσχει επαρκή ανεξάρτητα στοιχεία για τη βελτίωση της διεθνούς "διαφάνειας" και τη δίκαιη ακαδημαϊκή και επαγγελματική 
αναγνώριση των τίτλων σπουδών (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά κ.τ.λ.). Σχεδιάστηκε, για να δίνει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του υπόβαθρου, του 
περιεχομένου και του καθεστώτος των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου, στο 
οποίο επισυνάπτεται αυτό το παράρτημα. Στο παράρτημα αυτό δεν θα κρίνεται η αξία και δεν θα υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή προτάσεις σχετικά με την 
αναγνώριση. Θα υπάρχουν πληροφορίες και στα οκτώ τμήματα. Όπου δεν υπάρχουν πληροφορίες, θα δίδεται η σχετική εξήγηση. 
 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1
.
1 

Επώνυμο 1.2 Όνομα  

     

1
.
3 Ημερομηνία γεννήσεως (HH/MM/EE) 

 Τόπος-Χώρα  

     

1
.
4 

Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας ή κωδικός (αν υπάρχει)  

     
   

 
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

2
.
1 

Ονομασία τίτλου σπουδών και (αν υπάρχει) ο 
συγκεκριμένος τίτλος (στην πρωτότυπη 
γλώσσα) 

2.2 Κύριος τομέας σπουδών για την απόκτηση του 
τίτλου 

 

 ΠΤΥΧΙΟ  (ΔΙΠΛΩΜΑ)  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 

2
.
3 

Ονομασία και καθεστώς του απονέμοντος τον 
τίτλο Iδρύματος (στην πρωτότυπη γλώσσα)  

2.4 Ονομασία και καθεστώς του Iδρύματος (αν 
διαφέρει από το 2.3) που παρέχει σπουδές (στην 
πρωτότυπη γλώσσα) 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΚΡΑΤΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

  

2
.
5 

Γλώσσα(-ες) διδασκαλίας/ εξετάσεων   

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ    
   

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

3
.
1 

Επίπεδο του τίτλου σπουδών 3.2 Επίσημη διάρκεια του προγράμματος  

 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΞΑΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

 Διάρκεια σε έτη:                                            έξη  
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3
.
3 

Απαιτήσεις εισαγωγής  Διάρκεια σε εξάμηνα:                                    12 

Εβδομάδες κατά εξάμηνο:                            15  

Πιστωτικές μονάδες ECTS:                       360  

Συνολικός φόρτος εργασίας (σε ώρες): 9000   

Πρακτική Άσκηση (αν υπάρχει):             1760           

 

 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ  -  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

  

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ 

4
.
1 

Τρόπος σπουδών 4.2 Απαιτήσεις του προγράμματος  

 ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ  Για την απόκτηση του Πτυχίου του Τμήματος οι φοιτητές 
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με 
επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και σε επτά (7) 
μαθήματα επιλογής ώστε να συμπληρώσουν τις 360 πιστωτικές 
μονάδες ECTS που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Η 
κλινική άσκηση γίνεται στα δύο τελευταία 6μηνα και καλύπτει 
έργο 60 πιστωτικών μονάδων ECTS. 

 

 
 

4.3 Λεπτομέρειες του προγράμματος (π.χ. ενότητες ή μονάδες σπουδών) και οι ατομικοί βαθμοί / 
διδακτικές μονάδες που ελήφθησαν (εάν η πληροφορία αυτή διατίθεται σε επίσημο έγγραφο, 
αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εδώ) 

  
Τα μαθήματα στα οποία ο/η ανωτέρω έχει εξεταστεί και έχει πάρει προαγωγικό βαθμό, καθώς και τα 
μαθήματα για τα οποία έχει τύχει αναγνώρισης ή απαλλαγής είναι τα εξής: 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΕΞΑΜ 

ΤΥΠΟΣ 
(Υποχ/Επιλ) 

ΠΙΣΤ. 
ΜΟΝ. 
ECTS 

ΦΟΡΤΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(ώρες) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ECTS 

GRADE ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

BE0101 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι 1ο  Υ 6 ............ 8 οκτώ ........ 
.......... .................................. ...... ....... ......... ............ ......... ............... ........ 
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Υ= Υποχρεωτικό μάθημα 
Ε= Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα 
Η στήλη ECTS απεικονίζει τις πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων που αντιστοιχούν 
σε κάθε μάθημα 
 

4.
4 

Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, οδηγός 
κατανομής των βαθμών 

4.5 Γενική ταξινόμηση του τίτλου (στην πρωτότυπη γλώσσα)  

  
Η ικανότητα των εξεταζομένων φοιτητών στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εκτιμάται σύμφωνα με την 
Υ.Α. 70024/12-7-68 με τους κάτωθι βαθμούς: 
 

8,50 -10,0 ΑΡΙΣΤΑ 

6,50 -8,49 ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 

5,00-6,49 ΚΑΛΩΣ 

 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε μαθήματος, ο 
φοιτητής πρέπει να επιτύχει βαθμολογία μεγαλύτερη του 
5,00 

 π.χ.  ΑΡΙΣΤΑ:              8,90  ή  

         ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ:  7,00  ή  

         ΚΑΛΩΣ:              5,40 

 
 

 

 

   

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

5.1 Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές 5.2 Επαγγελματικό καθεστώς (αν υπάρχει)  

 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 

   

6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

6.
1 

Συμπληρωματικές πληροφορίες 6.2 Άλλες πηγές πληροφοριών  
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 ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:    

   http://www.uth.gr 

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ:    

   http://www.ypepth.gr 

- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: 

   http://www.ec.europa.eu 

- ………………………………………………………………… 

 

 

 

  
 

 

7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

7.1 Ημερομηνία 7.2 Υπογραφή & Ολογράφως  

      

7.
3 

Ιδιότητα 7.4 Σφραγίδα  

    
 
 
 
 

 
 
 

   

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 http://www.eurydice.org 
http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 






