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 Το έντυπο  αυτό είναι  μία 
προσπάθεια του τμήματος με 
σκοπό  την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των  φοιτητών, 
δίνοντας πληροφορίες για τη 
Λάρισα, τη ζωή στην πόλη, το 
πανεπιστήμιο κ.τ.λ.  
 Το 99% του οδηγού αυτού 
εξυπηρετεί καινούριους 
φοιτητές που έρχονται για 
πρώτη φορά.  
 Αυτούς θα βοηθήσει 
περισσότερο ο οδηγός αυτός αν 
και οι παλιότεροι φοιτητές 
μπορούν να βρουν πράγματα 
χρήσιμα. 

 
 
 



 
 
 

 

 
 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ 
 
 

Καλωσόρισες στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Πολλά έχεις ακούσει για την ζωή στο Πανεπιστήμιο σίγουρα. 

Βρισκόμαστε  στην ευχάριστη θέση να σε πληροφορήσουμε  ότι όλα 

είναι αλήθεια. Η φοιτητική ζωή είναι η καλύτερη από όλες, η πιο 

δημιουργική, η πιο ξέγνοιαστη, η πιο πολυάσχολη και η πιο κοινωνική 

περίοδος της ζωής σου. Είναι μια εμπειρία που την διαμορφώνεις 

ανάλογα με τα κέφια σου και τις ανάγκες σου. Έχεις πολύ χρόνο για να 

κάνεις πολλά. Η φοιτητική ζωή μακριά από το σπίτι είναι μια μοναδική 

ευκαιρία που πραγματικά “ψήνει”  το χαρακτήρα του καθενός. 

Στο Τμήμα το οποίο έχεις εισαχθεί, εργαζόμαστε σκληρά για να 

διατηρήσουμε υψηλό το επίπεδο σπουδών και το προσωπικό αλλά και οι 

φοιτητές είναι περήφανοι που αποτελούν μέλη του. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

 
 

 

Η Λάρισα είναι η πρωτεύουσα του νομού Λαρίσης και βρίσκεται στη δεξιά όχθη του 

ποταμού Πηνειού και βορειοανατολικά στον εύφορο Θεσσαλικό κάμπο. Χαρακτηρίζεται από 

μια πολιτιστική ποικιλομορφία  και είναι  μια από τις αρχαιότερες πόλεις της Ελλάδας με 

πλούσια ιστορία από την παλαιολιθική εποχή. Σύμφωνα με τη μυθολογία n πόλη κτίστηκε 

από τον Λάρισο γιο του Πελασγού.  

Η Λάρισα αποτελεί πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού, εμπορικό και αγροτικό κέντρο της 

Θεσσαλίας και μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Ελλάδας. Έχει να προσφέρει 

τα θέλγητρα μια μεγάλης πόλης στο καθαρό και ασφαλές περιβάλλον μιας μικρότερης.  

Κοσμείται από πολλές και όμορφες πλατείες με σιντριβάνια. Μάλιστα η  κεντρική της 

πλατεία είναι η μεγαλύτερη σε μήκος σε όλη την Ελλάδα. Οι πεζόδρομοι, συνολικού μήκους 

15 χμ., καθιστούν τη Λάρισα μία πρότυπη ευρωπαϊκή πόλη και συγκεκριμένα την τρίτη πόλη 

στην Ευρώπη με τους περισσότερους πεζόδρομους. Είναι μια σύγχρονη κοσμοπολίτικη πόλη 

που σφύζει από ζωή. Αξίζει να επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Λαογραφικό 

και Ιστορικό Μουσείο της Λάρισας. 



 
 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 

Ιδρύθηκε το 1985 αλλά η πρώτη υποδοχή φοιτητών έγινε το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991 
και είναι το πρώτο τμήμα που αναπτύχθηκε από τη Σχολή Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Η φοιτητική κοινότητα αποτελείται σήμερα από 500 περίπου προπτυχιακούς ενώ το 
Τμήμα δέχεται ετησίως περί τους 80 φοιτητές . 

Το Τμήμα  στεγαζόταν αρχικά στο κέντρο της πόλης στο κτίριο Κατσίγρα στην Πλατεία 
Ταχυδρομείου αλλά τώρα το 85% περίπου του τμήματος έχει μεταφερθεί στις καινούργιες 
σύγχρονες εγκαταστάσεις στην περιοχή ΜΕΖΟΥΡΛΟ δίπλα στο Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο της Λάρισας. 

Στο Μεζούρλο μπορεί να φθάσει κανείς με το αστικό λεωφορείο (Νο 4), με ταξί, αλλά και 
με ποδήλατο 

(Εάν πάρεις ταξί από κάποια πιάτσα το κόμιστρο το οποίο θα κληθείς να πληρώσεις θα 
είναι περίπου 5-6 ευρώ. Εάν το καλέσεις τηλεφωνικά θα χρεωθείς περισσότερο. Και αν 
πέσεις σε μποτιλιάρισμα το κόστος θα αυξηθεί. 

Το φοιτητικό εισιτήριο στις παραπάνω  περιπτώσεις ισχύει μόνο για το αστικό 
λεωφορείο. 

 
ΝΕΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΖΟΥΡΛΟ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
Εικόνα 1 ΑΠΟΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ 
 
 
 
 
 
 

 
ΑΠΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΣΙΓΡΑ -ΠΛΑΤΕΙΑΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 



 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 

Γραφείο Προέδρου 
2410-685711, 685712   Φαξ: 2410-685553 

 
Γραμματεία 
Γραμματέας: 2410- 685701  Φαξ: 2410-685546 
 
Γραμματεία Μελών ΔΕΠ 
2410-685702, 685730, 685731,685732 
 
Γραμματεία Φοιτητών 
2410-685590-91-92 
 
Γραμματείες Εργαστηρίων 
 
Ανατομίας  2410-685735 
Ανοσολογίας 2410-685718                                         
Βιολογίας 2410-685717 
Βιοχημείας 2410-685713 
Παθολογικής Ανατομικής 2410-685548 
Φαρμακολογίας 2410- 685715 
Φυσιολογίας 2410-685719 
 
Κυλικείο 2410-685505 
Θυρωρείο 2410-685699 
 
Γραφείο Συγγραμμάτων 2410-685594 
 
Βιβλιοθήκη(κτίριο Κατσίγρα) 2410-565076 
 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ  
 
ΒΙΟΠΟΛΙΣ, Πανεπιστημίου 2 
Μεζούρλο 41110 ΛΑΡΙΣΑ 
 
 



 
 
 
 

Η διαμονή σας τις πρώτες ημέρες στη Λάρισα 
 

Πώς θα φτάσετε; 
Οδικώς από Αθήνα θα χρειαστείτε περίπου 3-3,5 ώρες για να καλύψετε τα 350 περίπου 

χιλιόμετρα της διαδρομής και 1.50΄από τη Θεσσαλονίκη. Ο δρόμος σχεδόν στο σύνολό του 
είναι αυτοκινητόδρομος εκτός των σημεία όπου γίνονται τα έργα στο Μαλιακό αλλά και 
στα Τέμπη από την πλευρά της Θεσσαλονίκης. Έχετε υπόψη σας ότι Παρασκευή και 
Κυριακή θα συναντήσετε κίνηση και καθυστερήσεις στα συγκεκριμένα σημεία. Υπομονή 
και μην βιάζεστε. Μετά από λίγο ο δρόμος ανοίγει. Για να μπείτε στη Λάρισα βγείτε στην
έξοδο Λάρισα 1 που θα βρείτε. 

 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 

 

Χιλιομετρικές Αποστάσεις  
 
Λάρισα - Αθήνα: 
Θεσσαλονίκη: 
Πάτρα: 
Ιωάννινα: 
Βόλος: 
Τρίκαλα: 

 
 
351 χλμ 
155 χλμ. 
341 χλμ. 
208 χλμ. 
62 χλμ. 
61 χλμ. 

 

 

Με λεωφορείο: 
Από και προς Αθήνα - Θεσσαλονίκη 
εκτελούνται τακτικότατα δρομολόγια. 
Σταθμός Αθηνών: Λιοσίων 260  
Από Λάρισα προς όλα τα χωριά και 
πόλεις του νομού Λαρίσης τακτικότατα 
δρομολόγια. 
Ν. Λάρισας: 
Ολύμπου Τέρμα & Γεωργιάδου 
2410.537.737 & 537754 
Αθηνών: 210-8317047 
Ν. Κοζάνης: 
Κοζάνης 11α 2410.533.906  
Ν. Τρικάλων:  
Ηρώων Πολυτεχνείου 14 2410.610.124 
 

 

 

Με τρένο: 
Προς και από Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη 
Τηλ. σταθμού Λάρισας 2410.236.250
Εκδοτήρια τηλ.: 2410.590.161 -2 



 
 

 
 
 

 

 

  Με αεροπλάνο: 
Ολυμπιακή Αεροπορία 2410.550.746 

 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  ΤΑΞΙ   2410-661414 

ΠΙΑΤΣΕΣ  ΤΑΞΙ 
   

 

Αλκαζάρ 
Άγιος Κωνσταντίνος 
ΚΤΕΛ Λάρισας 
Νομαρχία 

Άγιος Βελισάριος 
Γενικό Νοσοκομείο 
ΚΤΕΛ Τρικάλων 
Πλατεία Ταχυδρομείου 

Πλατεία ΑΤΑ  
Στρατ. Νοσοκομείο 
Πλατεία ΟΣΕ 
Κεντρική Πλατεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

   Πού θα μείνετε;  
 

 Η πόλη της διαθέτει πολλά ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών. Τα περισσότερα από αυτά 
βρίσκονται στο κέντρο της πόλης έτσι  ώστε η  πρόσβαση  προς το Τμήμα Ιατρικής να είναι 
πολύ εύκολη συγκοινωνιακά. 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

Όνομα Διεύθυνση Τηλέφωνο Κατηγορία

LARISSA IMPERIAL Φαρσάλων 182, 41335, Λάρισα 2410 687600 A

DIVANI PALACE Αλ. Παπαναστασίου 19, 41222, Λάρισα 2410 252791 Α

ASTERAS HOTEL Κουμά & Ασκληπιού, 41222, Λάρισα 2410 534772 Β

ASTORIA Πρωτοπαπαδάκη 4, 41222, Λάρισα 2410 252941 Β

GRAND HOTEL Παπακυριαζή 16, 412 22, Λάρισα 2410 257711 Β

METROPOL Ρούζβελτ 14, Λάρισα 2410 537161 Β

ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ Κενταύρων 10, 41222, Λάρισα 2410 537401 Γ

ACROPOLE Βενιζέλου 142α, 41222, Λάρισα 2410 536315 Γ

ADONIS Αλ. Παναγούλη 8, Λάρισα 2410 534648 Γ

AMBASSADEUR Παπακυριαζή 65, 41222, Λάρισα 2410 250713 Γ

ΑΝΕΣΙΣ Μ. Αλεξάνδρου 25, 41222, Λάρισα 2410 254974 Γ

ATLANTIC Κύπρου & Αλ. Παναγούλη 1, 41223, Λάρισα 2410 287711 Γ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ 23ης Οκτωβρίου 30 & Λ. Κατσώνη, 41221, 
Λάρισα  

2410 230101 Γ



ΔΩΜΑ Σκαρλάτου Σούτσου 1, 41222, Λάρισα 2410 535024 Γ

ESPERIA Αμαλίας 4, Λάρισα 2410 288517 Γ 

ΕΛΕΝΑ Κούμα & 28ης Οκτωβρίου, 41223, Λάρισα 2410 287461 Γ

PARK 31ης Αυγούστου 1, 41221, Λάρισα 2410 257071 Γ

ARIS  Κύπρου 15, Λάρισα 2410 221294 Δ

ΔΙΕΘΝΕΣ Πλατ. ΟΣΕ, 41001, Λάρισα 2410 234210 Δ

LIDO Βενιζέλου & Ηφαίστου 2, 41222, Λάρισα 2410 255097 Δ

MAKEDONIA Πολυκάρπου 5, Λάρισα 2410 226008 Δ

NEON Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα 2410 236268 Δ

ΠΑΝΘΕΟΝ Πλ. ΟΣΕ, 41000, Λάρισα 2410 234810 Δ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΑΓΗΤΟ-ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 

Η Λάρισα από άποψη γαστρονομίας έχει να σας προσφέρει πολλές επιλογές για όλα τα 
γούστα αλλά και για τα πορτοφόλια. Ξεκινήστε από τώρα για να προλάβετε να τα 
επισκεφθείτε όλα!!!! 

Αυλή του Λούκουλλου Λευκωσίας 6, Πλατεία Αβέρωφ, Λάρισα 2410-

661483 

Δημολάκος Πλατεία Ελευθερίας, Πυροβολικά, Λάρισα 2410-

615915 

Τα Κάρβουνα Μαυρογένους 17, Λειβαδάκι, Λάρισα 2410-

618066 

Κάστρο Φαρσάλων 215, Λάρισα 2410-

660848 

Νταβέλης Δευκαλίωνος 12, Λάρισα 2410-

537855 

Τα Πλατάνια Μαυρογένους 23, Λειβαδάκι, Λάρισα 2410-

611762 

Αρχοντικό 23ης Οκτωβρίου 298, Λάρισα 2410-

285081 

Αστροφεγγιά Ηρακλειανού 30, Λάρισα 2410-

533964 

Αυγερινός Ηρώων Πολυτεχνείου 168 2410-

282030 

Διόσκουροι Πλατεία ΑΤΑ 2410-

280010 

Κουτούκι του Νικόλα Καλλιθέας 5, Λάρισα 2410-

250003 

Η παλιά κιθάρα 3ο χλμ. Λάρισας Θεσσαλονίκης 2410-

555681 

Τα παραμύθια της γιαγιάς Δαβάκη 36, Νεάπολη, Λάρισα 2410-

611981 

Ρεμπέτικο κουτούκι Θεοφράστου 5, Ν. Πολιτεία 2410-

627095 



NINETEEN (19) 

4 ΕΠΟΧΕΣ 

AGORA 

ART DECO 

ΒΙΛΑ ΑΡΜΟΝΙΑ 

VILLAGE 

VILLAGE GARDEN 

ΒΟΣΠΟΡΟΣ 

ΓΗ & ΥΔΩΡ 

DRAGONHOUSE (κινεζικό) 

ΕΝ ΛΑΡΙΣΗ 

ESTRO 

ΙΤΑΛΙΚΟ 

ΚΟΣΜΟΣ 

ΠΕΚΙΝΟ (κινεζικό) 

ΝΟΥΦΑΡΑ 

ΚΥΑΘΟΣ 

MONGO Asian Food 

Ηφαίστου 8, Λάρισα

5ο χλμ Λάρισας - Τρικάλων 

Φαρσάλων 87, Λάρισα 

Παλαιστίνης 7, Λάρισα 

Νίκαια 

Φαρσάλων 101, Λάρισα 

5ο χλμ Λάρισας - Νίκαιας 

Αγ. Τριάδος 26, Λάρισα 

Φαρσάλων 164, Λάρισα 

Λ. Κατσώνη 33, Λάρισα 

Δωροθέου 1, Λάρισα 

Παναγούλη 27, Λάρισα 

23ης Οκτωβρίου 80, Λάρισα 

Παπακυριαζή 4, Λάρισα 

Κύπρου 100Α, Λάρισα 

Ολύμπου 8, Λάρισα 

Λάμπρου Κατσώνη 35, Λάρισα 

PANTHEONPLAZA 

4o ΧΛΜ Κ.Καραμανλή-Λάρισα 

22410-533399

22410-851651 

2410-555544 

2410-252536 

2410-921125 

2410-237760

2410-661611 

2410-613407 

2410-660325 

2410-552242 

2410-534303 

2410-552442 

2410-286005 

2410-287645 

2410-536936 

2410-257418 

2410-236636 

2410-671773 

 

Πιτσαρίες    
 
La Strada 
Νικηταρά 49, Λάρισα, Τηλ. 2410-289501 
Βόλου 19, Λάρισα, τηλ. 2410-553422 
 
Estro 
Τηλ. 2410-552442 
Αλεξάνδρου Παναγούλη 27 
 
Familia 
Τηλ. 2410-626662 
Ταγμ. Βελισσαρίου 1 
 
Casa Della Pizza 
Τηλ. 2410553672, 2410237060 
Σεφέρη Γ. & Νικηταρά γωνία 
 



 
Perfetto 
Τηλ. 2410-538606, 2410-538607 
Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 70 
 
Pizza Famous 
Τηλ. 2410-670300 
Μαυρογένους 58 
Νεάπολη, Λάρισα 
 
Roma Pizza 
Τηλ. 2410-551116 
Ηρώων Πολυτεχνείου 88 
 
Mamma's Pizza 
Τηλ. 2410-253565 
Παλαιστίνης 24 
 
Planet Pizza 
Τηλ. 2410-555845, 2410-555010 
28ης Οκτωβρίου 72 & Τσιμισκή γωνία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FastFood   
Stamy's 
Τηλ. 2410-531633 
Μ. Αλεξάνδρου & Μανδηλαρά 
 
Αποκέντρωση 
Τηλ. 2410-613403 
Ιωαννίνων 19 
 
ΓευσοΜανία 
Τηλ. 2410-619284 
1ης Μεραρχίας 1 
 
Γωνιά 
Τηλ. 2410-232718 
Πλάτωνος 13 
 
Κορδάλης 
Τηλ. 2410-616606 
Καραολή Δημητρίου 20 
 



Αλλιώτικο 
Τηλ. 2410-256165 
Πλατεία Εβραίων 
 
toeat 
Ασκληπιού 27, τηλ. 2410-531774 
Σωκράτους 7, τηλ. 2410-552722 
Φιλελλήνων 34, τηλ 2410-257500 
 

Ήδιστον 
Μανωλάκη 13-15 
Τηλ.: 2410 531600 
Σκεπαστή Νεάπολης (2ο κατάστημα) 
Τηλ.: 2410 670630 

 
Παραδοσιακό (σουβλατζίδικο) 

Καρδίτσης & Ηρώων Πολυτεχνείου 
31 Αυγούστου και Λορέντζου Μαβίλη (2ο κατάστημα) 
Τηλ.: 2410 550650  
 

 Goody's Κεντρική Πλατεία 
DELIVERY SERVICE 

8011 0000 11 (αστική χρέωση) 
210 2805120 (κλήσεις από κινητό)  

 
 
 
 

 
 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ 
AGORA Φαρσάλων 87, Λάρισα 2410-555544
AZDEK Ηπείρου 71, Λάρισα 2410-621005
ΑΚΑΓΙΟΥ Ιωαννίνων 109, Λάρισα 2410-610876
ΑΚΡΑΙΟΝ Ασκληπιού 36, Λάρισα 2410-255229
ΑΚΡΟΝ Γαριβάλδη 2, Λόφος Φρουρίου, Λάρισα 2410-257593
ALEXANDERCAFE Πατρόκλου 22, Λάρισα 2410-537740
ΑΛΛΟΥ Κολοκοτρώνη 55, Λάρισα 2410-287734
ΑΞΙΟΝ Ρούσβελτ 49, Λάρισα 2410-621996
ΑΠΕΡΙΤΤΟΝ Ρούσβελτ 18, Λάρισα 2410-250424
ARCO Παπακυριαζή 18, Λάρισα 2410-536798
ΑΣΤΕΡΙΑ Κοραή 11, Λάρισα 2410-235565
ΑΧΟΥΡΙ Απόλλωνος 13, Λάρισα 2410-533161

 

BARARA Ηρ. Πολυτεχνείου 71 6937-788222
BAHARICAFE Φαρσάλων 179, πλατεία Αβέρωφ, Λάρισα 2410-660136
VENUSCAFE Σκαρλάτου Σούτσου 12, Λάρισα 2410-250574
VIACOLLETI Ρούσβελτ 42, Λάρισα 2410-623396
VIVA Παλαμά 8, Λάρισα 2410-552221
VIBRATO Παπακυριαζή 28,Λάρισα 6944-437326
BLAZE Β' Σώματος Στρατού 4, Πλατεία Νεάπολης, Λάρισα 2410-627844
BLUECAFE Πατρόκλου 9α, Λάρισα 2410-530963
BOLERO Κανάρη 1, Λάρισα 2410-233855
BOSS Μεγ. Αλεξάνδρου 7 (στοά), Λάρισα 2410-253829
BRASOV 28ης Οκτωβρίου 62, Λάρισα 2410-232901
ΒΥΖΑΝΤΙΟ Λορέντζου Μαβίλη 17, Λάρισα 2410-253730
GALLERY STREET  
 

Ιωαννίνων 72, Λάρισα 2410-612844 
 



 
CAFE 

 

GIARDINO Κουμουνδούρου 18, Λάρισα 2410-257211
GLAM Πρωτοπαπαδάκη 10, Λάρισα 2410-534939
GOSSIP CAFE Κούμα & Ρούζβελτ, Λάρισα 2410 252945 
GRETA GARBO Παναγούλη 12, Λάρισα 2410-537879
GUEST Β' Σώματος Στρατού 16, Πλατεία Νεάπολης, 

Λάρισα 
2410-619955

 
DE TOX Ασκληπιού 23 & Παπακυριαζή, Λάρισα 2410-257838
DE FACTO Παπακυριαζή 42α 2410-253373
DEL MAR Μανδηλαρά & Ρούσβελτ, Λάρισα 2410-252464
ΔΙΠΛΟ CAFE Σκαρλάτου Σούτσου 14, Λάρισα 2410-252951
ΕΒΕΝΟΣ CAFE Δαβάκη 57, Πλατεία Νεάπολης, Λάρισα 2410-627159
EVENT Πατρόκλου 15, Λάρισα 2410-537233
EL NINIO Πατρόκλου 15, Λάρισα 2410-257371
ENZO CAFE Ηρ.Πλυτεχνείου & Σαρίμβεη 1, Λάρισα 2410-616699
ENCORE Ασκληπιού 27, Λάρισα 2410-537807
ΕΡΜΗΣ CAFE Ρούσβελτ 41, Λάρισα 2410-621022
O CAFE Πρωτοπαπαδάκη 12, Λάρισα 2410-534448
NAG NAG Παπακυριαζή 16, Λάρισα 2410-537251
SOFA Παπακυριαζή 18, Λάρισα 2410-534449
De Mojo Παπακυριαζή 24, Λάρισα 2410-252121
EVOI Ρούσβελτ 47, Λάρισα 2410-623640
ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ Β.Σ. Στρατού & Βεζυρούλη, Νεάπολη, Λάρισα 2410 611755
REGINA Β.Σ. Στρατού 16, Νεάπολη, Λάρισα 2410 624803
DEAL Βύρωνος 6, Λάρισα (Φρούριο) 2410 532020
ONE OFF Κούμα, Λάρισα 2410 534203
CAFEKAFFE Παπακυριαζή 21, Λάρισα 2410 255675
ΘΕΛΩ Απόλλωνος 8, Λάρισα 2410 535356
PEOPLE Πανός 7, Λάρισα 2410-530888
FOKASCAFE Ηρώων Πολυτεχνείου 140 2410-553343
ΟΡΦΕΑΣ CAFE Μακρυγιάννη 27α, Λιβαδάκι, Λάρισα 2410-616236
ACTION NET CAFE Σωκράτους 39, Ν. Σμύρνη, Λάρισα 2410-579591 
BATTLE NET CAFE Νίκαια 2410-922472 
WEB TRAP 23η2 Οκτωβρίου 89, Λάρισα 2410-552404 
GNET Ηλιοδώρου 6, Λάρισα 2410-671820 
GOLD@NET Καραολή Δημητρίου 24, Λάρισα 2410-615339 
ΕΝΑΡΞΗ Αμμοχώστου & Επισκοπής 21, Λάρισα 2410-661805 
INSPOT Σκαρλάτου Σούτσου 17, Λάρισα 2410-549886 
KNET Ρούσβελτ 24, Λάρισα 2410-539355 
L@N GATE Καρδίτσης 55 & Πάρου, Λάρισα 2410-671611 
LOW PING Μιαούλη 19, Λάρισα 2410-289100 
NET POINT Μανδηλαρά 2, Λάρισα 2410-626924 
OVER PLAY Ζωοδόχου Πηγής 43, Λάρισα 2410-538503 
OXYZEN NET Χατζημιχάλη 73, Φιλιππούπολη, Λάρισα 2410-670420 
PLAYNET Ηρώων Πολυτεχνείου 228 2410-554366 
TRAFFIC NET Πατρόκλου 14 2410-250210 
THE WEB Ηλιοδώρου 4 - Τρίγωνη πλατεία 2410-611677 

 

 ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 

1000 χείλια Αγ. Μαρίνα, Λάρισα 2410-288475
Βερσαλλίες Διγενή 7, Λάρισα 2410-554283
Vertigo Γεωργιάδου 35, Λάρισα 6948-537478
BuziosLive 5ο χλμ. Λάρισας Φαρσάλων 2410-660990
Γοργόνες και μάγκες Βόλου 175, Λάρισα 2410-571797
Ο Δάσκαλος Αρκαδίου & ενικής οδούς (Αγ. Γεώργιος),Λάρισα 2410-238631



Ζυγός Φαρσάλων 269, Λάρισα 2410-660345
Ιστός 6ο χλμ Λάρισας  - Νίκαιας 2410-660279
Ιφιγένεια 2ο χλμ ΠΕΟ Λάρισας - Βόλου 2410-571336
Kasbah 5ο χλμ Λάρισας  - Νίκαιας 2410-661061
Κιβωτός Βερμίου 2, Λάρισα 2410-533393
Ρεμπέτικο 3ο χλμ ΠΕΟ Λάρισας - Βόλου 2410-611768
Τερερέμ Φαρσάλων 174, Λάρισα 2410-660060
Ανεμόμυλος 7ο χλμ. Λάρισας-Φαλάνης Γιάννουλης 2410-942036
Ροτόντα 4ο χλμ. Λάρισας-Αμπελώνα Λάρισα 2410-591904
Χρυσό τζάκι ΠΕΟ Λάρισας-Θεσ/νίκης 2ο χλμ.(Μυκηνών & Λάρισα  2410-234083
2ο Πρόγραμμα Γεωργιάδου 25, Λάρισα 2410-531260

 
 

 

   

   

ΣΙΝΕΜΑ 

Ster Cinemas 

Odeon Βικτώρια 
 
 
 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 
Γραφείο γενικού τουρισμού 
Ασκληπιού 26 (Πλατεία Ταχυδρομείου) 412 22 Λάρισα  
EFILIAL TRAVEL - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΦΗ  

Πρακτορείο ταξιδιών - 2ο κατ.: Ι. Δραγούμη 6 - τηλ. 2410.253235 &fax: 2410.530864 
Δραγούμη Ιωνος 2 412 22 Λάρισα  
EMIT TRAVEL - ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΩΤΑ - ΦΟΥΛΟΥΛΗ ΒΑΣΩ  

Γραφείο Γενικού Τουρισμού 
Κουμουνδούρου 22 412 22 Λάρισα  
LAVDAS TOURS  

Πρακτορείο ταξιδιών 
Κουμουνδούρου 1 412 22 Λάρισα  
NEFELI TRAVEL - ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

Γραφείο γενικού τουρισμού 
Λαμίας 8 (Εμπορ.Κέντρο Φαρσάλ) Φάρσαλα  
TEMPI TRAVEL - ΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

Πρακτορείο Ταξιδίων 
Μανωλάκη 9-11 412222 Λάρισα  
TREKKING HELLAS  

 



Εναλλακτικές μορφές τουρισμού - Κεντρικό: Βελίκα Αγιάς 
Καραγάτση 8 413 36 Λάρισα  
VOULGARIS TRAVEL  

Γραφείο Γενικού Τουρισμού - Υπ/μα: Τύρναβος - NATOBASEJCSC - τηλ.24920.29038-9 
&fax: 24920.29043 
Παπαναστασίου Αλ. 55β 412 21 Λάρισα  
ΘΕΣΣΑΛΟΣ TRAVEL - ΒΑΒΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ  

Πρακτορείο ταξιδίων 
Δραγούμη Ιωνος 7 412 22 Λάρισα  
ΚΟΥΦΟΔΗΜΟΥ ΤΕΡΗ - LARISSA EXPRESS  

Πρακτορείο ταξιδίων 
Κουμουνδούρου 16 412 22 Λάρισα  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΕ  

Πρακτορείο ταξιδίων - 2ο Γρ.: Παπακυριαζή 46 
Παλαιολόγου 29 (Πλατεία ΟΣΕ) 412 23 Λάρισα  

 
 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Που θα ψάξετε για να βρείτε σπίτι; Και εδώ υπάρχει λύση. Εκτός από τις αγγελίες των 
τοπικών  εφημερίδων που μπορείτε να ψάξετε υπάρχουν και τα μεσιτικά γραφεία τα οποία 
μπορούν να σας εξυπηρετήσουν άμεσα και να ικανοποιήσουν τις  απαιτήσεις σας. 

ΤΟΠΙΚΕΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 
 

   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
 
   ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 
 
   ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

 
 

alfa&omega 

Ονοματεπώνυμο: Κος Γρίβας Ιωάννης 

  

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 3 

Τηλέφωνο: 2410628181 

Φαξ: 2410622984 

Email: grivas77 otenet.gr 

 

 

 

 
 

 

Appavi.com  
Ονοματεπώνυμο Κος & Κων/νος Τζέλης Αντώνης  

Λιάππης 

  

Διεύθυνση: Ασκληπιού 21 Λάρισα -  

Τηλέφωνο: 24310 30288, 6934646999 

  

Email: info appavi.com 

Ιστοσελίδα: http://www.appavi.com 
 

 

 
 
 

BEST SOLUTION  
Ονοματεπώνυμο: Κα Μαντζουράνη Ιωάννα 

Περιοχή: Ν. Λαρίσης, Δ. Λάρισας 

Διεύθυνση: Αλ. Παναγούλη 66 

Τηλέφωνο: 2410611335 

Φαξ: 2410611645 

Email: info best-solution.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.best-solution.gr 
 

 

 

CORPORATORS REAL ESTATE  
Ονοματεπώνυμo Κος Κάντας Νίκος 

Περιοχή: Ν. Λαρίσης, Δ. Λάρισας 

Διεύθυνση: Σ. Σούτσου 20 

Τηλέφωνο: 2410534841, 6943104244 

Φαξ: 2410534290 

Email: corporators_real_estate  
yahoo.gr 

 

 



  
 

EasyLife  
Ονοματεπώνυμο: Κα Βαλάσκα Χαρά 

Περιοχή: Ν. Λαρίσης, Δ. Λάρισας 

Διεύθυνση: Παναναστασίου 33Α' 

Τηλέφωνο: 2410538065, 6977309436 

Φαξ: 2410251814 

Email: easylife hol.gr 

Ιστοσελίδα: http://easylife.com.gr 

 

 
 

 
 
 

HOME//LAND ΛΑΡΙΣΑΣ  
Ονοματεπώνυμο Κος Μπουρονίκος Αστέριος 

Περιοχή: Ν. Λαρίσης, Δ. Λάρισας 

Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 4 (4ος όροφος) 

Τηλέφωνο: 6974461800, 6974461800 

Φαξ: 2492033092 

Email: abouronikos hotmail.com 

  
 

 
 
 

 

MESO-LIOKOS  
Ονοματεπώνυμο: Κος Λιόκος Γεώργιος 

Περιοχή: Ν. Λαρίσης, Δ. Λάρισας 

Διεύθυνση: Φρίξου 4 

Τηλέφωνο: 2410256263, 6936645131 

Φαξ: 2410256263 

Email: meso_liokos yahoo.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.meso-liokos.gr 

 
 

 

REMAX ΕΠΙΛΟΓΗ  
Ονοματεπώνυμο Κος Κολοβός Κωνσταντίνος 

Περιοχή: Ν. Λαρίσης, Δ. Λάρισας 

Διεύθυνση: Πατρόκλου 12 

Τηλέφωνο: 2410539429 

Φαξ: 2410539431 

Email: remax-epilogi lar.forthnet.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.remax.gr/OfficeProfile.aspx?OfficeID=2   

3020 

 
 

 
 
 

 

 



 

stegasi real estate  
Ονοματεπώνυμο: Κος Παπαδημητρίου Βασίλειος 

Περιοχή: Ν. Λαρίσης, Δ. Λάρισας 

Διεύθυνση: 28 Οκτωβρίου 2 & Κύπρου 

Τηλέφωνο: 2410550019, 6977911246 

Φαξ: 2410550019 

Email: stegasi hol.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.stegasi.com 
 

 
 
 

 
 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

AGENTRA ‐ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ  
Διεθνείς & εθνικές μεταφορές  
7ο χλμ. Λάρισας‐Συκουρίου Λάρισα 
 
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ‐ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ  
Μεταφορές  
3ο χλμ. Λάρισας‐Θεσσαλονίκης Λάρισα  
 
ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΣ  
Αυτοκινητιστής ‐ Διάφορες μεταφορές  
Πλάτωνος 62 413 36 Λάρισα  
 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ  
Μεταφορές ‐ Μετακομίσεις  
Υμηττού 30 414 47 Λάρισα  
 
ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  
Μεταφορές ‐ Μετακομίσεις  
Καλλιάρχου 10 412 21 Λάρισα  
 
 
 
ΒΙΝΤΩΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ‐ ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΗΣ  
Μεταφορές ‐ Μετακομίσεις  
Ρούσβελτ Φρ. 64 412 22 Λάρισα  
 
 
 



ΓΚΑΡΓΚΙΝΟΥΔΗΣ ‐ ΝΑΚΟΣ  
Γενικές μεταφορές ‐ μετακομίσεις ‐ Τηλ. οικίας: 2410.613631  
1ο χλμ. Π.Ε. Λάρισας‐Τρικάλων Λάρισα  
 
Ε.ΜΕ.Λ ‐ ΚΙΟΥΣΗ ΑΕ ‐ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΛΑΡΙΣΗΣ  
Ειδικές Μεταφορές ‐ Μετακομίσεις (όπισθεν PEUGEOT)  
Ε.Ο. Λάρισας‐Αθήνας 3ο χλμ.(όπισθεν Peug 413 35 Λάρισα  
 
ΖΗΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ  
Μεταφορές  
Σπάρτης 27 413 36 Λάρισα  
 
 
ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
Μεταφορές ‐ Μετακομίσεις  
4ο χλμ. Λάρισας‐Συκουρίου Λάρισα  
 
ΙΜΕ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ‐ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  
Μεταφορές ‐ Μετακομίσεις  
Κρανώνος 16‐18 412 22 Λάρισα  
 
 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Μ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ  
Εθνικές οδικές μεταφορές  
3ο χλμ. Λάρισας‐Θεσσαλονίκης Λάρισα  
 
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Μετακομίσεις  
Μανωλάκη 25 412 22 Λάρισα  
 
 
 
 
ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΣ  
Εθνικές μεταφορές  
7ο χλμ. Λάρισας‐Συκουρίου Λάρισα  
 
ΠΕΤΑΧΤΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΠΕ  
Γενικές Μεταφορές  
3ο χλμ. Λάρισας‐Θεσσαλονίκης Λάρισα  
 
ΣΑΜΑΡΑ ΛΑΡΙΣΑΙΚΗ ΑΕ  
Μεταφορές ‐ Μετακομίσεις  
3ον χλμ. Λάρισας‐Θεσσαλονίκης Λάρισα  
 
 
 
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ  
Μεταφορές ‐ Συσκευασία ‐ Αποθήκευση εμπορευμάτων  
6ο χλμ. Λάρισας‐Συκουρίου Λάρισα  
 
ΦΥΛΟΓΛΟΥ ΟΕ  
Γενικές μεταφορές  
5ο χλμ. ΠΕΟ Λάρισας‐Βόλου Λάρισα  



 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
(Αλ. Παπαναστασίου 86, 411 10) 
  
Διευθυντής (& Fax) 2410 623152  
Διευθυντής 2410 683108  
Υπασπιστής 2410 683109-10, 623144 (Fax)  

 
Α΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
  
Διοικητής 2410 683132  
Υποδιοικητής 2410 683133  
Αξιωματικοί 2410 683134  
 
Β΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
  
Διοικητής 2410 623162, 683140  
Αξιωματικοί 2410 683144-5  
Αξιωματικός Υπηρεσίας 2410 683146  
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
  
Διοικητής 2410 623179, 683161  
Υποδιοικητής 2410 683166-7  
 
Τουριστική Αστυνομία: 

2410.623.154 

 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ  
(Ιωαννίνων 96, 411 10)  
Τηλεφωνικό κέντρο: 2410-684110 & 2410-684127  
FAX: 2410-617866  
  
1ος ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
(Ιωαννίνων 96, 411 10)  
Τηλεφωνικό κέντρο: 2410-684110 & 2410-684127  
FAX: 2410-617849 
 

ΕΦΟΡΙΕΣ  
Δ.Ο.Υ. Α’ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Παπαναστασίου 52, 411 10, Λάρισα 
FAX: 2410-253865 
Προϊστάμενος 2410-534388 
Δ.Ο.Υ. Β’ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Ρούσβελτ & Πατρόκλου, 411 10, Λάρισα 
FAX: 2410-537087  
Προϊστάμενος 2410-537669  
Δ.Ο.Υ. Γ’ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Π. Μελά 4, 412 22, Λάρισα 
FAX: 2410-250846  
Προϊστάμενος2410-530668  
 



 

 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

 
Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ 
Τσακάλωφ 1  
41221, ΛΑΡΙΣΑ  
2410-230031, 534471-4  
2410-535150  
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  
2410-533333  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  
Περιφερειακός Λαρίσης - Τρικάλων  
41110, ΛΑΡΙΣΑ  
2410-617000  
 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Β.) 
2410-617115, 685100  
2410-617116  
404 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
2410-993653, 993693, 537355  

 
Aμεση Δράση  100 
Πυροσβεστική  199 
Κέντρο Aμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)  166 
Οδική Βοήθεια (ΕΛΠΑ)  10400 
   
ΔΕΥΑΛ  2410 687100  
   
ΔΕΗ  2410 623001 
   
   
ΟΤΕ  2410 995301 
   
   
Βλάβες ΔΕΗ  2410 622995  
   
   
ΙΚΑ  2410 621279 
 
 Νομαρχία Λάρισας: 

2410.597.218 

Δήμος Λάρισας: 

2410.537.076 

 
ΕΟΤ:  

2410.618.189 

Αρχαιολογικό Μουσείο Λάρισας:  

2410.288.515 

 
 



Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας:  

2410.236.856 

KEΠ 
Τηλέφωνα :2413 500023 έως και  2413 500029 
Fax : 2410 / 538463  
E – mail : d.larisas@kep.gov.gr  
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΤΗΛ: 2410 536859 & 2410-252519ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 

   

 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
 

 
Γενική Τράπεζα 
Κύπρου 24-28, T.Κ.: 41222 
Ηρώων Πολυτεχνείου 169, ΤΚ: 41223 
www.geniki.gr 

 
Αγροτική Τράπεζα 
N. Μανδηλαρά 25, Τ.K.:41222 
Ρουσβελτ & Πρωτοπαππαδάκη 2, Τ.K.: 
41222  
Χατζημιχάλη 81, Τ.Κ: 413 34  
www.atebank.gr 

 
Τράπεζα Ελλάδος 
www.bankofgreece.gr 

 
Τράπεζα Πειραιώς 
Ηρώων Πολυτεχνείου 113-115, Τ.K.: 
412 23 
Παναγούλη 11-13, Τ.K.: 412 23 
Μεγ. Αλεξάνδρου 4, Τ.K.: 412 22 
www.piraeusbank.gr 

 
Τράπεζα Κύπρου 
Ελ. Βενιζέλου 146 (Πλ. Αλκαζάρ), Τ.K.: 412 22 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, Τ.K.: 412 22 
Οδός Φαρσάλων, Τ.K.: 415 00 
www.bankofcyprus.gr 

 
Εθνική Τράπεζα 
23ης Οκτωβρίου 11, Τ.K.: 412 21 
Παπαναστασίου 48, Τ.K.: 412 22 
Ηρ. Πολυτεχνείου 40, Τ.K.: 413 35 
www.nbg.gr 

 
Εμπορική Τράπεζα 
Μαρίνου Αντύπα & Κούμα 6 (Κεντρική Πλατεία), 
Τ.K.: 412 22 
23ης Οκτωβρίου 29, Τ.K.: 412 21 
Οδός Φαρσάλων, Τ.K.: 415 00 
www.emporiki.gr 

 
Attica 
Κύπρου 36 & Ανδρούτσου, Τ.K.: 412 
22 
www.atticabank.gr 

 
ALPHABank 
Κύπρου 78, Τ.K.: 412 22 
Παπαναστασίου 23, Τ.K.: 412 22 
Ηρώων Πολυτεχνείου 72, Τ.K.: 412 23 
www.alpha.gr 

 
Marfin 
Κύπρου 70, ΤΚ: 41222  
Ελ. Βενιζέλου 2 & Ολύμπου, ΤΚ: 41222  
Πατρόκλου & Δευκαλίωνος 16, ΤΚ: 
41222 
www.egnatiabank.gr 



 
 
 
 
 

Καταστήματα ΕΛ.ΤΑ. 

 

Παπαναστασίου 62  
Τηλ. - FAX: 2410 252151, 2410 250170 
Ώρες Λειτουργίας: 07:30-20:00 (Δευ-Παρ) 

 

23ης Οκτωβρίου 66-68  
Τηλ. - FAX: 2410 288880, 2410 233180 
Ώρες Λειτουργίας: 07:30-14:00 (Δευ-Παρ) 

 

3 Χλμ. ΠΕΟ Λάρισας-Θεσ/νίκης  
Ώρες Λειτουργίας: 07:30-20:00 (Δευ-Παρ) 

 

 
 

Καταστήματα Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 

 

Παναγούλη 60-62  
Τηλ. - FAX: 2410 613432, 2410 611931 
Ώρες Λειτουργίας: 07:30-19:30(Δευ-Παρ) 

 

  
 
  

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου 
του επομένου έτους και χωρίζεται σε  δύο διδακτικά εξάμηνα. Το χειμερινό και το εαρινό. 
Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 13 τουλάχιστον πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας μέσα 
στις οποίες ολοκληρώνεται το διδακτικό έργο ενός μαθήματος. 
Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις : Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου , Ιουνίου –Ιουλίου και η 
επαναληπτική εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου όπου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα 
να εξεταστούν στα μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου τα οποία είτε απέτυχαν είτε 
δεν προσήλθαν. Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης ολοκλήρωσης των σπουδών στο Τμήμα 
Ιατρικής είναι 12 εξάμηνα. 
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
Η εγγραφή  των πρωτοετών φοιτητών γίνεται σε ημερομηνία και σε προθεσμία που 
καθορίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ).  
Τα δικαιολογητικά που θα κατατίθενται από τους εισαγόμενους ή από άλλο νομίμως 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο για την εγγραφή είναι:  
 
Αίτηση (δίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος).  
Αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Απολυτήριου Λυκείου .  
Αντίγραφο της Βεβαίωσης (Πρόσβασης), που θα την πάρετε από το Λύκειο, και στην 
οποία αναφέρονται οι βαθμοί που λαμβάνονται υπόψη για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση (άρθρο 1 παρ.13 του Ν.2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 1 του Ν.2909/2001). (όσοι πέτυχαν με το σύστημα ενιαίου λυκείου 90% και 10%).  
Υπεύθυνη δήλωση ότι ο εισαγόμενος δεν είναι γραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος (δίνεται από τη Γραμματεία).  
Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα ή την Κύπρο και εισάγεται σε άλλη Σχολή ή Τμήμα δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα 
Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν δεν διαγραφεί προηγουμένως από τη Σχολή ή το 
Τμήμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένος. ( Υποχρεούται να προσκομίσει αποφοιτήριο ).  
Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.  
Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (όχι επικυρωμένη).  
Οι Α/τείς φοιτητές υποχρεούνται να προσκομίσουν γνωματεύσεις Δερματολόγου, Παθολόγου 
και Ακτινολόγου από Κρατικό Νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό. 
 
 



 
Επιπλέον οι φοιτητές που χρειάζεται να πάρουν βεβαίωση σπουδών για τη Στρατολογία θα 
πρέπει να καταθέσουν επιπλέον το πιστοποιητικό περί εγγραφής στα μητρώα αρρένων το 
οποίο εκδίδεται από τον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος . 
 

Μέσα στις ίδιες προθεσμίες υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή και α ) οι πάσχοντες από 
σοβαρές ασθένειες προσκομίζοντας επί πλέον Πιστοποιητικό της αρμόδιας πρωτοβάθμιας 
υγειονομικής επιτροπής που πιστοποιεί την πάθησή τους και το οποίο εκδίδεται μετά από 
δωρεάν βεβαίωση γιατρού μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), 
οποιουδήποτε ΑΕΙ, αντίστοιχης ειδικότητας, καθώς και  

β) οι απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο 
Λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, 
Φυσικής ή Χημείας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό 
ή χάλκινο μετάλλιο), προσκομίζοντας επί πλέον α) Βεβαίωση της αντίστοιχης Ελληνικής 
Εταιρείας (Μαθηματικής Πληροφορικής, Φυσικής ή Χημείας) και β) Βεβαίωση της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας από την οποία να 
προκύπτει ότι το μάθημα που έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες και τα μαθήματα αυξημένης 
βαρύτητας που λαμβάνονται υπόψη για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο τμήμα ανήκουν στα 
μαθήματα της κατεύθυνσης που παρακολούθησαν στο Ενιαίο Λύκειο.  

Επισημαίνεται ότι όλοι οι νεοεισαχθέντες πρέπει να εγγραφούν στις νόμιμες προθεσμίες 
που καθορίζονται γιατί, διαφορετικά, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής τους και 

δεν μπορούν να εγγραφούν κατά το επόμενο ή άλλο ακαδημαϊκό έτος. 
  

Η Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής οφείλει κατά την εγγραφή να εκδώσει άμεσα για κάθε 
φοιτητή βεβαίωση σπουδών για κάθε νόμιμη χρήση, φοιτητικό πάσο και για τα αγόρια το 
ειδικό πιστοποιητικό για την αναβολή στράτευσης. 

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες από μία βεβαιώσεις, μπορείτε ή να τις ζητήσετε 
με αίτησή σας ή να επικυρώσεις στο ΚΕΠ φωτοαντίγραφα της αρχικής βεβαίωσης. 

 

 

 

 

 

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ: Είναι από τις πιο αξιόλογες πανεπιστημιακές 
βιβλιοθήκες αυτή τη στιγμή, με χιλιάδες βιβλία, συλλογές, συγγράμματα. Αποτελεί 
παράρτημα της κεντρικής βιβλιοθήκης που εδρεύει στο Βόλο. Η διάθεση μέσω  
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διαθέτει όπως οι onlineκατάλογοι δανειστικού υλικού , τα 
ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά, οι μεταπτυχιακές-διδακτορικές διατριβές αλλά και ένα 
τεράστιο όγκο επιστημονικών πληροφοριών που αφορούν όχι μόνο το Τμήμα αλλά και όλο 
το δίκτυο ελληνικών βιβλιοθηκών σας δίνει την ευκαιρία να πλοηγηθείτε και να 
ενημερωθείτε σε οτιδήποτε σας ενδιαφέρει. Και φυσικά οι υπεύθυνοι βιβλιοθηκονόμοι είναι 
πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν και να εξυπηρετήσουν. Ο δανεισμός των βιβλίων, 



επιστημονικών περιοδικών γίνεται με την προσκόμιση της κάρτας της βιβλιοθήκης που 
αποκτάτε με την εγγραφή σας .  Το  ωράριο  λειτουργίας  της  Bβιβλιοθήκης  διαμορφώνεται 
ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις ανάγκες των χρηστών, 
όπως αυτές αναγνωρίζονται κάθε φορά. Το ωράριο καθορίζεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους 
ή εξαμήνου μετά από εισήγηση του Οργανωτικού Υπευθύνου της Βιβλιοθήκης και σχετική απόφαση 
της Επιτροπής Βιβλιοθήκης. 

Διάρκεια Δανεισμού 
Η διάρκεια δανεισμού του υλικού εξαρτάται από την ιδιότητα του Μέλους και υπολογίζεται σε 
ημερολογιακές ημέρες.  

Ανανέωση δανεισμού 
Μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και τρεις (3) φορές διαδοχικά, με την προϋπόθεση ότι το 
δανεισμένο υλικό δεν χρειάζεται στη Βιβλιοθήκη ή σε άλλο Μέλος και ότι η ανανέωση 
ζητήθηκε πριν λήξει ο χρόνος επιστροφής του. Η χρονική διάρκεια της κάθε ανανέωσης είναι 
ίση με αυτή του δανεισμού. Η ανανέωση μπορεί να γίνει επιτόπια με την επίδειξη της 
ταυτότητας Μέλους ή τηλεφωνικά. Ανανέωση σε ληξιπρόθεσμο υλικό γίνεται μόνο αν 
καταβληθεί το σχετικό πρόστιμο.  

 
Κρατήσεις Υλικού 
Όλη η συλλογή "Κανονικής Διάρκειας Δανεισμού" μπορεί να δανείζεται μετά από κράτηση. 
Ο αριθμός των κρατήσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει το 40% του συνόλου του υλικού που 
δικαιούται να δανειστεί το κάθε Μέλος. Οι κρατήσεις γίνονται προφορικά και ισχύει πάντα η 
σειρά προτεραιότητας. Η χρονική διάρκεια που μπορεί ένα τεκμήριο να μένει κρατημένο 
είναι τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες, ενώ ο μέγιστος αριθμός μελών που μπορούν να κάνουν 
 
 
κράτηση για κάθε τεκμήριο είναι τρία (3).  

 
Ανάκληση Υλικού 
Κάθε δανεισμένο τεκμήριο μπορεί να ανακληθεί από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης εάν 
συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα Μέλη πρέπει να επιστρέψουν το υλικό 
μέσα σε διάστημα δύο (2) ημερών από την επιβεβαίωση της ειδοποίησης. Η ειδοποίηση 
γίνεται τηλεφωνικά, γραπτά, ή με αποστολή e-mail.  

 
Επιστροφή Υλικού  
Το δανεισμένο υλικό πρέπει να επιστρέφεται ως εξής: 
 μέχρι την ημερομηνία επιστροφής του υλικού.  
σε περιπτώσεις ανάκλησης υλικού, την ημέρα που αναγράφεται στην ειδοποίηση.  
 την ημερομηνία λήξης ισχύος της ταυτότητας Μέλους.  
Το δανεισμένο υλικό παραδίδεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ή στο Παράρτημα της 
Βιβλιοθήκης από το οποίο έχει δανειστεί.  

 
Πρόστιμα Καθυστερημένης Επιστροφής Υλικού 
Σε κάθε Μέλος της Βιβλιοθήκης, που καθυστερεί να επιστρέψει ή να ανανεώσει δανεισμένο 
υλικό την καθορισμένη ημερομηνία, επιβάλλεται πρόστιμο. Τα πρόστιμα υπολογίζονται από 
την ημέρα επιστροφής του δανεισμένου υλικού, ή μετά την πάροδο δύο ημερών από την 
ημερομηνία επιβεβαίωσης παραλαβής ειδοποίησης για ανάκληση δανεισμένου υλικού.  
 Το ύψος των προστίμων, καθορίζεται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης στην αρχή κάθε 
ακαδημαϊκού έτους. Τα πρόστιμα εισπράττονται από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης κατά 
την επιστροφή των ληξιπρόθεσμων αντικειμένων.  
Τα Μέλη που είναι χρεωμένα με ληξιπρόθεσμα βιβλία ή άλλο υλικό της Βιβλιοθήκης δεν 
έχουν δικαίωμα να δανειστούν άλλα τεκμήρια πριν επιστρέψουν τα οφειλόμενα. Επίσης 
αναστέλλεται το δικαίωμα δανεισμού και όλα τα δικαιώματα χρήσης των υπηρεσιών της 



Βιβλιοθήκης μέχρι την ημερομηνία καταβολής του προστίμου σε εκείνα τα Μέλη που 
αρνούνται να καταβάλουν το παραπάνω πρόστιμο 
Το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης ΔΕΝ υποχρεούται να ειδοποιήσει τα Μέλη για 
ληξιπρόθεσμο υλικό. Η έγκαιρη επιστροφή του υλικού είναι αποκλειστική ευθύνη των 
Μελών της Βιβλιοθήκης.  

 
Χαμένο και Φθαρμένο Υλικό  
Το υλικό που απομακρύνεται από τη Βιβλιοθήκη, παραμένει στην προσωπική ευθύνη του 
Μέλους μέχρι να επιστραφεί. Σε περίπτωση απώλειας ή σοβαρής φθοράς, το Μέλος οφείλει 
να αναφέρει στο Προσωπικό τη σχετική απώλεια ή φθορά.  
Το Μέλος υποχρεούται να αντικαταστήσει το τεκμήριο ή να καταβάλει όλα τα έξοδα 
αντικατάστασης αυτού εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών στο Προσωπικό της 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης ή του αντίστοιχου Παραρτήματος από το οποίο δανείστηκε το 
τεκμήριο. 

 
 

Δικτυακή πύλη βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (www.lib.uth.gr) 

 

 

 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ: Οι εγκαταστάσεις τις οποίες 
διαθέτει το τμήμα Ιατρικής χωρίζονται σε δυο κατηγόριες: τις αίθουσες που 
χρησιμοποιούνται για την θεωρητική διδασκαλία των μαθημάτων και εκείνες που 
χρησιμοποιούνται για τα εργαστηριακά μέρη των μαθημάτων τα οποία είναι και υποχρεωτικά 
στην παρακολούθηση .Αυτή τη στιγμή λειτουργούν τέσσερις  αίθουσες διδασκαλίας,2 
αμφιθέατρα για την διεξαγωγή μαθημάτων, εξετάσεων, καθώς και ένα μεγάλο αμφιθέατρο 
για χρήση συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων. Οι αίθουσες διδασκαλίας και τα 
αμφιθέατρα είναι εφοδιασμένα με όλο τον απαραίτητο σύγχρονο ηλεκτρονικό και ακουστικό 
υλικό που απαιτείται για την αποτελεσματική υποστήριξη της διδακτικής διαδικασίας.. Ο 
εξοπλισμός στο Τμήμα  βρίσκεται συνεχώς σε διαδικασία αναβάθμισης. 

 

Η ΣΙΤΙΣΗ-ΣΤΕΓΑΣΗ: Όπως και στις περισσότερες  τις πόλεις όπου στεγάζονται 
τμήματα ΑΕΙ  έτσι και στη Λάρισα, οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα καθημερινής παροχής 
γεύματος  σε εστιατόριο του ιδρύματος που βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο στέγασης του 
Τμήματος. Η κάρτα σίτισης η οποία δίδεται από τη Γραμματεία των φοιτητών του Τμήματος, 
θα πρέπει να επιδεικνύεται σε κάθε γεύμα. Στον ίδιο χώρο υπάρχει και καφετέρια όπου 
μπορείτε να προμηθευτείτε κάποια σνάκς αλλά και να απολαύσετε τον καφέ σας ή τον χυμό 
σας. 

Δωρεάν σίτιση χορηγείται  σε όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου, που το ετήσιο  
ατομικό και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, που φαίνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα 



της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), οικονομικού έτους 2009 (εισοδήματα 2008), 
δεν υπερβαίνει τα ποσά, που αναφέρονται στον  παρακάτω πίνακα: 
 

OPIA 

ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ OIKOΓENEIAKOY ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ EIΣOΔHMATOΣ 

ΓIA ΔΩPEAN ΣITIΣH 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΔΙΑΜΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 

ΔΙΑΜΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ  * 

Ένα (1) παιδί 
45.000 €  35.000 € 

Δύο (2) παιδιά 
  50.000 €  40.000 € 

Τρία (3) παιδιά 
  60.000 €  50.000 € 

Τέσσερα (4) παιδιά & άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος ανεξαρτήτως εισοδήματος 

Για κάθε αδελφό φοιτητή A.E.I.-T.E.I., τα παραπάνω ποσά αυξάνονται κατά 5.000 € 
 

* Ως εντός έδρας, θεωρείται η περιοχή που συνδέεται με αστική συγκοινωνία με την έδρα 
του Τμήματος  φοίτησης 
 

Στους έγγαμους φοιτητές και στους φοιτητές, που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της 
ηλικίας τους, υπολογίζεται μόνο το ατομικό φορολογητέο εισόδημα, που αποκτήθηκε το έτος 
2008. 

Σε περίπτωση που το εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2009 δεν έχει αποσταλεί 
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., θα λαμβάνεται υπόψη το φορολογητέο εισόδημα του εκκαθαριστικού 
σημειώματος  του οικονομικού έτους 2008. 

Σε περίπτωση ανεργίας των γονέων του φοιτητή, θα λαμβάνεται υπόψη ως φορολογητέο 
εισόδημα το ποσό της επιδότησης της ανεργίας. 

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

Στα Φοιτητικά Εστιατόρια μπορούν να σιτίζονται και οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης 
φοιτητές, με χαμηλή οικονομική συμμετοχή. 

Το ωράριο λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιατορίων είναι από  12.00 μ. 
μέχρι 15.30 και από 18.00 μέχρι 21.00 

 
Οι φοιτητές που δικαιούνται δωρεάν σίτιση και που, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών 

του Τμήματος στο οποίο φοιτούν, παρακολουθούν φροντιστηριακά-εργαστηριακά μαθήματα ή 
κάνουν πρακτική άσκηση στα πλαίσια των σπουδών τους πέραν της 30ης Ιουνίου, η σίτιση να 
εξακολουθεί να τους παρέχεται πέραν της παραπάνω ημερομηνίας και μέχρι την ημερομηνία 
λήξης της πρακτικής άσκησης ή των φροντιστηριακών μαθημάτων, με την χορήγηση του 
αντίστοιχου ποσού ημερησίου σιτηρεσίου. 

 
 
 
 



 

ΙΙ. Στέγαση Φοιτητών. 

Επιδότηση στέγασης χορηγείται από 1/9/2009 έως 30/6/2010 μόνο στους προπτυχιακούς 
αλλοδαπούς φοιτητές, υπηκόους χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θα πρέπει να 
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
1.  Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα,   που αποκτήθηκε το έτος 2008, δεν υπερβαίνει το ποσό 

των τριάντα χιλιάδων (30.000) €, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) € για κάθε 
προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. 

2. Να έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους αριθμό 
μαθημάτων, ο οποίος να είναι ίσος τουλάχιστον με το μισό του συνολικού αριθμού των 
μαθημάτων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, όπως αυτά ορίζονται από το πρόγραμμα 
σπουδών του Τμήματος. 
 
Το ύψος του ποσού της επιδότησης στέγασης ορίζεται μέχρι του ποσού των εκατό (100) €, 

μηνιαίως. 
Οι δικαιούχοι φοιτητές συνάπτουν οι ίδιοι σύμβαση μίσθωσης με τον ιδιοκτήτη του 

διαμερίσματος ή του ξενοδοχείου και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα καταβάλλει το ποσό, με 
την προσκόμιση παρακάτω δικαιολογητικών: 

1. Αντίγραφο της σύμβασης μίσθωσης, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. , (για τα 
ξενοδοχεία δεν απαιτείται σύμβαση). 

2. Αποδείξεις ενοικίου και  
3. Αριθμό Λογαριασμού Τράπεζας, του φοιτητή. 
 
 
 
Επιδότηση στέγασης χορηγείται στους δικαιούχους φοιτητές για Ν έτη (όπου Ν ο ελάχιστος 

προβλεπόμενος αριθμός ετών φοίτησης). 
 
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 (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 15Α΄/28-1-2004). 

 
ΙΙΙ. Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο). 
Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) χορηγείται σε όλους τους 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. 

Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) χορηγείται  στους δικαιούχους φοιτητές για Ν+2 έτη 
(όπου Ν ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός ετών φοίτησης). 

 
ΙV. Υγειονομική Περίθαλψη. 
Σε όλους τους φοιτητές, οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα ασφαλιστικό φορέα, 

παρέχεται ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη, με τη χορήγηση Βιβλιαρίου 
Υγειονομικής Περίθαλψης από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης παρέχεται στους δικαιούχους φοιτητές για Ν+2 έτη 
(όπου Ν ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός ετών φοίτησης). 
Στους φοιτητές, που έχουν Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης από το Πανεπιστήμιο, 
χορηγείται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης 
Ασθένειας, η οποία  τους παρέχει  υγειονομική περίθαλψη κατά τη διάρκεια προσωρινής 
παραμονής τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή κάρτα 



ασφάλισης ασθενείας απλουστεύει τις διαδικασίες, μειώνει τη γραφειοκρατία και συμβάλλει 
στην επιτάχυνση της επιστροφής των ιατρικών εξόδων.  

(Ως υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ, αν αρρωστήσετε ξαφνικά ή πάθετε κάποιο ατύχημα κατά 
το ταξίδι σας σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη 
Νορβηγία, έχετε πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη δωρεάν ή με μειωμένο κόστος. Μόνον η 
δημόσια περίθαλψη που προσφέρει το συγκεκριμένο κράτος περιλαμβάνεται στο σύστημα αυτό 
ενώ κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανόνες παροχής της δημόσιας περίθαλψης. Σε ορισμένες 
χώρες η περίθαλψη είναι δωρεάν, σε άλλες χώρες πληρώνετε μέρος των δαπανών, ενώ σε άλλες 
πρέπει να πληρώσετε όλα τα έξοδα και στη συνέχεια να υποβάλετε αίτηση για την επιστροφή 
τους. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να κρατάτε όλους τους λογαριασμούς, τις ιατρικές συνταγές 
και τις αποδείξεις. ) 

 

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Στην αρχή κάθε εξαμήνου και μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία, που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, οι φοιτητές υποχρεούνται 
να δηλώσουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν κατά το εξάμηνο αυτό. Βασικό ρόλο 
στις δηλώσεις των μαθημάτων έχει ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων και όχι ο 
διαχωρισμός τους σε υποχρεωτικά και κατ επιλογή. Οι σημειώσεις είναι μεγάλη υπόθεση. 
Ορισμένοι καθηγητές μάλιστα διαθέτουν σημειώσεις για το μάθημα τους στο τυπογραφείο 
της σχολής. Για την απόκτηση του πτυχίου ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να έχει επιλέξει  
αλλά περάσει επιτυχώς σε 7 (επτά ) κατ’ επιλογήν μαθήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
φοίτησής του στο Τμήμα. 

 

Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων 

 
Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων είναι μέρος του Τμήματος 
Μορφωτικών Ανταλλαγών & Δημοσίων Σχέσεων. Μερικά από τα κύρια αντικείμενα του 
είναι τα εξής:  
 

 Ενημέρωση, διοικητική υποστήριξη και επίλυση πρακτικών ζητημάτων του 
προγράμματος ανταλλαγής LLP/ERASMUS, σε ότι αφορά τους εισερχόμενους και τους 
εξερχόμενους φοιτητές καθώς και τα μέλη του Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

   Προώθηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο εξωτερικό. 
   Σύναψη και ανανέωση διμερών συμφωνιών με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. 
   Προετοιμασία πληροφοριακών οδηγών και εντύπων. 



   Συμμετοχή σε διεθνείς εκπαιδευτικές εκθέσεις. 
 Οργάνωση και εκπροσώπηση σε συνέδρια, συναντήσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις 

σχετικές με το πρόγραμμα 
 

Το (Lifelong Learning Program) LLP/ERASMUS 
(http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.htm) είναι το πρόγραμμα δράσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης που συμβάλλει στην επίτευξη ενός 
βασικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάπτυξη της κοινωνίας που θα βασίζεται στη 
γνώση, παρέχοντας στους πολίτες της Ευρώπης εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και ευκαιρίες 
ανανέωσης αυτών των γνώσεων σε όλη τη διάρκεια του βίου τους. 

Στο πρόγραμμα το οποίο ξεπερνά τα σύνορα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμμετέχουν οι 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 3 χώρες του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και η Τουρκία. Στόχος του είναι 
η προώθηση της διά βίου εκπαίδευσης, η ενθάρρυνση της κινητικότητας και η πρόσβαση 
όλων στην εκπαίδευση, καθώς και η υποστήριξη των πολιτών προκειμένου να αποκτήσουν 
αναγνωρισμένα προσόντα και δεξιότητες. Το πρόγραμμα παρέχει στους πολίτες υποτροφίες 
για να σπουδάσουν, να διδάξουν, να κάνουν πρακτική άσκηση ή να παρακολουθήσουν 
προγράμματα κατάρτισης σε άλλη χώρα. 

E R A S M U S είναι το ακρωνύμιο για το: European Region Action Scheme for the 
Mobility of University Students. Πήρε την ονομασία του από τον φιλόσοφο, θεολόγο και 
ανθρωπιστή του 15ου αιώνα Έρασμο του Ρότερνταμ (1465-1536). Ο Έρασμος εργάστηκε και 
έζησε σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, συγγράφοντας, μελετώντας και εκπαιδεύοντας πλήθη 
διαφόρων χωρών. Δίκαια τον ονόμασαν πνευματικό πατέρα της αναμόρφωσης. Διέθεσε όλη 
του την περιουσία στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας κι έγινε ο πρόδρομος για τις υποτροφίες 
κινητικότητας. 

Η δράση Erasmus ξεκίνησε το 1987 στον τομέα της εκπαίδευσης. Είναι το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για φοιτητές, καθηγητές και ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Στόχος του είναι η βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής της διάστασης. Στα πλαίσια του ERASMUS οι φοιτητές μπορούν 
να ολοκληρώσουν ένα μέρος των σπουδών τους σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα για ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Στόχοι της κινητικότητας σπουδαστών στο πλαίσιο του ERASMUS είναι: 

-  η παροχή ευκαιριών σε σπουδαστές ώστε να επωφεληθούν, από γλωσσικής, πολιτισμικής 
και εκπαιδευτικής πλευράς, από την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και από τα 
προσφερόμενα αντικείμενα σπουδών 
-  ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του ιδρύματος υποδοχής 
-  η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τα οποία ανταλλάσσουν σπουδαστές 
-  η συμβολή στην αναβάθμιση της κοινωνίας γενικότερα, εφοδιάζοντας τους νέους με υψηλή 
εξειδίκευση, ευρεία αντίληψη και διεθνή εμπειρία με στόχο να αποτελέσουν τους 
επαγγελματίες του μέλλοντος 
-  η συμβολή στις δαπάνες κινητικότητας και η παροχή ευκαιριών για την πραγματοποίηση 
μιας περιόδου σπουδών στο εξωτερικό σε σπουδαστές, στους οποίους άλλως δεν θα ήταν 
εφικτό. 

 



Για να Συμμετέχεις στο LLP/ERASMUS Πρέπει: 

  Να είσαι υπήκοος μιας από τις συμμετέχουσες χώρες, ή άλλης χώρας υπό τον όρο να 
είναι αναγνωρισμένος ως μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και αυτό αποδεικνύεται με επίσημα 
έγγραφα των αρμόδιων ελληνικών αρχών. 

  Να είσαι εγγεγραμμένος σε προπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
έχοντας ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος σπουδών σου, ή να είσαι εγγεγραμμένος σε 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου ή να είσαι υποψήφιος διδάκτορας. 

  Να έχει συναφθεί διαπανεπιστημιακή συμφωνία μεταξύ των συνεργαζόμενων 
Ιδρυμάτων 

  Η περίοδος σπουδών στο Ίδρυμα εταίρο να διαρκεί 3 έως 12 μήνες 

  Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου . 

  Η μετακίνησή σου μέσω του προγράμματος LLP/ERASMUS αντικαθιστά αντίστοιχη 
περίοδο σπουδών στο Πανεπιστήμιο. Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αναγνωρίζεται 
πλήρως από το Πανεπιστήμιο. Οφείλεις να εξεταστείς στα μαθήματα που θα 
παρακολουθήσεις και να εξασφαλίσεις ικανοποιητική επίδοση αξιοποιώντας τον χρόνο 
σπουδών σου στο εξωτερικό. Το Πανεπιστήμιο Υποδοχής οφείλει να σου χορηγήσει όπως και 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο θα 
πιστοποιείται η ολοκλήρωση του συμφωνημένου προγράμματος σπουδών και θα 
αναγράφεται η βαθμολογία σου 

  Στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής δεν καταβάλλεις κανενός είδους αμοιβή όπως δίδακτρα, 
δικαίωμα εγγραφής, εξέταστρα, δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις εργαστηρίων, σε 
βιβλιοθήκες κλπ.. Ωστόσο ενδέχεται να επιβαρυνθείς με ορισμένες δαπάνες όπως ασφάλιση, 
συνδρομή σε φοιτητικούς συλλόγους, χρήση φωτοτυπικών μηχανημάτων, προϊόντα 
εργαστηρίου κλπ., εξίσου με τους λοιπούς σπουδαστές. Το Πανεπιστήμιο αποστολής μπορεί 
να συνεχίσει να χρεώνει δίδακτρα στους εξερχόμενους φοιτητές του. 

  Στους εξερχόμενους σπουδαστές εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ακέραιο 
εθνικές υποτροφίες και δάνεια 

Ως εξερχόμενος φοιτητής πρέπει να έχεις επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία 
παραδίδονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσεις στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. 

 
 
 
 



Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS  

Η ιδιότητα του «Φοιτητή Erasmus» δίδεται στους φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας Erasmus και οι οποίοι έχουν επιλεγεί από το πανεπιστήμιό τους, προκειμένου 
να διεξάγουν στο εξωτερικό, περίοδο Erasmus, είτε με σκοπό τις σπουδές σε επιλέξιμο 
πανεπιστήμιο εταίρο, είτε με σκοπό την τοποθέτησή τους σε επιχειρήσεις ή άλλο κατάλληλο 
οργανισμό για πρακτική άσκηση. Για τη διεξαγωγή κινητικότητας με σκοπό τις σπουδές, 
απαιτείται και τα δύο πανεπιστήμια να διαθέτουν Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus, ο οποίος 
χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τις τοποθετήσεις φοιτητών σε 
επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση, το πανεπιστήμιο προέλευσης πρέπει να διαθέτει 
διευρυμένο Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus (ο οποίος περιλαμβάνει, επιπροσθέτως, 
δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με τις τοποθετήσεις φοιτητών σε επιχειρήσεις για 
πρακτική άσκηση).  

Δικαιώματα Φοιτητή Erasmus: 

1. Το πανεπιστήμιο προέλευσης και το πανεπιστήμιο υποδοχής πρέπει να έχουν συνάψει 
διαπανεπιστημιακή σύμβαση.  

2. Το ίδρυμα προέλευσης και το ίδρυμα υποδοχής συνυπογράφουν με τον φοιτητή 
Erasmus, πριν την αναχώρησή του, Συμφωνία Σπουδών/ Πρακτικής Άσκησης στην 
οποία παρατίθενται αναλυτικά οι δραστηριότητες που προβλέπεται να 
πραγματοποιηθούν στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων που θα 
συγκεντρωθούν μετά το πέρας της περιόδου.  

3. Ο φοιτητής Erasmus δεν καταβάλλει στο πανεπιστήμιο υποδοχής δίδακτρα, έξοδα 
εγγραφής, έξοδα εξετάσεων, έξοδα για πρόσβαση σε εργαστήρια και βιβλιοθήκες 
κατά την περίοδο σπουδών Erasmus.  

4. Παρέχεται πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση από το πανεπιστήμιο προέλευσης για τις 
δραστηριότητες που ολοκληρώνονται με επιτυχία κατά τη διάρκεια της περιόδου 
κινητικότητας Erasmus, σύμφωνα με τη Συμφωνία Σπουδών/ Πρακτικής Άσκησης.  

5. Κατά τη λήξη των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, χορηγείται αναλυτική βαθμολογία 
για τα μαθήματα/ έργο που πραγματοποιήθηκαν (πραγματοποιήθηκε), υπογεγραμμένη 
από το ίδρυμα/ επιχείρηση υποδοχής. Η αναλυτική βαθμολογία θα περιλαμβάνει τα 
αποτελέσματα καθώς και τις μονάδες και τους βαθμούς που συγκέντρωσε ο φοιτητής. 
Εάν η τοποθέτηση σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση δεν αποτελεί μέρος του 
κανονικού προγράμματος σπουδών, η εν λόγω περίοδος καταγράφεται στο 
Παράρτημα  Διπλώματος – Diploma Supplement. 

6. Ο φοιτητής Erasmus τυγχάνει της ίδιας αντιμετώπισης και μεταχείρισης από το 
πανεπιστήμιο υποδοχής με τους φοιτητές του πανεπιστημίου υποδοχής.  

7. Ο φοιτητής Erasmus έχει δικαίωμα πρόσβασης στον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus 
καθώς και στη Δήλωση Πολιτικής Erasmus των ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής.  

8. Κατά την περίοδο διαμονής στο εξωτερικό, η υποτροφία ή δάνεια που έχουν 
χορηγηθεί στον φοιτητή Erasmus από την χώρα προέλευσης εξακολουθούν να 
ισχύουν.   

Υποχρεώσεις Φοιτητή Erasmus: 



1. Ο φοιτητής Erasmus είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους κανόνες και τις υποχρεώσεις 
της Σύμβασης επιχορήγησης Erasmus που έχει συνάψει με το πανεπιστήμιο 
προέλευσης ή την Εθνική Μονάδα.  

2. Ο φοιτητής Erasmus θα διασφαλίζει ότι τυχόν αλλαγές στη Συμφωνία Σπουδών/ 
Πρακτικής Άσκησης αποτελούν αντικείμενο έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του 
πανεπιστημίου προέλευσης και του πανεπιστημίου υποδοχής αμέσως μόλις 
πραγματοποιηθούν.  

3. Ο φοιτητής Erasmus είναι υποχρεωμένος να διανύσει το σύνολο της συμφωνηθείσας 
περιόδου σπουδών/ τοποθέτησης σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση στο 
πανεπιστήμιο/ επιχείρηση υποδοχής αντίστοιχα και να συμμετέχει στις 
προβλεπόμενες εξετάσεις ή λοιπές μορφές αξιολόγησης. Επιπλέον, ο φοιτητής 
Erasmus θα πρέπει να συμμορφωθεί προς τους κανόνες και κανονισμούς του 
πανεπιστημίου/ επιχείρησης υποδοχής. Κατά την επιστροφή του, ο φοιτητής Erasmus 
θα συντάξει έκθεση σχετικά με την περίοδο σπουδών Erasmus/ τοποθέτησης σε 
επιχείρηση για πρακτική άσκηση και θα παρέχει τα σχετικά στοιχεία, εάν τούτο 
απαιτηθεί από το πανεπιστήμιο προέλευσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την Εθνική 
Μονάδα.  

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα: 

1. Προσδιορίστε τη φύση του προβλήματος και επιβεβαιώστε τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις σας.  

2. Επικοινωνήστε με τον Συντονιστή Erasmus του Τμήματός σας και εάν απαιτηθεί, 
ακολουθείστε την επίσημη διαδικασία υποβολής προσφυγών που ισχύει στο ίδρυμα 
προέλευσής σας.  

Σε περίπτωση που εξακολουθείτε να μην είστε ικανοποιημένος/η με την έκβαση των 
ανωτέρω, επικοινωνήστε με Εθνική Μονάδα.  
Εθνική Μονάδα για την Ελλάδα είναι μέχρι τις 31-12-2007 το  
΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, http://www.iky.gr 
Μακρή 1 και Διονυσίου Αρεοπαγίτου,  
Τ.Κ. 117 42  
Τηλεφ. 0030-210-3726350/351/388  Τηλεομ. 0030-210-3221863   e-mail: erasmus@iky.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ERASMUS (EILCs) 

«Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/ Erasmus – Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα 
Erasmus (EILCs) για την εκμάθηση των λιγότερο ομιλούμενων και διδασκόμενων 
γλωσσών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Δια 
Βίου Μάθηση/ Erasmus.» 

Τα Erasmus Intensive Language Courses (EILCs) υποστηρίζονται από 
την Ευρωπαική Ένωση και είναι μαθήματα γλώσσας που αφορούν τις 
λιγότερο ομιλούμενες και διδασκόμενες γλώσσες της Ευρωπαικής Ένωσης 
και άλλων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus. Σκοπός των 
μαθημάτων είναι η προετοιμασία των φοιτητών, πριν την έναρξη της 
περιόδου Erasmus που θα πραγματοποιήσουν στις χώρες αυτές. Tα ΕILCs δίνουν στους 
Ερασμιακούς φοιτητές την ευκαιρία να σπουδάσουν τη γλώσσα της χώρα που θα τους 

φιλοξενήσει για σπουδές ή πρακτική άσκηση από 2 έως 6 εβδομάδες στην 
χώρα υποδοχής. 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 τα μαθήματα θα διοργανωθούν 
σε δύο φάσεις (καλοκαίρι 2009 και Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010).  

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 τα Erasmus Intensive Language 
Courses (EILCs) θα πραγματοποιηθούν για τις ακόλουθες χώρες: 

-Βέλγιο  
(Φλαμανδόφωνη Κοινότητα) 

-Βουλγαρία -Κύπρος 

-Τσεχία -Δανία -Εσθονία 

-Φινλανδία -Ελλάδα -Ουγγαρία 

-Ισλανδία -Ιταλία -Λετονία 

-Λιθουανία -Μάλτα -Ολλανδία 



-Νορβηγία -Πολωνία -Πορτογαλία 

-Ρουμανία -Σλοβακία -Σλοβενία 

-Σουηδία -Τουρκία   

Τα EILCs προσφέρονται σε 2 επίπεδα, αρχαρίων και μέσων, στους φοιτητές οι οποίοι 
έχουν ήδη επιλεγεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2009-2010 σε μία από τις χώρες που διοργανώνουν τα μαθήματα. 

 Οι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), προς το Ίδρυμα 
Προέλευσης.  
Το τελευταίο είναι υπεύθυνο για την προώθηση των αιτήσεων στα Ιδρύματα – Διοργανωτές 
των Εντατικών Γλωσσικών Μαθημάτων, συνοδεύοντάς τις από ηλεκτρονική επιβεβαίωση 
ότι ο αιτών/η αιτούσα έχει επιλεγεί για περίοδο Erasmus. 

Τα Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus έχουν διάρκεια από 2 έως 6 εβδομάδες 
(minimum 60 ώρες διδασκαλίας) και θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις: 
-    α’ φάση: Το καλοκαίρι του 2009, πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. 
-    β’ φάση: Τον Ιανουάριο - Φεβρουάριο του 2010, πριν από την έναρξη του εαρινού 
εξαμήνου. 
Κάποιες χώρες είναι πιθανό να μη διοργανώνουν μαθήματα το χειμώνα του 2009.  
Η διάρκεια των μαθημάτων ποικίλλει από χώρα σε χώρα και ανάλογα με το επίπεδο 
γλωσσομάθειας των φοιτητών. Οι ημερομηνίες των μαθημάτων, οι διαθέσιμες θέσεις και 
τα επίπεδα των τμημάτων θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων στις 
ιστοσελίδες στα μέσα Απριλίου. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων όλων των Ιδρυμάτων προέλευσης 
προς τα Ιδρύματα-Διοργανωτές όλων των χωρών για τα EILCs έχει ορισθεί: 
-    η 25η Μαΐου 2009 για την α’ φάση διοργάνωσης 
-    η 26η Οκτωβρίου 2009 για την β’ φάση διοργάνωσης 
Τα Ιδρύματα Προέλευσης επίσης οφείλουν κατά τις παραπάνω ημερομηνίες να αποστείλουν 
και στο Ι.Κ.Υ. κατάλογο των αιτούντων που έχουν εγκριθεί. Η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής αιτήσεων των φοιτητών για τα EILCs θα οριστεί από τα ίδια τα Ιδρύματα 
Προέλευσης. 
Τα Ιδρύματα – Διοργανωτές οφείλουν να απαντήσουν στους επιλεχθέντες φοιτητές, καθώς και 
στα Ιδρύματα Προέλευσης, μέχρι: 
-    α’ φάση: την 1η Ιουνίου 2009. 
-    β’ φάση: την 30η Οκτωβρίου 2009. 

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στα EILCs δεν επιβαρύνονται με δίδακτρα. Μολαταύτα, 
μπορεί να ζητηθεί οικονομική συμμετοχή για εκδρομές και ανάλογες προαιρετικές 
δραστηριότητες, καθώς και μικρά ποσά που ζητούνται από όλους τους φοιτητές Erasmus (π.χ. 
ασφάλιση, συνδρομή για φοιτητικές ενώσεις, φωτοτυπίες κλπ.). Η Εθνική Μονάδα θα 
χορηγήσει οικονομική ενίσχυση στους συμμετέχοντες στα EILCs για το χρονικό διάστημα 
πραγματοποίησης των μαθημάτων. Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας θα οριστεί και θα 



γνωστοποιηθεί στα τέλη Μαΐου 2008. 
Σημειώνεται ότι, εάν η περίοδος διεξαγωγής των EILCs συμπίπτει με την περίοδο Erasmus, δε 
θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση, εκτός αν εξαιρετικοί λόγοι το επιβάλουν. Με την 
ολοκλήρωση των μαθημάτων καλούνται οι συμμετέχοντες να αξιολογήσουν το πρόγραμμα 
και την επιρροή του στις ακαδημαϊκές τους σπουδές. 

Ακολουθούν: 

1.   Οδηγίες για την επιλογή των φοιτητών που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν 
Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus. 
2.   Σύντομο χρονοδιάγραμμα. 
3.   Έντυπο αίτησης για τους φοιτητές EILCs 

Πληροφορίες και συνεχής ενημέρωση διατίθενται στις προαναφερθείσες ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις και στην ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/index_en.html 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Εducation and training programmes  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LLP/Erasmus 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων ECTS 
European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm 

Europa, η δικτυακή πύλη της Ευρωπαικής Ένωσης 

http://europa.eu/index_el.htm 

Activities of the European Union, Education, Training, Youth 

http://europa.eu/pol/educ/ 

Ευρωπαική Επιτροπή 

http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ 
erasmus/erasmus_en.html 

enic-naric.net  



http://www.enic-naric.net/ 

Portal on Learning Opportunities throughout the European Space 

http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=el 

International exchange Erasmus Student Network (ESN)  

http://www.esn.org/ 

IRIS - Integrated Reporting for International Students 

http://www.iris.siu.no/iris.nsf/irisstart 

Φοιτητές με ειδικές ικανότητες 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που έχει σαν στόχο της την 
ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δράσεις και πολιτικές της 
Επιτροπής, και ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης. Θεωρείται αναγκαία η ενεργή 
αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών αναγκών των ατόμων με ειδικές ανάγκες, 
συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης υψηλότερων υποτροφιών με στόχο την κάλυψη των 
επιπρόσθετων δαπανών που ενέχονται για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Το ΙΚΥ θα 
προχωρήσει σε επιπρόσθετη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων για κινητικότητα φοιτητών και 
προσωπικού από τον προϋπολογισμό της κινητικότητας των αναπήρων και θα δεχθεί 
υψηλότερα ατομικά ποσά υποτροφίας από τα ανώτατα εγκεκριμένα, σύμφωνα με πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί. 

Στη βάση δεδομένων με τίτλο «The Higher Education Accessibility Guide – HEAG» 
(Οδηγός Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) (http://www.heagnet.org) στην οποία 
παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες για άτομα με ειδικές 
ανάγκες στις χώρες της Ε.Ε., υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να 
συνδράμουν τους φοιτητές και τους καθηγητές τους στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις 
δυνατότητες για την πραγματοποίηση προγραμμάτων σπουδών και δραστηριοτήτων 
ανταλλαγών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ERASMUS προκειμένου να 
ακολουθηθεί η κατάλληλη διαδικασία. 

Για το Τμήμα Ιατρικής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μεταβούν: 
 

ΙΤΑΛΙΑ 

 



 I MILANO 01/ Università degli studi di Milano- www.unimi.it - (Τ.Ι.) 
 

 
ΣΟΥΗΔΙΑ 
 

 S STOCKHO 03/ Karolinska Institutet - www.info.ki.se- (Τ.Ι. &Τ.Β.Β.) 

 
 
Ιδρυματικός Υπεύθυνος για το Πρόγραμμα LLP/ERASMUS: 
Καθηγητής Άγγελος Κότιος, Αντιπρύτανης Φοιτητικών Θεμάτων και Δημοσίων & Διεθνών 
Σχέσεων 
Τηλ: +30 24210 7 4517, fax: +30 24210 7 4643, Ε-mail: akotios@uth.gr 
 
Προϊσταμένη του  Τμήματος Μορφωτικών Ανταλλαγών & Δημοσίων Σχέσεων: 
Άρτεμις Πετράκου, τηλ. 24210 7 4566, E-mail: irep@uth.gr 
 
Διοικητική Υποστήριξη LLP/ERASMUS : 
Πηνελόπη Δάλλη, τηλ. 24210 7 4609, E-mail: pdalli@uth.gr 
 
Διοικητική Υποστήριξη Γραφείου Διεθνών Σχέσεων: 
Κωνσταντίνος Πατσής, τηλ. 24210 7 4602, E-mail: kpatsis@uth.gr 
 
Fax Γραφείου: 24210 7 4603 
 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος 
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 HelMSIC - Hellenic Medical Students' International Committee)  

Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής (HelMSIC - 

HellenicMedicalStudents' InternationalCommittee), είναι ένα ανεξάρτητο σωματείο μη 

κερδοσκοπικού και μη πολιτικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1958 από φοιτητές ιατρικής με 

κύριους σκοπούς την ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση των φοιτητών ιατρικής πάνω σε 

θέματα που αφορούν 

o τη δημόσια υγεία  

o την ιατρική εκπαίδευση  

o την περίθαλψη προσφύγων και ευπαθών πληθυσμών  

o την προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης  

o την πρόληψη σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων όπως το AIDS 

o τις εκπαιδευτικές σε κλινικό και εργαστηριακό επίπεδο ανταλλαγές φοιτητών ιατρικής  



Οι στόχοι  πραγματοποιούνται μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, συχνά σε συνεργασία 

και με άλλους φορείς, που περιλαμβάνουν ημερίδες και ομιλίες ιατρικού ενδιαφέροντος, 

έρευνες, προγράμματα αγωγής υγείας, προγράμματα ενημέρωσης των φοιτητών ιατρικής σε 

θέματα που αφορούν τις ιατρικές ειδικότητες και την ιατρική εκπαίδευση, ανταλλαγές 

φοιτητών ιατρικής, ημέρες εθελοντικής αιμοδοσίας, δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς, 

συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας, διακίνηση ενημερωτικού υλικού για τη UNICEF και 

άλλα κοινοφελή ιδρύματα, καθώς και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του 

κοινού σε θέματα δημόσιας υγείας. 

Παράλληλα, η HelMSIC εκπροσωπεί τους Έλληνες φοιτητές Ιατρικής στην Παγκόσμια 

Συνομοσπονδία Συλλόγων Φοιτητών Ιατρικής (IFMSA - International Federationof Medical 

Students' Associations) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φοιτητών Ιατρικής (EMSA - European 

Medical Student's Association), με δυναμική και ουσιαστική παρουσία τόσο στα συνέδρια και 

τις δράσεις όσο και στα διοικητικά και συντονιστικά όργανα των οργανώσεων αυτών. Μέσα 

από τη συμμετοχή της στις διεθνείς αυτές φοιτητικές οργανώσεις η HelMSIC αποτελεί τη 

φωνή των Ελλήνων φοιτητών ιατρικής στο εξωτερικό και το βασικό τους δίαυλο διεθνούς 

επικοινωνίας και συνεργασίας. 

Τοπική Επιτροπή HelMSIC Λάρισας (2008-09) 

Γραμματέας:       

Ζερδέλης Αγησίλαος e-mail: azmedx gmail.com 

Ταμίας:  

Τσίντου Μάγδα e-mail: magda.tsintou yahoo.gr 

Local Exchange Officer (LEO):  

Τζουβάρα Σοφία e-mail: sofiatzouvara yahoo.com  

Local Officer for Research Exchange (LORE): 

Αλέξανδρος Διαμαντής e-mail: alexandrosdoc hotmail.com 

Local Officer for Medical Education (LOME): 

Θανάσης Πασχάλης e-mail: thanospaschalis gmail.com 



Local Officer for Public Health (LPO): 

Πνευματικού Αγγελική 

Local Officer for Reproduction and AIDS (LORA): 

Τσίντου Μάγδα e-mail: magda.tsintou yahoo.gr 

Local Oficer for Refugees and Peace (LORP): 

Γκόγκος Γιώργος 

Local Tobacco Officer (LTO): 

Sheikha Laila  

EMSA Local Coordinator: 

Κυρίτση Μαρία e-mail: maroikakyritsi yahoo.gr 

 

Τομείς Δράσης 

Η HelMSIC δραστηριοποιείται σε έξι βασικούς τομείς: 

o Κλινικές Ανταλλαγές Φοιτητών Ιατρικής 

o Ερευνητικές Ανταλλαγές Φοιτητών Ιατρικής 

o Ιατρική Εκπαίδευση 

o Δημόσια Υγεία 

o Αναπαραγωγική Υγεία και AIDS 

o Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ειρήνη 

Για κάθε έναν από αυτούς τους τομείς δράσης λειτουργεί μια αντίστοιχη διαρκής επιτροπή. 



Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 

Σίγουρα το πιο γνωστό Ίδρυμα που δίνει υποτροφίες είναι το Ίδρυμα Κρατικών 
Υποτροφιών (ΙΚΥ). Το ΙΚΥ διαχειρίζεται τις υποτροφίες που χορηγεί η ελληνική 
Κυβέρνηση. 

 

Τι πρέπει να ξέρεις: 
• Κάθε χρόνο το ΙΚΥ προκηρύσσει υποτροφίες που δίνονται μέσω γραπτών εξετάσεων 
• Οι υποτροφίες δίνονται για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό 
• Οι υποτροφίες αυτές αφορούν: 
   - τους πρωτοετείς που επιλέγονται με βάση τη σειρά εισαγωγής τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 
   - τους προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμών στα 
ενδιάμεσα έτη. 

Αν ανήκεις στην τελευταία κατηγορία, τότε θα πρέπει να καταθέσεις στη γραμματεία του 
Τμήματος (μέχρι τέλος Φεβρουαρίου) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
 
Στη συνέχεια θα πρέπει να δώσεις εξετάσεις σε κάποια μαθήματα. 

Υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις: 
- Πρέπει να έχεις Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια 
- Πρέπει να έχεις ορισμένη ηλικία 
- Να μην έχεις ο ίδιος δικά σου οικονομικά μέσα 
 
Πληροφορίες: 

• Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Τμήμα Β΄ 
Μητροπόλεως 15, 10185 Αθήνα 
Τηλ. 210.32.30.272 (Fax 210.32.48.264) 
http://www.ypepth.gr/ 

• Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 
Λυσικράτους 14, 10558 Αθήνα 
Τηλ. 210.32.54.385-9 και 210.32.21.863 
http://www.iky.gr/ 

 



Σύμβουλος Σπουδών 

Για θέματα σπουδών στο Τμήμα Ιατρικής υπάρχει ο θεσμός του Συμβούλου 
Σπουδών. Ο Σύμβουλος Σπουδών παρέχει στον φοιτητή την αναγκαία συμπαράσταση 
για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις που επιβάλλει γενικά η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο. 
Η συμπαράσταση αυτή εκδηλώνεται με την παρακολούθηση των ιδιαίτερων 
ενδιαφερόντων του φοιτητή ώστε να προσαρμόζεται βαθμιαία η επιστημονική και 
επαγγελματική του εξειδίκευση, στην προσωπικότητα και στις δυνατότητές του. Ο 
Σύμβουλος Σπουδών ακόμη συνδράμει τον φοιτητή σε δυσκολίες ή προβλήματα που 
ανακύπτουν στα πλαίσια της φοιτητικής ζωής του. 

Κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού μπορεί να οριστεί Σύμβουλος Σπουδών ο 
οποίος ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.. Ο Σύμβουλος Σπουδών 
φροντίζει να έχει συχνή επαφή με τους φοιτητές.  

Στα καθήκοντα του Συμβούλου Σπουδών περιλαμβάνονται και τα εξής: 
 Παρακολούθηση των κλίσεων του φοιτητή και καθοδήγηση προς τους τομείς που 

του ταιριάζουν 
 Παροχή βοήθειας για τη σύνθεση του προγράμματος σπουδών 
 Παροχή πληροφοριών και υποδείξεων για επαγγελματικό προσανατολισμό 
 Παροχή πληροφοριών και βοήθειας για μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες και 

σπουδές στο εξωτερικό 
 Παροχή πληροφοριών και συμβουλών για παρακολούθηση σεμιναρίων, 

συνεδρίων, ερευνητικών προγραμμάτων και εξωπανεπιστημιακών μαθημάτων 
 Διευκόλυνση των επαφών του φοιτητή με τις πανεπιστημιακές αρχές όταν αυτό 

κρίνεται σκόπιμο 
 
 

  

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

 

Στο  Τμήμα Ιατρικής υπάρχει ο Φοιτητικός Σύλλογος  «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» Στο σύλλογο 
δικαιούνται να εγγραφούν όλοι οι φοιτητές του Τμήματος. Ανώτατο όργανο λήψης 
αποφάσεων του Συλλόγου Φοιτητών είναι η Γενική Συνέλευση, που αποτελείται από το 
σύνολο των μελών του συλλόγου και λαμβάνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία, μετά από 
ανοιχτή συζήτηση επί των θεμάτων. Μέλη του  συνήθως συμμετέχουν στα όργανα 
συνδιοίκησης, δηλαδή τη Σύγκλητο, την Κοσμητεία και τη Συνέλευση Τμήματος, σε μικρό 
ποσοστό, προκειμένου να εκπροσωπήσουν την άποψη των φοιτητών. 

Οι σύλλογοι Φοιτητών όλης της χώρας τυπικά απαρτίζουν την ΕΦΕΕ. 

 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Θεατρική Ομάδα 

Η θεατρική ομάδα του τμήματος Ιατρικής και Βιοχημείας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 2008 από την ανάγκη προώθησης των καλλιτεχνικών δρώμενων στην 
πόλη της Λάρισας σε φοιτητικό επίπεδο. Αρχικά αποτέλεσε πρωτοβουλία φοιτητών από το 
τμήμα Ιατρικής. Μετά όμως και την προσχώρηση στην ομάδα, φοιτητών από το τμήμα 
βιοχημείας και βιοτεχνολογίας γεννήθηκε στη Λάρισα η πρώτη τοπική φοιτητική θεατρική 
ομάδα κάτω από το γενικό τίτλο «θεατρική ομάδα φοιτητών τμήματος Ιατρικής και 
Βιοχημείας». Η ομάδα, ως υλοποίηση κάθε έννοιας αναζήτησης και προβληματισμού, ως η 
ενσάρκωση του παιδευτικού ρόλου του σύγχρονου πανεπιστημίου κατάφερε μετά από 
κοπιώδεις και εντατικές προσπάθειες να ανεβάσει στις 25/5/2009 την πρώτη της παράσταση 
με τίτλο «Μια στιγμή πριν» του ισπανού συγγραφέα Σέρτζι Μπελμπελ. Μια μαύρη κωμωδία 
που πραγματεύεται 7 φαινομενικά ανεξάρτητες ιστορίες οι οποίες όμως πλέκονται μεταξύ 
τους για να μας φανερώσουν τελικά το πόσο σημαντικό είναι κάθε δευτερόλεπτο στη ζωή μας 
και πως εάν αλλάξουμε κάτι, ακόμα και μια στιγμή, όλα μπορούν να ανατραπούν…… Φέτος 
λοιπόν ελπίζει στη συνέχεια της μάλλον αδέξιας αλλά σίγουρα ενδιαφέρουσας προσπάθειάς 
και έτσι απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε κάθε φοιτητή που έχει όρεξη και εσωτερική 
ανάγκη να δημιουργήσει, σε κάθε φοιτητή που αγαπάει το θέατρο… 

 
Email: annamariasideri@hotmail.com 
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