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1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 
1.1.1  Η σύνθεση της Ομάδας Εσωτερικής αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) 

Η ΟΜΕΑ συγκροτήθηκε απο την Γενική Συνέλευση του Ιατρικού τμήματος 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης στην υπ αριθμ. 10/13 Μαϊου 

2008 συνεδρίαση της ως εξής: 

1. Μιλτιάδης Λαζαρίδης Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής ως πρόεδρος -

συντονιστής (mlazarid@med.duth.gr) 

2. Βασίλειος Βαργεμέζης Καθηγητής Νεφρολογίας 

(vargem@med.duth.gr) 

3. Μιλτιάδης Παπαϊωακείμ Επίκουρος καθηγητής Παθολογίας 

(milpap@otenet.gr) 

4. Ελένη Καλδούδη Επίκουρη καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής 

(kaldoudi@med.duth.gr) 

5. Ευάγγελος Μανωλόπουλος Αναπληρωτής καθηγητής Φαρμακολογίας 

(emanolop@med.duth.gr) 

6. Μάριος Φρουδαράκης Αναπληρωτής καθηγητής Πνευμονολογίας 

(mfroud@med.duth.gr) 

7. Κ. Πλουμής εκπρόσωπος των φοιτητών 

 

1.1.2. Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ  

Η ΟΜΕΑ συνεργάστηκε με τους καθηγητή Πνευμονολογίας κ. Δ Μπούρο 

και αναπλ. καθηγητή Φαρμακολογίας κ. Γ Κολιό οι οποίοι και ανέλαβαν να 

εκπονήσουν την αξιολόγηση των των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων  

ειδίκευσης (masters) του τμήματος, επίσης η επιτροπή συνεργάστηκε με 

τον επικ. καθηγητή Φυσιολογίας Κ. Β. Ασημακόπουλο στην επεξεργασία 

των ατομικών δελτίων των προπτυχιακών  μαθημάτων καθώς και με τη 

Γραμματέα του ιατρικού τμήματος κ. Α Κυρκούδη. Συνεργασία επίσης 

υπήρξε και με τον επικ. καθηγητή Πληροφορικής κ. Γ Αναστασόπουλο στην 

παρουσίαση του βαθμού αξιοποίησης νέων τεχνολογιών – δίκτυο. Οι 

πρόεδροι του τμήματος στις περιόδους 2007-2009 και 2009-2011 
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καθηγητής Αιματολογίας κ. Γ. Μπουρίκας και Διονύσιος - Αλέξανδρος 

Βερέττας καθηγητής Ορθοπαιδικής ήταν αρωγοί σε ότι τους ζητήθηκε. 

Η ΟΜΕΑ εργάστηκε χωρίς γραμματειακή υποστήριξη και η συλλογή 

στοιχείων έγινε σταδιακά απο τον Οκτώβριο 2008 μέχρι τον Σεπτέμβριο 

2009. Χρησιμοποιήθηκε σε γενικές γραμμές η διαδικασία και τα 

απογραφικά δελτία της ΑΔΙΠ ( ατομικό απογραφικό δελτίο μέλους ΔΕΠ, 

ατομικό δελτίο μαθήματος / κλινικής άσκησης και δελτίο αξιολόγησης 

μαθήματος) ενώ επιπλέον ζητήθηκαν στοιχεία σχετικά με το κλινικό έργο 

κάθε κλινικής ή εργαστηρίου, τις ‘διεκεκριμένες’ δημοσιεύσεις σε περιοδικά 

με  impact factor >5 και τις τυχόν συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές 

διεθνών περιοδικών. Τα δελτία που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτά που 

διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΑΔΙΠ. Το ατομικό απογραφικό δελτίο 

μέλους ΔΕΠ τροποποιήθηκε σε κάποια σημεία του για να διευκολύνει την 

διασταύρωση των στοιχείων οπως πχ η καταχώρηση των βιβλιογραφικών 

αναφορών των  μελών ΔΕΠ μόνο απο μια βάση δεδομένων εκείνη του  

SCOPUS® (παράρτημα ΙΧ) . Η αποστολή των δελτίων και ολη η επικοινωνία 

με τα μέλη ΔΕΠ  έγινε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  και όπου χρειάστηκε 

με προφορική συνενόηση.  Η πορεία της αξιολόγησης εγινε αντικείμενο 

συναντήσεων των μελών της ΟΜΕΑ για τυχόν επεναπροσδιορισμό στόχων 

της,  ενώ γίνονταν τακτικές ενημερώσεις του προέδρου του τμήματος και 

του πρύτανη του ΔΠΘ. 

Η ανάλυση και η επεξεργασία των στοιχείων που συνελέγησαν έγινε με στο 

στατιστικό λογισμικό STATISTICA®. 

 

1.2. Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που 

παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 

Η συλλογή και η επεξεργασία των στοιχείων δεν έγινε χωρίς δυσκολίες. Η 

μεγαλύτερη δυσκολία ήταν η διαφορετικού βαθμού ανταπόκριση των μελών 

ΔΕΠ στην αποστολή των ζητουμένων στοιχείων. Οσον αφορά τα ατομικά 

απογραφικά δελτία μέλων ΔΕΠ υπήρξε ανταπόκριση συνολικά απο 108 που 

τα συμπλήρωσαν σε σύνολο 130 δηλαδή ποσοστό 83% (στοιχεία 
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Φεβρουαρίου 2009). Αντίθετα τα ατομικά δελτία μαθήματος / κλινικών 

ασκήσεων συμπληρώθηκαν μόνο από 22 απο τα 56 συνολικά υποχρεωτικά 

μαθήματα, δηλαδή ποσοστό 39%, ενώ μόνο των 14 απο τα 49 κατ’ επιλογήν 

μαθήματα, δηλαδή ποσοστό 29%. Η διαφορά πιθανώς οφείλεται στην μή 

εξοικείωση με διαδικασίες αξιολόγησης μαθημάτων, ενώ η προσωπική 

αξιολόγηση με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών είναι οικεία στα μέλη ΔΕΠ 

απο τις κατα καιρούς κρίσεις τους. Το θετικό στοιχείο είναι η εμπλοκή του 

τμήματος σε διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης και ο κατ΄αρχήν 

εντοπισμός αδυναμιών. Παρ’ όλο που η παρούσα εκθεση εσωτερικής 

αξιολόγησης είναι ατελής, υποδηλώνει την επιθυμία του τμήματος να 

εντοπίσει και να διορθώσει τις αδυναμίες του. Η διαδικασία αξιολόγησης 

προφανώς θα συνεχιστεί και η δεύτερη αξιολόγηση χρησιμοποιώντας τα 

στοιχεία της πρώτης αυτής έκθεσης θα είναι πολύ πιό πλήρης και 

εποικοδομητική. 

 

1.3 Προτάσεις για βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης 

Η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να είναι συνεχής και προτείνεται να 

υπάρξει μόνιμη επιτροπή εσωτερικής αξιολόγησης στο τμήμα, η οποία να 

υποστηρίζεται απο γραμματεία. Επίσης θα ήταν σκόπιμη η θεσμοθέτηση 

ανταλλαγής απόψεων με ΟΜΕΑ των αλλων ιατρικών τμημάτων της χώρας 

ανα τακτά διαστήματα με αντικείμενο την κατα το δυνατόν χρησιμοποίηση 

κοινών κριτηρίων αξιολόγησης 

 

2. Παρουσίαση του Τμήματος 
 

2.1. Γεωγραφική θέση του Τμήματος 
 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) ιδρύθηκε το 1974 και έχει το 

όνομα του αρχαίου Έλληνα φιλόσοφου Δημόκριτου (460-370 πΧ) ο οποίος 

γεννήθηκε στα Άβδηρα της Θράκης. Η απεικόνιση της κεφαλής του 

Δημόκριτου είναι και το επίσημο σήμα του ΔΠΘ.  
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Το σήμα του ΔΠΘ 

 

Τμήματα του ΔΠΘ βρίσκονται στις πόλεις της Ξάνθης της Κομοτηνής της 

Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας, διάσπαρτα και στους τρείς 

θρακικούς νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. Στην Κομοτηνή βρίσκεται  

η Πρυτανεία και η Κεντρική Διοίκηση του Πανεπιστημίου Θράκης. Σήμερα 

στο ΔΠΘ λειτουργούν 20 Τμήματα. Στην Αλεξανδρούπολη βρίσκονται  4 

τμήματα, το τμήμα Ιατρικής, το τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 

και η Σχολή Επιστημών Αγωγής  που περιλαμβάνει 2 τμήματα, το τμήμα 

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική ηλικία  και το τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

Από το 2003 το Τμήμα Ιατρικής στεγάζεται στα νέα Πανεπιστημιακά κτίρια 

στην περιοχή Δραγάνα Αλεξανδρούπολης, καθώς και στις ακριβώς απέναντι 

εγκαταστάσεις του νέου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στην ίδια περιοχή 

που απέχει 7 χλμ απο το κέντρο της πόλης. 

 

 
Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
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2.2. Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος 

Με το νόμο 641/1977 ιδρύθηκε στο ΔΠΘ Ιατρική σχολή, με τον ίδιο νόμο 

άρχισε η λειτουργία παραρτήματος  του Αριστοτέλειου Παν/μιου Θεσ/νικης  

(ΑΠΘ) στην Αλεξανδρούπολη. Με το ΠΔ  573/1982 ορίσθηκε ως έδρα της 

Ιατρικής σχολής ΔΠΘ -που μετονομάστηκε σε Ιατρικό τμήμα- η 

Αλεξανδρούπολη. Το νεοσύστατο τμήμα αρχίζει να λειτουργεί το 

ακαδημαϊκό έτος 1984-1985, ενώ παράλληλα παύει η λειτουργία του 

παραρτήματος ΑΠΘ. Οι πρώτοι, οι πρώτοι εισακτέοι φοίτησαν αρχικά στο 

ΑΠΘ και μεταφέρθηκαν στο ΔΠΘ το 1987.  

Τα πρώτα μέλη ΔΕΠ διορίστηκαν το 1985 και με την υπουργική απόφαση 

Α3β/οικ. 7956/1988 εγκαταστάθηκαν και άρχισε η λειτουργία των πρώτων 

κλινικών στο (παλαιό) Περιφερειακό Νοσ/μειο Αλεξανδρούπολης. 

Με την υπουργική απόφαση Υ4α/29261/2003 εγκαταστάθηκαν ολες οι 

κλινικές , τα εργαστήρια και οι ειδικές μονάδες του Ιατρικού τμήματος στο 

νέο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. 

 

 

2.2.1 Στελέχωση του τμήματος σε διδακτικό και διοικητικό 

προσωπικό, κατά την τελευταία τριετία 

Η Στελέχωση του τμήματος σε διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, κατά 

την τελευταία τριετία παρουσιάζεται στον  παρακάτω πίνακα. 
 

 
Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος: 

  2008-09 2007-08 2006-07 

Σύνολο 31 23 19 

Από εξέλιξη 7 5  

Νέες προσλήψεις 1 1  

Συνταξιοδοτήσεις   2 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

Παραιτήσεις   
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Σύνολο 20 23 26 

Από εξέλιξη 4 2 1 

Νέες προσλήψεις  2  

Συνταξιοδοτήσεις   1 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

Παραιτήσεις 1  1 

Σύνολο 54 53 51 

Από εξέλιξη 4 8 2 

Νέες προσλήψεις 1 2  

Συνταξιοδοτήσεις    

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

Παραιτήσεις  3 2 

Σύνολο 27 30 29 

Από εξέλιξη    

Νέες προσλήψεις 3 10 6 

Συνταξιοδοτήσεις   2 

ΛΕΚΤΟΡΕΣ 

Παραιτήσεις 1 1  

Μέλη ΕΕΔΙΠ  1 1  

Μέλη ΕΤΕΠ  27 27 26 

Διδάσκοντες επί συμβάσει 

(ΠΔ407/80) 

 10 10 12 

Μόνιμο Διοικητικό προσωπικό  8 8 8 

Διοικητικό προσωπικό ΙΔΑΧ 

 

 3 2 2 

ΙΔΑΧ: Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Αριθμός ανά έτος σπουδών και τρόπος εισαγωγής 

προπτυχιακών φοιτητών κατά την περίοδο 2002-2008 

Ο αριθμός ανά έτος σπουδών και τρόπος εισαγωγής των προπτυχιακών 

φοιτητών κατά την περίοδο 2002-2008 φαίνεται στους παρακάτω πίνακες   
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Αριθμός των φοιτητών του τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών 

 2007-08 2006-07 2005-06 2004-05 2003-04 2002-03 

Συνολικά εγγεγραμμένοι 
 

764 

 

761 

 

755 

 

744 

 

703 

 

726 

Εγγραφέντες στο Α’ έτος 96 94 102 100 81 126 

Εγγραφέντες στο Β’ έτος 89 98 98 89 102 88 

Εγγραφέντες στο Γ’ έτος 100 103 93 101 91 98 

Εγγραφέντες στο Δ’έτος 103 94 105 97 100 90 

Εγγραφέντες στο Ε’ έτος 92 104 96 99 108 101 

Εγγραφέντες στο ΣΤ έτος 104 96 98 108 90 88 

Εκτός κύκλου σπουδών 180 172 163 150 131 135 

Απονεμηθέντα πτυχία 

Ιατρικής 

 

96 

 

92 

 

89 

 

65 

 

74 

 

74 

 

 

Τρόπος εισαγωγής των προπτυχιακών φοιτητών του τμήματος 

 2007-08 2006-07 2005-06 2004-05 2003-04 2002-03 

Εισαγωγικές εξετάσεις 
 

106 

 

100 

 

103 

 

116 

 

114 

 

127 

Μετεγγραφές *(εισροές) 1 3 8 7 15 12 

Μετεγγραφές (εκροές) 44 46 33 57 89 96 

Κατατακτήριες εξετάσεις 9 9 11 9 21 7 

Άλλες κατηγορίες ** 21 23 21 24 16 15 

*Οι μετεγγραφές αφορούν : τις μετεγγραφές εσωτερικού, τις μετεγγραφές τέκνων Ελλήνων Ποντίων και μέχρι το 

ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 και τις μετεγγραφές εξωτερικού 

**Ομογενείς, Κύπριοι, αθλητές, αλλοδαποί, λόγοι υγείας 3% 

 

3. Πρόγραμμα σπουδών  
3.1 Πρόγραμμα Προπτυχιακών σπουδών 

3.1.1 Στόχοι του Προγράμματος Προπτυχιακών σπουδών και 

ανταπόκριση στις απαιτήσεις της κοινωνίας 

Ο βασικός στόχος του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι η 

δημιουργία ολοκληρωμένων γιατρών με κατα το δυνατόν ικανή κλινική 

εμπειρία αλλά και θεωρητικές βάσεις τοσο στα κλινικά όσο και στα 

προκλινικά βασικά μαθήματα. Με βάση τα παραπάνω το προπτυχιακό 
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προγραμμα σπουδών είναι διαρθρωμένο ώστε οι φοιτητές μετα τα πρώτα 

δύο αμιγώς προκλινικά έτη να ερχονται σταδιακά σε επαφή με τους 

ασθενείς και να εξοικιώνονται με τα προβλήματα της κλινικής πράξης. Ολα 

τα κλινικά μαθήματα που αρχίζουν ήδη απο το Ε’ εξάμηνο περιλαμβάνουν 

και κλινικές ασκήσεις σε θαλάμους, ενώ ο τελευταίος χρόνος σπουδών 

(τρίμηνα) περιλαμβάνει συνεχή κλινική ασκηση και επαφή με ασθενείς 

(τουλάχιστον 6 ώρες καθημερινά και εφημερίες) επι 36 εβδομάδες 

(clerkship). Το παραπάνω διάστημα άσκησης περιλαμβάνει αναλυτικά 

Παθολογία (12 εβδομάδες), Χειρουργική (10 εβδομάδες), Μαιευτική-

Γυναικολογία (6 εβδομάδες), Παιδιατρική (6 εβδομάδες) και Νευρολογία ή 

Ψυχιατρική με επιλογή (2 εβδομάδες). 

Πολλοί απόφοιτοι του τμήματος έχουν πολύ καλή επαγγελματική πορεία σε 

θέσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η επαγγελματική παρακολούθηση των 

αποφοίτων γίνεται με μη συστηματικούς τρόπους, π.χ. προσωπική 

επικοινωνία. 

 

3.1.2 Δομή του Προγράμματος Προπτυχιακών σπουδών 

Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ειναι 12 εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο 

περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας καθώς και 

τον απαραίτητο χρόνο για εξετάσεις. Το πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνο 

(χειμερινό) αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και το 

δεύτερο εξάμηνο (εαρινό) ακολουθεί και λήγει το δεύτερο δεκαπενθήμερο 

του Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο. Οι 

φοιτητές θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε 56 υποχρεωτικά μαθήματα 

και 14 εκ των 50 μαθημάτων επιλογής. Αναλυτικός πίνακας των 

υποχρεωτικών μαθημάτων και των μαθημάτων επιλογής παρατίθεται στο 

παράρτημα VΙΙ. Η αναλογία θεωρητικών ωρών διδασκαλίας και 

εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων είναι περίπου 50-50. Κάθε 

εξαμηνιαίο μάθημα περιλαμβάνει έναν αριθμό διδακτικών μονάδων. Η 

διδακτική μονάδα αντιστοιχεί σε μια εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα 

εξάμηνο προκειμένου περί αυτοτελούς διδασκαλίας μαθήματος και σε μια 
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μέχρι τρεις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ή άσκησης επί ένα εξάμηνο για 

το υπόλοιπο εκπαιδευτικό έργο.  

Αρμόδια για την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών είναι η Γενική 

Συνέλευση του Τμήματος. Το πρόγραμμα σπουδών αναθεωρείται κάθε 

Απρίλιο. Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκροτεί την επιτροπή προγράμματος 

σπουδών με ετήσια θητεία, η οποία υποβάλλει εισήγηση στη Γενική 

Συνέλευση. Η τελική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται στην 

Πρυτανεία και δημοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδών. Ο οδηγός σπουδών για 

το ακαδημαϊκό ετος 2009-2010 υπάρχει μόνο σε ψηφιακή μορφή 

αναρτημένος στην ιστοσελίδα του τμήματος στην διεύθυνση   

http://www.med.duth.gr/images/stories/dep/Documents/odigos%20sp

oudwn%20iatrikis%20version%2015.pdf  (184 σελίδες)   

 Η έκταση της ύλης των μαθημάτων θεωρείται ορθολογική και όλοι οι 

διδάσκοντες επικαιροποιούν ανα τακτά χρονικά διαστήματα την ύλη του 

μαθήματος, ενώ δεν εφαρμόζεται το σύστημα των προαπαιτούμενων 

μαθημάτων. 

 

3.1.3 Εξεταστικό σύστημα Προγράμματος Προπτυχιακών σπουδών 

Η εξέταση κάθε μαθήματος διενεργείται με ευθύνη του διδάσκοντα, ο 

οποίος ανάλογα με τους στόχους του μαθήματος καθορίζει από την αρχή 

και τον τρόπο εξέτασης των φοιτητών (Ν. 1268/82). Γίνεται με γραπτές ή 

προφορικές εξετάσεις (ή συνδιασμό) με άριστα το 10 και βάση επιτυχίας το 

5. Σε ορισμένα μαθήματα είναι προαιρετική ή εκπόνηση εργασιών ή η 

διεξαγωγή debates κλπ με κάποια συμμετοχή στην τελική βαθμολογία. 

Οι φοιτητές δικαιούνται να εξεταστούν κατά την περίοδο του Ιανουαρίου-

Φεβρουαρίου στα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου και κατά την περίοδο 

του Ιουνίου στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου. Κατά την περίοδο του 

Σεπτεμβρίου οι φοιτητές δικαιούνται να εξεταστούν στα μαθήματα και των 

δύο εξαμήνων. Οι επι πτυχίω φοιτητές δικαιούνται να εξετάζονται σε όλες τις 

εξεταστικές περιόδους στα μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου. 

Επιπλέον, με απόφαση της Συγκλήτου οι επι πτυχίω φοιτητές δικαιούνται 

http://www.med.duth.gr/images/stories/dep/Documents/odigos spoudwn iatrikis version 15.pdf
http://www.med.duth.gr/images/stories/dep/Documents/odigos spoudwn iatrikis version 15.pdf
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και τέταρτη εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Για τον υπολογισμό 

του βαθμού πτυχίου λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί όλων των μαθημάτων 

που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Ο βαθμός κάθε μαθήματος 

πολλαπλασιάζεται επί ένα συντελεστή, που ονομάζεται συντελεστής 

βαρύτητας του μαθήματος, και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων 

διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων. 

Οι συντελεστές βαρύτητας κυμαίνονται ως εξής: Μαθήματα με 1 ή 2 

διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1, μαθήματα με 3 ή 4 

διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1.5 και μαθήματα με 

περισσότερες από 4 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 2.  

Ο αριθμός ανα έτος των αποφοίτων του προπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών και ο αντίστοιχος βαθμός πτυχίου παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 Αριθμός 

αποφοίτων 

Βαθμός 

  Καλώς Λίαν καλώς Άριστα Μέσος όρος 

2004 76 14 58 4 7,21 

2005 77 8 68 1 7,15 

2006 89 21 66 2 7,12 

2007 93 27 65 1 6,94 

2008 106 24 81 1 7,06 

Καλώς:5-6,4, Λίαν καλώς:6,5-8,4, Αριστα:8,5-10 

 

 

 
 

Η εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών σε σχέση με τη  διάρκεια σπουδών πτυχίου παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 
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Ετος εισαγωγής Κ Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Δεν εχουν 

αποφοιτήσει 

1998-1999 51% 19% 7% 4% 3% 1% 15% 

1999-2000 43% 19% 9% 5% 3% - 21% 

2000-2001 47% 28% 6% 2% - - 17% 

2001-2002 39% 33% 5% - - - 23% 

2002-2003 52% 25% - - - - 23% 

2003-2004 42% - - - - - 58% 

Κ= Κανονική διάρκεια σπουδών (εξαετής) 

 

 

3.1.4.α  Διεθνής διάσταση Προγράμματος Προπτυχιακών σπουδών 

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι προσαρμοσμένο στις διεθνείς απαιτήσεις 

καθώς διδάσκονται σχεδόν όλα τα μαθήματα με αυτά των αντιστοίχων 

τμημάτων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Τα μαθήματα γίνονται στα 

Ελληνικά, πλήν του μαθήματος της ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γερμανικά ή 

Γαλλικά) και δεν υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό. Το 

τμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS. Το 

Erasmus πού ξεκίνησε το 1987 εξελίχθηκε σε ενα απο τα μεγαλύτερα 

προγράμματα της ΕΕ εχει κινητοποιήσει περισσότερους απο 2 εκατομ. 

φοιτητές  απο την εναρξη του, χορηγεί υποτροφίες κινητικότητας και δίνει 

τη δυνατότητα στους φοιτητές μέσω των υποτροφιών, να πραγματοποιήσουν 

μέρος των σπουδών τους (από τρεις μήνες έως ένα έτος) σε πανεπιστήμιο 

άλλου κράτους-μέλους. Το μέρος αυτό των σπουδών αναγνωρίζεται πλήρως 

μέσα από το ECTS, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης 

ακαδημαϊκών διδακτικών Μονάδων (European Credit Transfer & 

Accumulation System) που ακολουθείται και στο Ιατρικό τμήμα Δ.Π.Θ. 

Το Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης και το τμήμα Ιατρικής του Δ.Π.Θ 

συμμετέχει στο πρόγραμμα απο την εναρξη του και εχει εξασφαλίσει την 

απονομή του τίτλου Ερασμιακού Πανεπιστημίου που εγγυάται υψηλού 

επιπέδου ποιότητα στην κινητικότητα και τη συνεργασία με αλλα ιδρύματα. 
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Το τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ. κατα την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά 2008-09 

διατηρεί σε ισχύ πέντε συνεργασίες με τα Πανεπιστήμια της Σόφιας 

(Βουλγαρία), της χώρας των Βάσκων (Μπιλμπάο Ισπανία), της Φλωρεντίας 

(Ιταλία) και τα Πολυτεχνεία της Βαλένθια (Ισπανία) και της Ανκόνα (Ιταλία). 

Μια ακόμα συνεργασία με το Κολλέγιο Οστεοπαθητικής Ιατρικής της λίμνης 

Ηρι στις ΗΠΑ (LECOM) δεν υπάγεται στο πρόγραμμα ERASMUS  αλλά 

διέπεται απο πενταετή διμερή συμφωνία συνεργασίας η οποία λήγει το 

2009.  

Επιπρόσθετα ανταλλαγές φοιτητών γίνονται και μέσω της Ελληνικής 

επιτροπής διεθνών σχέσεων και ανταλαγών φοιτητών Ιατρικής (Hellenic 

Medical Students International Committee-HelMSIC) . Η τοπική επιτροπή 

Αλεξανδρούπολης ιδρύθηκε το 2000 με πλούσια δράση 

(alexandroupolis@helmsic.gr). Η τελευταία σε συνεργασία με την 

Χειρουργική κλινική Καρδίας-Θώρακος του ΔΠΘ και την αντίστοιχη του 

Πανεπιστημίου Goettingen Γερμανίας πραγματοποιεί απο το 2008 

πρόγραμμα ανταλλαγής 10 φοιτητών ετησίως (διάρκεια 1 εβδομάδα). 

 

3.1.4.β Εκτίμηση της απόδοσης των επισήμων διεθνών συνεργασιών 

του τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ. 

1. Η κινητικότητα εισερχομένων φοιτητών είναι ιδιαίτερα χαμηλή 

προφανώς λόγω του εμποδίου της γλώσσας. Για τον λόγο αυτό 

περιορίζεται μόνο στα τρίμηνα κλινικής άσκησης οπου οι 

εισερχόμενοι φοιτητές διευκολύνονται με την χρήση Αγγλικών εφόσον 

οι διδάσκοντες διαθέτουν χρόνο για κάτι τέτοιο. 

2. Η κινητικότητα φοιτητών του ιατρικού τμήματος Δ.Π.Θ. προς 

πανεπιστήμια της Ευρώπης ειναι ακόμη πιό χαμηλή διότι οι διμερείς 

συμφωνίες είναι με χώρες που δεν ομιλούνται οι διαδεδομένες 

γλώσσες και παράλληλα οι υποχρεώσεις που συνεπάγεται το 

πρόγραμμα μπορεί να μην εκπληρωθούν με αποτέλεσμα απώλεια 

χρόνου. Επίσης υπάρχει και οικονομοκός λόγος γιατί η υποτροφία 

που χορηγείται καλύπτει μικρό μόνο μέρος των εξόδων. 

mailto:alexandroupolis@helmsic.gr
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3. Η συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε προγράμματα διδασκαλίας βραχείας 

διαρκείας στο εξωτερικό παρα την ικανοποιητική χρηματοδότηση 

τους περιορίζεται σε ελάχιστο αριθμό. Πιθανή εξήγηση για την 

απουσία ύπαρξης ενδιαφέροντος ειναι η μή αναγνώριση αυτού του 

είδους εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών ως ιδιαίτερο προσόν του 

βιογραφικού σημειώματος. 

4. Οι διεθνείς συμφωνίες που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα 

ERASMUS (οπως μία που προετοιμάζεται με το κρατικό Παν/μιο 

Μίσιγκαν των ΗΠΑ) παραμένουν αναξιοποίητες κυρίως λόγω ελλειψης 

χρηματοδότησης των επαφών συνεργασίας.  

 

3.1.5 Προτάσεις για βελτίωση του προγράμματος προπτυχιακών 

σπουδών 

1) Επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών ιδιαίτερα οσον αφορά τα 

κατ’ επιλογήν μαθήματα κάποια απο τα οποία δεν παρακολουθούν ή 

παρακολουθούν ελάχιστοι φοιτητές. 

2) Εφαρμογή του μέτρου των προαπαιτουμένων μαθημάτων ώστε να μην 

παρουσιάζεται το φαινόμενο ορισμένοι φοιτητές να αρχίζουν τις κλινικές 

ασκήσεις του 6ου έτους (τρίμηνα) με βασικές ελλείψεις σε βασικά 

προκλινικά μαθήματα 

3) Βελτίωση του τρόπου διδασκαλίας (διδασκαλία σε μικρές ομάδες, 

problem based learning)  καθώς είναι γνωστό οτι οι απο έδρας διαλέξεις δεν 

αποτελούν τον ιδανικό τρόπο μαθήματος και δεν κινητροποιούν τους 

φοιτητές. Τα παραπάνω απαιτούν αύξηση του αριθμού των μελών ΔΕΠ σε 

ορισμένα γνωστικά αντικείμενα 

4) Η μη εμφανής πρακτική σημασία πολλών βασικών γνώσεων κατα την 

διδασκαλία προκλινικών μαθημάτων στα 3 πρώτα έτη δημιουργεί στους 

φοιτητές το αίσθημα «συσώρευσης άχρηστης γνώσης». Θα μπορούσε να 

υπάρξει διασύνδεση με κλινικά μαθήματα (integrated learning) ώστε να 

κατανοείται η χρησιμότητα τους. 
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5) Υπάρχει ποσοτική ανεπάρκεια των κλινικών ασκήσεων σε πολλά κλινικά 

μαθήματα. Το παραπάνω ειναι αποτέλεσμα του απαράδεκτα μικρού 

αριθμού κλινών που διατίθενται στις Πανεπιστημιακές κλινικές συνολικά 

(βλέπε πίνακα, παράρτημα VI) με αποτέλεσμα η σχέση αριθμού 

κλινών/φοιτητών να είναι με διαφορά η δυσμενέστερη σε Ελληνικό 

Πανεπιστήμιο. Αρκετές πανεπιστημιακές κλινικές εχουν μονοψήφιο αριθμό 

κλινών! Για θεραπεία των παραπάνω θα πρέπει να δοθούν σε λειτουργεία 

στις Πανεπιστημιακές κλινικές και οι υπόλοιπες ανενεργείς κλινες του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου (≈120), ενώ θα πρέπει μακροπρόθεσμα να 

εξεταστεί και η πλήρης λειτουργία του Νοσοκομείου ώς Πανεπιστημιακού, 

οτι δηλαδή συμβαίνει σε όλα τα αλλα περιφερικά Πανεπιστημιακά 

Νοσοκομεία της χώρας. 

6) Ενα ακόμα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο το Ιατρικό τμήμα του Δ.Π.Θ 

αλλά και τα αλλα ιατρικά τμήματα της χώρας είναι η μή επιβράβευση της 

αριστείας των φοιτητών μας. Αριστοι φοιτητές περιμένουν για χρόνια να 

αρχίσουν την ειδικότητα τους, ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επιλογή 

αρίστων τουλάχιστον στις Πανεπιστημιακές κλινικές. Η θέσπιση 

Πανελληνίων αδιάβλητων εξετάσεων για την έναρξη ειδικότητας 

(τουλάχιστον για ενα ποσοστό των θέσεων) με συνυπολογισμό και του 

βαθμού πτυχίου θα ήταν ενα σημαντικό κίνητρο για την επιβεβαίωση οτι η 

αριστεία αποτελεί  επιδιωκόμενο (και οχι..διωκόμενο) στόχο απο την 

πολιτεία. 

 

3.2 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών 

3. 2.α  Στόχοι των Προγραμμάτων 

Ένας από τους βασικούς στόχους του Ιατρικού Τμήματος του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης είναι η δημιουργία υψηλής στάθμης 

Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΜΠΣ) με σκοπό την προσέλκυση 

και εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή 

επιστημονικά δεδομένα. Ο κύριος στόχος της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης 

είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων πάνω στις Ιατρικές και τις 
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Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες με σκοπό τόσο την ενίσχυση της 

ακαδημαϊκής προσέγγισης των μεταπτυχιακών φοιτητών στα σύγχρονα 

προβλήματα αλλά και  τον εμπλουτισμό των εμπειριών τους σε ειδικούς 

τομείς με απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων. Η σύγχρονη 

μεταπτυχιακή εκπαίδευση πτυχιούχων της Ιατρικής αποβλέπει στη σύνδεση 

Βασικών Επιστημών με τις Κλινικές  Ειδικότητες με αντίστοιχες μεταβολές 

των ΠΜΣ, ώστε να είναι προσανατολισμένα στη λεγόμενη «translational 

medicine», όρος που σημαίνει ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η συνεργασία 

βασικών επιστημών και της κλινικής ιατρικής, ώστε να μεταφερθεί η 

καινοτομία στην κλινική πράξη. 

Τά μεταπτυχιακά προγράμματα αποβλέπουν να αποτελέσουν πόλο έλξης 

για την προσέλκυση νέων επιστημόνων από Επιστημονικά Ιδρύματα της 

Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού καθώς και την διεκδίκηση 

ανταγωνιστικών κονδυλίων έρευνας από πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

3.2.β  Συνοπτική περιγραφή των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 

Στο Ιατρικό Τμήμα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης λειτουργούν 6 

οργανωμένα μεταπτυχιακά προγράμματα που οδηγούν σε μεταπτυχιακό 

δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ/Masters) και εν συνέχεια δυνητικά σε 

διδακτορικό δίπλωμα (ΔΔ/PhD), που καλύπτουν ένα φάσμα ειδικοτήτων 

(Πίνακας). Τα μεταπτυχιακά προγράμματα διακρίνονται σε 

Μονοτμηματικά και Διατμηματικά/Διαπανεπιστημιακά. Συγκεκριμένα 

το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Χειρουργική Ήπατος - 

Χοληφόρων - Παγκρέατος» λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2004-05 

έως σήμερα, το ΠΜΣ «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην Ενδοουρολογία» 

που ξεκίνησε τη λειτουργία του από την 1-1-2009 και το ΠΜΣ με τίτλο 

«Κοινωνική Ψυχιατρική», το οποίο άρχισε να πραγματοποιείται εντός του 

2009 διοργανώνονται από το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης και είναι μονοτμηματικά.  

Διατμηματικά/Διαπανεπιστημιακά είναι:  
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α) Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Κλινική Φαρμακολογία 

– Θεραπευτική» (Clinical Pharmacology and Therapeutics), που 

λειτουργεί από το 2006, και συμμετέχουν το Τμήμα Ιατρικής του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το Τμήμα Ιατρικής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και την Διοικητική μέριμνα του Προγράμματος έχει 

το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,  

β) Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Υγιεινή και Ασφάλεια 

της Εργασίας» (Π.Μ.Σ. Υ.Α.Ε.) που οργανώνεται από το Τμήμα Ιατρικής 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (με τη σύμπραξη των Τμημάτων 

Δημόσιας Υγιεινής και Νοσηλευτικής Α του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος Αθήνας) και η διοικητική μέριμνα ανήκει στο Τμήμα Ιατρικής 

Δ.Π.Θ., και  

γ) Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική-

Ακτινοφυσική που λειτουργεί από το 1995, οργανώνεται από την Ιατρική 

Σχολή, το Βιολογικό και το Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 

Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Ιατρικό Τμήμα του 

Πανεπιστημίου Θράκης, το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

και το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με την 

ΕΕΑΕ και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, και τη διοικητική υποστήριξη του 

προγράμματος έχει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.  

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Ιατρικού Τμήματος Δ.Π.Θ 

 

Τίτλος Διάρκεια  Αιθμ 

εισακτέων 

ΦΕΚ Κατηγορία Εξετά-

σεις 

Δίδακτρα Διάρκεια 

Χειρουργική ήπατος 

χοληφόρων παγκρέατος 

12 μήνες 15-18 1566- 

20/10/2004 

Τμηματικό Ναι Ναι απο  

2008-09 

2004-

2024 

Ενδοουρολογία 12 μήνες 20 1877- 

14/9/2007 

Τμηματικό Ναι Ναι 2009-

2015 

Κοινωνική Ψυχιατρική 24 μήνες 40 1879- 

12/09/2008 

Τμηματικό Ναι Ναι 2009-

2011 

Κλινική Φαρμακολογία 18 μήνες 40 226- 

15/2/2006 

Διαπαν/κο Ναι Ναι 2006-

2010 
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Ιατρική Φυσική 

Ακτινοφυσική 

30 μήνες 10-20 36- 

23/1/1995 

969- 

15/7/2003 

Διαπαν/κο Ναι Ναι  

απο 2003 

1995-

2011 

Υγιεινή και Ασφάλεια  

της Εργασίας 

24 μήνες 30 204/ 

17/02/2005  

Τμηματικό 

 (με σύμπραξη) 

Ναι Ναι 2004-

2010 
 

 

 

 

Όλα τα προγράμματα είναι στελεχωμένα με επιστήμονες άλλων Τμημάτων ή 

Πανεπιστημίων τόσο της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού καθώς και 

ερευνητικών κέντρων και οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα  να 

εκπαιδευτούν ερευνητικά  στα αντίστοιχα εργαστήριά τους. Επιπλέον στην 

ανάπτυξη των  μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι σημαντική η στενή 

συνεργασία και η αμοιβαία ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και 

τεχνογνωσίας με το τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το 

Ιατρικό Τμήμα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

 Επιπλέον στο Ιατρικό τμήμα του ΔΠΘ λειτουργεί δυνατότητα απόκτησης 

διδακτορικού μέσω της λεγόμενης Εναλλακτικής Διαδικασίας όπως 

προβλέπεται από τον Νόμο  2083/92. 

Λεπτομερής περιγραφή των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων παρατίθεται 

στις σελίδες που ακολουθούν και στους πίνακες του παραρτήματος 

(παράρτημα Ι). 

 

3.2.1 Αναλυτική Περιγραφή των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 
 

Α.  Μονοτμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα 

 

3.2.1.α Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 

«Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στη Χειρουργική Ήπατος-Χοληφόρων-

Παγκρέατος» (MSc in HPB Surgery) 
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Διευθυντής/Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος:  

Κωνσταντίνος Σιμόπουλος, Καθηγητής Χειρουργικής Τμήματος Ιατρικής 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
3.2.1.α.i Ιδρύματα και Τμήματα που συμμετέχουν 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Χειρουργική Ήπατος - 

Χοληφόρων - Παγκρέατος» λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2004-05 έως 

σήμερα, και διοργανώνεται από το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του 

Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ, μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ της Ελλάδας και του 

Εξωτερικού, καθώς και διακεκριμένοι χειρουργοί, επιστήμονες και 

ερευνητές από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Αρμόδια για την 

παρακολούθηση, συντονισμό και εφαρμογή του προγράμματος είναι η 

ΓΣΕΣ του Τμήματος Ιατρικής κατά τα οριζόμενα στο αρ 12 παρ 1γ του 

Ν2083/92. Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος που προβλέπεται 

από το άρθρο 11 παρ. 1β του Ν2083/92 αναλαμβάνει το Τμήμα Ιατρικής 

του ΔΠΘ. 
3.2.1.α.ii  Σκοπός και Στόχοι του Προγράμματος 

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ αποτελεί το μοναδικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών-Ειδίκευσης στο επιστημονικό πεδίο της Χειρουργικής Ήπατος - 

Χοληφόρων - Παγκρέατος στον Ελλαδικό χώρο και έχει σαν κύριο σκοπό τη 

κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στη Χειρουργική 

Ήπατος - Χοληφόρων - Παγκρέατος και την απόκτηση γνώσεων και 

ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. 

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι: 

Η αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών Πανεπιστημίων 

με αναβαθμισμένες υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές. 

Η προώθηση της έρευνας και η υποστήριξη της ελληνικής χειρουργικής με 

ικανά και επιστημονικά εξειδικευμένα στελέχη. 

Η συγκράτηση εντός της χώρας του εξειδικευμένου ερευνητικού και 

επιστημονικού δυναμικού και των καλυτέρων αποφοίτων των ελληνικών 

πανεπιστημίων. 
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3.2.1.α.iii Ανταπόκριση του Προγράμματος στους στόχους της σύγχρονης 
Κοινωνίας και της Επιστήμης 

Οι ραγδαίες εξελίξεις τα τελευταία χρόνια στη χειρουργική των χοληφόρων 

με την εισαγωγή της λαπαροσκοπικής χειρουργικής και οι υψηλές 

απαιτήσεις θεωρητικής κατάρτισης, εγχειρητικής ικανότητας και εμπειρίας 

που απαιτεί η χειρουργική του ήπατος και του παγκρέατος επιβάλουν την 

ανάγκη μεταπτυχιακών σπουδών και εξειδίκευσης των νέων χειρουργών 

στους τομείς αυτούς. 

Η παρούσα πρόταση αποτελεί το μοναδικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών-Ειδίκευσης σε περιοχή επιστημονικής αιχμής όπως η 

Χειρουργική Ήπατος - Χοληφόρων - Παγκρέατος για την οποία υπάρχει 

αποδεδειγμένα ζήτηση όχι μόνο από τους φορείς αλλά κυρίως από τους 

χρήστες των υπηρεσιών υγείας.  

Το περιεχόμενο των μαθημάτων έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να είναι 

σύγχρονο, ενημερωμένο και επιστημονικά πλήρες με ολοκληρωμένη, 

πολύπλευρη και διεπιστημονική θεώρηση και προσέγγιση των 

πολυδιάστατων προβλημάτων της Χειρουργικής Ήπατος - Χοληφόρων - 

Παγκρέατος ώστε οι απόφοιτοι του ΜΠΣ να αποκτούν γνώσεις, ικανότητες 

και εμπειρίες απαραίτητες για την κατάρτιση και εξειδίκευση στη 

Χειρουργική Ήπατος - Χοληφόρων - Παγκρέατος. 

Η κλινική, επιστημονική και ερευνητική συνεργασία διαδασκόντων και 

φοιτητών του προγράμματος εξασφαλίζει τη μεταφορά τεχνογνωσίας στη 

Χειρουργική Ήπατος - Χοληφόρων - Παγκρέατος. 

Η συμμετοχή διακεκριμένων ξένων ειδικών ως διδασκόντων-εκπαιδευτών 

προάγει το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη διαπανεπιστημιακής, διακρατικής 

συνεργασίας σε θεσμικό επίπεδο με τα αντίστοιχα Ιδρύματα του εξωτερικού 

στα οποία υπηρετούν. 

Ο τόπος υλοποίησης (Αλεξανδρούπολη) είναι περιφερειακός-ακριτικός και 

η πλειοψηφία των διδασκόντων είναι μέλη ΔΕΠ του ΔΠΘ. Η εξασφάλιση της 

συνεργασίας μεταξύ Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

με συμμετοχή διδασκόντων και χρήση εργαστηριακών υποδομών από τα 
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αντίστοιχα Τμήματα έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη οικονομίας σε πόρους 

και ανθρώπινο δυναμικό. 
3.2.1.α.iv  Καινοτομίες του Προγράμματος 

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ αποτελεί το μοναδικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών-Ειδίκευσης στο επιστημονικό πεδίο της Χειρουργικής Ήπατος - 

Χοληφόρων - Παγκρέατος στον Ελλαδικό χώρο. 

Η δομή του και οι θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια 

του Προγράμματος συμβάλλουν στη συνδυασμένη απόκτηση γνώσεων, 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε θέματα κλινικής και χειρουργικής πράξης, 

βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. 

Η συμμετοχή διακεκριμένων διδασκόντων-εκπαιδευτών από τη αλλοδαπή 

δημιουργεί διεθνείς δεσμούς του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ και παρέχει 

τη δυνατότητα στους αποφοίτους του Προγράμματος να συνεχίσουν τις 

σπουδές και τη μετεκπαίδευσή τους σε εξειδικευμένα κέντρα του 

εξωτερικού. Συντελεί επίσης στην ανάπτυξη διαπανεπιστημιακών και 

διακρατικών συνεργασιών των διδασκόντων και τη προώθηση πνεύματος 

διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης δεσμών και δικτύωσης επιστημονικού 

δυναμικού εξειδικευμένου στη Χειρουργική Ήπατος - Χοληφόρων - 

Παγκρέατος 

Η πραγματοποίηση του Προγράμματος συμβάλλει επίσης στην αναβάθμιση 

της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ του 

Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του 

Τμήματος με αναβαθμισμένες υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές., 

στην προώθηση της έρευνας και την υποστήριξη της ελληνικής 

χειρουργικής με ικανά και επιστημονικά εξειδικευμένα στελέχη. 

Το κοινωνικό και οικονομικό όφελος στην ακριτική περιοχή της Θράκης 

από την καθιέρωση εξειδικευμένου κέντρου Χειρουργικής Ήπατος - 

Χοληφόρων - Παγκρέατος με παροχή εξειδικευμένων υψηλού επιπέδου 

υπηρεσιών υγείας συμβάλλει στην συγκράτηση του πληθυσμού με 

αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων υγείας στον τόπο διαμονής. 
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3.2.1.α.v Διάρκεια Προγράμματος Τίτλος Σπουδών 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, περιλαμβάνει συνολικά 120 

ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και 90 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης και 

εξάσκησης η δε παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική. 

Στο τέλος του προγράμματος οι φοιτητές υποβάλλονται σε γραπτές και 

προφορικές εξετάσεις και παρουσιάζουν μεταπτυχιακή διπλωματική 

διατριβή. 

Στους επιτυχόντες απονέμεται ο τίτλος του "Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης στη Χειρουργική Ήπατος - Χοληφόρων - Παγκρέατος". 
 
 

3.2.1.α.vi Διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιατρούς που κατέχουν τίτλο ειδικότητας ή 

ικανοποιητική εκπαίδευση Χειρουργικής και έχουν ενδιαφέρον στη 

Χειρουργική Ήπατος-Χοληφόρων - Παγκρέατος. Οι υποψήφιοι πρέπει να 

έχουν αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας - Αντίγραφο 

πτυχίου ιατρικής  και δύο συστατικές επιστολές καθώς και βιογραφικό 

σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές και η 

επαγγελματική τους κατάσταση. 

Η επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ γίνεται από ειδική Επιτροπή επιλογής 

υποψηφίων που συγκροτείται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος. Η επιλογή των 

μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: 

(α) το πτυχίο Ιατρικής, (β) τον τίτλο ειδικότητας Χειρουργικής ή το διάστημα 

ειδίκευσης στη Χειρουργική, (γ) την επαγγελματική, επιστημονική ή 

ερευνητική εμπειρία του υποψηφίου, (δ) την επίσημα αποδεδειγμένη πολύ 

καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, (ε) τις τυχόν ερευνητικές εργασίες του 

υποψηφίου, (στ) τις συστατικές επιστολές, (ζ) την εκτίμηση των προσόντων 

και των ενδιαφερόντων του υποψηφίου μετά από προσωπική συνέντευξη 
3.2.1.α.vii Δομή και Θεματικές Ενότητες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη κατάρτιση και εξειδίκευση νέου 

επιστημονικού δυναμικού στη Χειρουργική Ήπατος - Χοληφόρων - 
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Παγκρέατος και την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής 

και εφαρμοσμένης έρευνας.  

Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει τρεις κύκλους μαθημάτων-

εκπαίδευσης με ομοιογενή και ισοβαρή κατανομή του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου τους: 
Α) Κύκλος θεωρητικών μαθημάτων και σεμιναρίων 

Τα μαθήματα και σεμινάρια αυτού του κύκλου θα πραγματοποιηθούν από 

έλληνες και αλλοδαπούς, διεθνώς αναγνωρισμένους και καταξιωμένους 

διδάσκοντες, και αποσκοπούν στην εμβάθυνση των γνώσεων, την 

επιστημονική πληρότητα και την πολύπλευρη ενημέρωση των 

μεταπτυχιακών φοιτητών στη Χειρουργική Ήπατος - Χοληφόρων - 

Παγκρέατος και την έρευνα. 
Β) Κύκλος πρακτικής εκπαίδευσης και εξάσκησης 

Ο κύκλος αυτός αποσκοπεί στη πρακτική εκπαίδευση και εξειδίκευση των 

μεταπτυχιακών φοιτητών στη χειρουργική, ανοικτή και λαπαροσκοπική, 

του ήπατος, του παγκρέατος και των χοληφόρων και την απόκτηση 

εγχειρητικής ικανότητας και εμπειρίας. 

Περιλαμβάνει πρακτική εκπαίδευση και εξάσκηση στο Εργαστήριο 

Πειραματικής Χειρουργικής της Β' Πανεπιστημιακής Χειρουργικής 

Κλινικής. 
Γ) Κύκλος πρακτικής εκπαίδευσης και εξάσκησης στην έρευνα 

Η θεωρητική και κυρίως η πρακτική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών 

φοιτητών σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας των παθήσεων 

Ήπατος - Χοληφόρων - Παγκρέατος στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και 

ικανοτήτων σε θέματα έρευνας. 

Ο κύκλος αυτός αποτελεί βασικό συστατικό της απόκτησης επιστημονικού 

τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών και θα βοηθήσει τους μεταπτυχιακούς 

φοιτητές στην πραγματοποίηση της ερευνητικής εργασίας τους και τη 

συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής. 
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3.2.1.α.viii Αξιολόγηση των φοιτητών του ΠΜΣ - Διαδικασίες εξέτασης και 
χορήγηση τίτλου 

Στο τέλος του Ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές υποβάλλονται σε εξετάσεις 

που περιλαμβάνουν: 

Α). Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από τη διδαχθείσα ύλη των θεωρητικών 

μαθημάτων (100 ερωτήσεις). 

Β). Γραπτή ανάπτυξη τριών θεμάτων σχετικών με τις παθήσεις ήπατος - 

χοληφόρων - παγκρέατος από την ύλη του προγράμματος θεωρητικής και 

πρακτικής εκπαίδευσης των φοιτητών. 

Γ). Προφορική εξέταση από εσωτερικούς και εξωτερικούς του ΔΠΘ εξεταστές 

επί θεμάτων σχετικών με τις παθήσεις ήπατος - χοληφόρων - παγκρέατος 

που διδάχθηκαν κατά την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. 

Στο τέλος του προγράμματος οι φοιτητές παρουσιάζουν την μεταπτυχιακή 

διπλωματική διατριβή παρουσία του συνόλου της Εξεταστικής Επιτροπής η 

οποία και αξιολογεί-βαθμολεί την ερευνητική εργασία. 

Η τελική αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών συγκροτείται από τις 

παρακάτω επιμέρους βαθμολογίες με διαφορετική συμβολή (βαρύτητα) της 

καθεμίας στην τελική βαθμολογία: 

Συνεχής αξιολόγηση: 15%, Εξετάσεις: 35% και Διπλωματική διατριβή: 

50%. 

Η επιτυχής εξέταση των φοιτητών σε όλους τους επιμέρους τομείς αποτελεί 

προϋπόθεση για την απονομή του τίτλου "Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης στη Χειρουργική Ήπατος - Χοληφόρων - Παγκρέατος". 

Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι συγκεντρώσουν συνολική βαθμολογία 70% 

και άνω. 
3.2.1.α.ix Διδακτορικό Δίπλωμα-Υποτροφίες 

Για τους ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα να συνεχίσουν για την 

απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, ενώ για τους αριστούχους 

προβλέπεται χορήγηση Υποτροφιών. 
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3.2.1.α.x  Χρηματοδότηση του Προγράμματος 

Η χρηματοδότηση του προγράμματος στο χρονικό διάστημα 2004-2008 

έγινε από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και από το Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 είναι 

αυτοχρηματοδοτούμενο. Η χρηματοδότησή του προέρχεται από τα δίδακτρα 

των μεταπτυχιακών φοιτητών, χορηγίες και δωρεές. 
3.2.1.α.xi Αξιολόγηση του Προγράμματος 

Το ΠΜΣ δεν τελεί υπό την κρίση και αξιολόγηση Διεθνούς Επιτροπής, τελεί 

όμως υπό συνεχή, επιμέρους και συνολική εσωτερική αξιολόγηση όσον 

αφορά την έκταση, ποιότητα, ενημέρωση και μεθοδολογία των θεωρητικών 

μαθημάτων, της πρακτικής εκπαίδευσης και των διδασκόντων από τους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές που το παρακολουθούν. 

Έχει αξιολογηθεί για το χρονικό διάστημα 2004-2008 από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 

όντας χρηματοδοτούμενο από αυτό. 

 

3.2.1.β Τίτλος Προγράμματος: «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην 

Ενδοουρολογία» (Msc in Endourology) 

Διευθυντής/Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος: Σταύρος 

Τουλουπίδης, Καθηγητής Ουρολογίας Τμήματος Ιατρικής Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης 

 
3.2.1.β.i Ιδρύματα και Τμήματα που συμμετέχουν. 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην 

Ενδοουρολογία» ξεκίνησε τη λειτουργία του από 1-1-2009 και είναι 

μονοτμηματικό (ΦΕΚ 1877, τεύχος δεύτερο, 14-9-2007). Στο πρόγραμμα 

συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Ιατρικού Τμήματος του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς επίσης μέλη ΔΕΠ άλλων πανεπιστημίων της 

χώρας και εξειδικευμένοι επιστήμονες – ερευνητές άλλων επιστημονικών 

φορέων. 
3.2.1.β.ii  Σκοπός και Στόχοι του Προγράμματος 

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προσφέρει το 

ανωτέρω ΠΜΣ με στόχο τη θεωρητική κατάρτιση, την απόκτηση εμπειρίας 
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σε θέματα έρευνας και την πρακτική εκπαίδευση στην Ενδοουρολογία. Ως 

Ενδοουρολογία ορίζεται «η ενδοσκοπική, απόλυτα ελεγχόμενη θεραπευτική 

παρέμβαση, για αντιμετώπιση των παθήσεων της αποχετευτικής μοίρας του 

ουροποιητικού συστήματος». Αποτελεί μια από τις πλέον σύγχρονες, 

εξειδικευμένες και με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε προηγμένο τεχνολογικό 

εξοπλισμό, υποειδικότητες της σύγχρονης Ουρολογίας. Ειδικότερα σκοποί 

του προγράμματος είναι: α) η κατάρτιση − εξειδίκευση νέου επιστημονικού 

δυναμικού σε τομείς επιστημονικής αιχμής της Ενδοουρολογίας, όπως η 

ενδοσκοπική χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων της ουρήθρας, του 

προστάτη, της ουροδόχου κύστης, των ουρητήρων και των νεφρών και β) η 

σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για 

έρευνα και παραγωγή νέας γνώσης. 
3.2.1.β.iii Ανταπόκριση του Προγράμματος στους στόχους της σύγχρονης 
Κοινωνίας και Επιστήμης 

Η ενδοουρολογία έχει εξελιχτεί τις δυο τελευταίες δεκαετίες σε μια από τις 

πλέον σύγχρονες υποειδικότητες της Ουρολογίας. Στηρίζεται στη χρήση 

προηγμένου ενδοσκοπικού εξοπλισμού (εύκαμπτα και ημιάκαμπτα 

ενδοσκόπια), εξειδικευμένων αναλώσιμων υλικών, συγχρόνων ιατρικών 

μηχανημάτων (εξωσωματικοί λιθοτρίπτες) και καινοτόμων εφαρμογών όπως 

η χρήση lasers τελευταίας τεχνολογίας και συσκευών ενδοσωματικής 

λιθοτριψίας. Οι εφαρμογές της ενδοουρολογίας σήμερα, έχουν 

αντικαταστήσει τις περισσότερες από τις παραδοσιακές ανοικτές 

ουρολογικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των παθήσεων της 

αποχετευτικής μοίρας του ουροποιητικού συστήματος. Το γεγονός αυτό έχει 

συμβάλλει στη δραματική μείωση της νοσηρότητας των ασθενών, στην 

ταχεία ανάρρωση, στη γρήγορη επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες 

και στο καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα (απουσία χειρουργικών ουλών). 

Ωστόσο η ενδοουρολογία απαιτεί εξειδικευμένη θεωρητική κατάρτιση και 

εκπαίδευση, που ξεφεύγει κατά πολύ από τα πλαίσια της γενικής ιατρικής 

εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης στη διάρκεια της ειδικότητας της 

Ουρολογίας. Το συγκεκριμένο ΠΜΣ προσφέρει σε βάθος θεωρητική 
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κατάρτιση στην ενδοουρολογία, δυνατότητες πρακτικής εκπαίδευσης και 

τέλος εξοικείωση με τις αρχές της βασικής και κλινικής έρευνας επί του 

γνωστικού αντικειμένου. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να 

εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν κυρίως στα πλαίσια της 

ακαδημαϊκής και νοσοκομειακής ιατρικής. 
3.2.1.β. iv Καινοτομίες του Προγράμματος 

Το ΠΜΣ «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην Ενδοουρολογία», είναι το πρώτο 

και μοναδικό στο είδος του πρόγραμμα στην Ελλάδα. Το Διδακτικό 

Προσωπικό αποτελείται από καταξιωμένους Έλληνες επιστήμονες του 

χώρου. Επιπλέον, το πρόγραμμα στηρίζεται στη μεγάλη εμπειρία της 

Ουρολογικής Κλινικής του ΔΠΘ στην Ενδοουρολογία, σε συνδυασμό με τον 

άρτιο ενδοουρολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας (state-of-the-art) 

που διαθέτει.  
3.2.1.β.v Διάρκεια προγράμματος - Τίτλος σπουδών 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, περιλαμβάνει συνολικά 435 

ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 310 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης, με 

εξάσκηση σε εξομοιωτές, στο ενδοσκοπικό τμήμα, στη μονάδα 

εξωσωματικής λιθοτριψίας και στο χειρουργείο. Δεν υπάρχουν μαθήματα 

ελεύθερης επιλογής. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. 

Περιλαμβάνεται επίσης η συγγραφή από τους φοιτητές διπλωματικής 

εργασίας, η οποία εκπονείται μετά το πέρας των μαθημάτων και σε χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή: 

α) «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Ενδοουρολογία» και 

(δυνητικά) β) Διδακτορικού Διπλώματος, η διάρκεια του οποίου ορίζεται σε 

τουλάχιστον έξι επιπλέον εξάμηνα μετά τη λήψη του ΜΔΕ. 
3.2.1.β.vi Διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής και 

Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που κατέχουν τίτλο 

ειδικότητας Ουρολογίας ή τουλάχιστον έχουν διεκπεραιώσει ένα χρόνο 

Γενικής Χειρουργικής και τρία χρόνια ειδικότητας Ουρολογίας. Ο αριθμός 

εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους είκοσι φοιτητές 
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κατ’ έτος. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας 

της κλινικής, του τοπικού και Αθηναϊκού τύπου, καθώς και της Ελληνικής 

Ουρολογικής Εταιρείας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγονται με βάση: α) 

την απόδοσή τους στις προπτυχιακές σπουδές, β) τη γνώση της αγγλικής 

γλώσσας, γ) την προηγούμενη επιστημονική ή ερευνητική εμπειρία, δ) τις 

υπάρχουσες δημοσιεύσεις και ε) την προσωπική συνέντευξη. Η επιλογή των 

νέων μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από τριμελή επιτροπή επιλογής 

εισακτέων που ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 

Σύνθεσης του τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 12 παρ. 2 εδαφ.β του Ν.2083/92. 
 3.2.1.β.vii  Δομή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τόσο στο Α΄ όσο και στο Β΄ εξάμηνο σπουδών δυο 

επιμέρους κύκλους:  

Α) Κύκλο θεωρητικής εκπαίδευσης. Σε αυτόν περιλαμβάνονται 

εισηγήσεις επί των σχετικών γνωστικών αντικειμένων, από επιστήμονες με 

αναγνωρισμένη εμπειρία στους αντίστοιχους τομείς. Στόχος είναι η σε βάθος 

θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών στην Ενδοουρολογία. Στον κύκλο 

θεωρητικής εκπαίδευσης περιλαμβάνεται επίσης η κριτική παρουσίαση, 

ανάλυση και συζήτηση από τους φοιτητές του ΠΜΣ επίκαιρων άρθρων της 

διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικών με τις παθήσεις του ανώτερου και 

κατώτερου ουροποιητικού συστήματος. Τέλος προβλέπεται ειδική σειρά 

μαθημάτων – σεμιναρίων που αφορούν τις αρχές και τον τρόπο διεξαγωγής 

βασικής και κλινική έρευνας στην Ενδοουρολογία. Στα πλαίσια του κύκλου 

θεωρητικής εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική η έναρξη από τους φοιτητές του 

ΜΠΣ πειραματικής ή κλινικής ερευνητικής εργασίας για την εκπόνηση 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει 

από την πλευρά του φοιτητή: α) σύνταξη και παρουσίαση του ερευνητικού 

πρωτοκόλλου, β) οργάνωση και εκτέλεση της κλινικής μελέτης ή των 

πειραμάτων και συλλογή των στοιχείων, γ) στατιστική ανάλυση και ερμηνεία 

των αποτελεσμάτων και δ) παρουσίαση των αποτελεσμάτων.  
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Β) Κύκλο πρακτικής εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει εξάσκηση σε 

ενδοουρολογικές τεχνικές επί προπλασμάτων και εξομοιωτών, εκπαίδευση 

στο εργαστήριο-μονάδα ενδοσκοπήσεων, συμμετοχή (ως βοηθών) σε 

πραγματικά χειρουργεία και πρακτική εκπαίδευση στη μονάδα 

εξωσωματικής λιθοτριψίας. Στο ΠΜΣ συμμετέχουν ως διδάσκοντες 13 μέλη 

ΔΕΠ του τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ, 22 μέλη ΔΕΠ άλλων  τμημάτων του 

ίδιου ή άλλων ΑΕΙ, καθώς και ειδικοί επιστήμονες - ερευνητές 

αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής. Η προοπτική στα 

επόμενα έτη λειτουργίας, είναι η συμμετοχή στο ΠΜΣ και επιστημόνων 

διεθνούς κύρους από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.  
 3.2.1.β.viii Θεματικές ενότητες του προγράμματος 

Το πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης του ΠΜΣ περιλαμβάνει θέματα 

που εστιάζονται στις Απεικονιστικές μεθόδους στην Ενδοουρολογία, στις 

Διαγνωστικές επεμβατικές μεθόδους στην Ενδοουρολογία, στις Βασικές 

αρχές χειρουργικής στην Ενδοουρολογία, στην Ενδοσκοπική χειρουργική 

των ουρολογικών παθήσεων και στις Βασικές αρχές έρευνας στην 

Ενδοουρολογία. Το πρόγραμμα πρακτικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει: 

Βασικές τεχνικές σε εξομοιωτές, Πρακτική εκπαίδευση στο εργαστήριο-

μονάδα ενδοσκοπήσεων, Πρακτική εκπαίδευση στις ενδοσκοπικές τεχνικές 

στο χειρουργείο και Πρακτική εκπαίδευση στη Μονάδα εξωσωματικής 

λιθοτριψίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης κριτική παρουσίαση, 

ανάλυση και συζήτηση από τους φοιτητές του ΠΜΣ επίκαιρων, σχετικών 

άρθρων της διεθνούς βιβλιογραφίας. Τέλος περιλαμβάνονται σεμινάρια με 

τη μορφή εισηγήσεων – παρουσιάσεων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, 

επίκαιρων ή αμφιλεγόμενων θεμάτων που αφορούν την ενδοουρολογία.  
3.2.1.β.ix Εξέταση των μεταπτυχιακών φοιτητών και χορήγηση τίτλου 

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών περιλαμβάνει γραπτή εξέταση, 

στο τέλος του προγράμματος σπουδών, με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής 

επιλογής. Επιπλέον, αξιολογείται η ποιότητα της μεταπτυχιακής εργασίας, 

που είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει ο κάθε φοιτητής στο τέλος του 

ΠΜΣ. Στη συνολική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη και οι επιδόσεις των 
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φοιτητών στον κύκλο της πρακτικής εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι για την 

απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται ανελλιπής παρακολούθηση του 90% επί 

συνόλου 149 Διδακτικών Μονάδων όλων των κύκλων θεωρητικής και 

πρακτικής εκπαίδευσης και των δύο (2) εξαμήνων, η επιτυχής εξέταση των 

υποψηφίων και η επιτυχής παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας. 
3.2.1.β.x  Διδακτορικό Δίπλωμα-Υποτροφίες 

Για τους ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα να συνεχίσουν για την 

απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, με κύριο κριτήριο τη συνολική τους 

επίδοση στο ΠΜΣ. 
3.2.1.β.xi  Χρηματοδότηση 

Το κόστος λειτουργίας του προγράμματος καλύπτεται από: α) δίδακτρα β) 

χορηγίες, γ) δωρεές και δ) πάσης φύσεως εισφορές. Οι πόροι διατίθενται για 

πρόσκληση διδασκόντων από άλλα ιδρύματα, αμοιβές διδασκόντων, 

δαπάνες μετακινήσεων, προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, συντήρηση και 

ανανέωση εξοπλισμού, επέκταση υποδομών και αναλώσιμα. 
3.2.1.β.xii  Αξιολόγηση του προγράμματος 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εσωτερική αξιολόγηση από μέρους των 

μεταπτυχιακών φοιτητών. Με δεδομένο, ότι το ΠΜΣ λειτουργεί για πρώτη 

φορά από 1-1-2009, δεν υπάρχει ακόμα διαδικασία κρίσης και 

αξιολόγησης από Διεθνή Επιτροπή Αξιολόγησης. 

 

3.2.1.γ  Τίτλος Προγράμματος: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

στην «Κοινωνική Ψυχιατρική» 

Διευθυντής / Επιστημονικός Υπεύθυνος:  

Μιλτιάδης Λειβαδίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής 

 
3.2.1.γ.i  Ιδρύματα και Τμήματα που συμμετέχουν.  

Με την απόφαση αριθμ. 93703/Β7 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, ανατέθηκε στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο 
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«Κοινωνική Ψυχιατρική», το οποίο θα αρχίσει να πραγματοποιείται από 

εντός του 2009. 
3.2.1.γ.ii  Σκοπός και Στόχοι του Προγράμματος 

Σε πολλές χώρες ιδίως της Ευρώπης κατά τις τελευταίες δεκαετίες (υπό την 

αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και πολιτικών φορέων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) πραγματοποιείται μια συστηματική μεταρρύθμιση 

του τρόπου οργάνωσης και άσκησης των δημόσιων ψυχιατρικών υπηρεσιών. 

Άξονας της μεταρρύθμισης αυτής είναι ένα σύνολο αρχών και θεωριών, το 

οποίο αποκαλείται Κοινωνική Ψυχιατρική. Στις αρχές αυτές 

περιλαμβάνονται η προτεραιότητα της πρόληψης, η αντιμετώπιση της 

ψυχικής νόσου ως σύνθετου κοινωνικού – ψυχολογικού – βιολογικού 

προβλήματος, η ανάπτυξη τομεοποιημένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

συνδεδεμένων με την κοινότητα, η συνδεδεμένη με τις ανάγκες της 

μεταρρύθμισης επιδημιολογική και διαπολιτισμική έρευνα. 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία στελεχών ψυχικής υγείας με 

εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που θα μπορούν να εργαστούν 

αποτελεσματικά ως στελέχη σε υπηρεσίες Κοινωνικής Ψυχιατρικής και να 

αναπτύξουν την έρευνα σε αυτό τον Τομέα. 

 
3.2.1.γ.iii  Διάρκεια του Προγράμματος – Τίτλος Σπουδών 

Το πρόγραμμα διαρκεί 4 εξάμηνα. Σε αυτούς που θα το ολοκληρώσουν 

επιτυχώς απονέμεται «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κοινωνική 

Ψυχιατρική» 
3.2.1.γ.iv  Επιλογή Μεταπτυχιακών Σπουδαστών 

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν έως 40 σπουδαστές ανά έτος. 

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Νοσηλευτικής, 

Κοινωνικής Εργασίας, άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι καθώς και 

οι πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. ΄Ηδη (Φεβρουάριος 

2009) περί τους 140 απόφοιτοι Α.Ε.Ι & Τ.Ε.Ι έχουν υποβάλλει αίτηση για 

συμμετοχή στο πρόγραμμα. Από αυτούς θα γίνει η επιλογή των 40 πρώτων 

σπουδαστών. 
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Βασικά κριτήρια επιλογής είναι τα κάτωθι: 

Εμπειρία εργασίας σε μονάδα ψυχικής υγείας, πιστοποιημένη κατοχή ξένης 

γλώσσας, προπτυχιακή ακαδημαϊκή επίδοση, συμμετοχή σε ερευνητικές ή 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, γνώσεις Κλινικής Ψυχιατρικής και 

Ψυχολογίας που μπορεί να ελεγχθούν με τρόπο που θα αποφασίσει η 

Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων. 
3.2.1.γ.v  Δομή του Προγράμματος και Υποχρεώσεις Σπουδαστών 

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές 

ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές 

δραστηριότητες για την απονομή του κατά το άρθρο 3 τίτλου ορίζονται ως 

εξής: 

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και 

επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα, όπως αυτά κατανέμονται στα 

τέσσερα εξάμηνα σπουδών. Το σύνολο των ΠΜ που απαιτούνται για την 

απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120) και κάθε μονάδα 

αντιστοιχεί σε 25-30 περίπου ώρες απασχόλησης του φοιτητή. 
3.2.1.γ.vi  Χρηματοδότηση 

Η χρηματοδότηση του προγράμματος προέρχεται από τα δίδακτρα των 

μεταπτυχιακών φοιτητών, 

 

Β.  Διατμηματικά/Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα 
 

3.2.1.δ Τίτλος Προγράμματος: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

στην «Κλινική Φαρμακολογία – Θεραπευτική» (Clinical Pharmacology 

and Therapeutics) 

Διευθυντής /Υπεύθυνος ΜΠΣ:  Δημοσθένης Μπούρος, Καθηγητής 

Πνευμονολογίας Τμήματος Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 
3.2.1.δ.i  Ιδρύματα και Τμήματα που συμμετέχουν.  

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Κλινική Φαρμακολογία – 

Θεραπευτική» λειτουργεί από το 2006, είναι Διαπανεπιστημιακό και 

συμμετέχουν το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
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και το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Την Διοικητική μέριμνα 

του Προγράμματος έχει το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης. Η συνεργασία των δύο αυτών Ακαδημαϊκών 

Ιδρυμάτων προσφέρει υψηλού επιπέδου διδακτικό προσωπικό και μεγάλη 

ποικιλία ερευνητικών δυνατοτήτων με εξαιρετική επιστημονική και 

ερευνητική υποδομή.  Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ των Τομέων 

Παθολογίας και των Τομέων Βασικών Επιστημών και των δύο Ιατρικών 

Τμημάτων καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες του Εθνικού Οργανισμού 

Φαρμάκων. Τέλος, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει στο επιστημονικό δυναμικό 

του διδάσκοντες και ερευνητές από σημαντικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της 

Ελλάδας και του Εξωτερικού, γεγονός που δίνει την ευκαιρία σε επίλεκτους 

φοιτητές να συμπληρώσουν τις σπουδές τους εκτός Ελλάδας.  
3.2.1.δ.ii  Σκοπός και Στόχοι του Προγράμματος 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη κατάρτιση και εξειδίκευση νέου 

επιστημονικού δυναμικού στην Κλινική Φαρμακολογία – Θεραπευτική 

(Clinical Pharmacology and Therapeutics) και την απόκτηση γνώσεων και 

ικανοτήτων σε θέματα κλινικής έρευνας και αρχών θεραπευτικής. Στόχος 

του είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε επιστήμονες που 

επιθυμούν να ασχοληθούν στον τομέα του Φαρμάκου συνδυάζοντας την 

ερευνητική γνώση των βασικών επιστημών με τις ανάγκες της κλινικής 

ιατρικής και την εφαρμογή τους στην καθ’ ημέρα πράξη και η κατάρτιση 

ολοκληρωμένων επιστημόνων στον τομέα της Κλινικής Φαρμακολογίας, που 

θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες να εργασθούν στον 

ευρύτερο χώρο της Υγείας. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να 

διεκδικήσουν ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας σε ένα ευρύ εργασιακό χώρο 

που θα περιλαμβάνει από την ακαδημαϊκή και την νοσοκομειακή ιατρική 

μέχρι την φαρμακοβιομηχανία και από την έρευνα στο χώρο του φαρμάκου 

μέχρι την διοίκηση στο χώρο της υγείας.  
 

 



 37

3.2.1.δ.iii Ανταπόκριση του Προγράμματος στους στόχους της σύγχρονης 
Κοινωνίας και της Επιστήμης 

Η Κλινική Φαρμακολογία είναι η επιστήμη, η οποία επαληθεύει 

εφαρμόζοντας στην κλινική πράξη τα αποτελέσματα της Πειραματικής 

Φαρμακολογίας. Τις τελευταίες δεκαετίες νέα φάρμακα προστέθηκαν στην 

θεραπευτική φαρέτρα και η εξέλιξη της παθοφυσιολογίας οδήγησε στην 

καλλίτερη κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών των διαφόρων 

νοσημάτων και την ορθολογικότερη χρήση των φαρμάκων. Η ανάπτυξη της 

μοριακής βιολογίας και της ανοσολογίας είχε ως αποτέλεσμα την 

ανακάλυψη φαρμάκων που αλληλεπιδρούν με ειδικούς υποδοχείς, 

ενζυμικά συστήματα και ανοσολογικούς μηχανισμούς. Τέλος η αλματώδης 

πρόοδος της μοριακής ιατρικής και η εισβολή της στην θεραπευτική, 

οδήγησε στην ανατολή μιας νέας εποχής στη θεραπευτική, στην εποχή των 

βιολογικών θεραπειών. Η Κλινική Φαρμακολογία με τις σημαντικές αλλαγές 

στον σχεδιασμό των κλινικών δοκιμών, την συχνότερη χρήση των μετα-

αναλύσεων και την συνεχιζόμενη Φαρμακοεπαγρύπνιση, μας βοήθησε να 

κατανοήσουμε  περισσότερα για την χρήση των φαρμάκων στην κλινική 

πράξη. Οι ραγδαίες αυτές εξελίξεις καθιστούν σήμερα αναγκαία  την 

επιμόρφωση των επιστημόνων που εμπλέκονται στον τομέα της κλινικής 

μελέτης του φαρμάκου σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων που εκτός της 

κλασσικής Φαρμακολογίας και Θεραπευτικής πρέπει να περιλαμβάνει 

τομείς όπως, η μοριακή βιολογία, η ανοσολογία, η εργαστηριακή ιατρική η 

ιατρική στατιστική. Το παρόν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

προσβλέποντας στην εκπλήρωση αυτών των στόχων περιλαμβάνει μια σειρά 

μαθημάτων που καλύπτουν τους τομείς αυτούς. Επιπλέον η εξάσκηση σε 

ερευνητικά εργαστήρια των Ιατρικών Σχολών Θράκης και Κρήτης και η 

πρακτική εκπαίδευση και εξειδίκευση σε Τμήματα Κλινικών Δοκιμών του 

Ε.Ο.Φ. και της Φαρμακοβιομηχανίας, ολοκληρώνει την θεωρητική 

κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών.  
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3.2.1.δ.iv Καινοτομίες του Προγράμματος 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική 

(Clinical Pharmacology and Therapeutics)» αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα 

στην Ελλάδα στον τομέα της Κλινικής Φαρμακολογίας. Συνδυάζει 

εκπαίδευση σε τομείς βασικής ερευνητικής γνώσης με εμπειρία σε θέματα 

κλινικής πράξης και θεραπευτικής. Το Διδακτικό Προσωπικό αποτελείται 

από καταξιωμένους επιστήμονες του χώρου από την Ελλάδα, την Ευρώπη 

και την Β. Αμερική. Η συμμετοχή Διεθνούς Διδακτικού προσωπικού δίνει 

την δυνατότητα στους πτυχιούχους να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε 

κέντρα του εξωτερικού. Προσφέρει δυνατότητα εργασίας σε ένα ευρύ 

εργασιακό χώρο από την ακαδημαϊκή και την νοσοκομειακή ιατρική, την 

φαρμακοβιομηχανία και την έρευνα μέχρι την διοίκηση στο χώρο της 

υγείας. 
3.2.1.δ.v  Διάρκεια Προγράμματος Τίτλος Σπουδών 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες, περιλαμβάνει συνολικά 70 

ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και 90 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης και 

εξάσκησης η δε παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική. Το τρίτο εξάμηνο 

περιλαμβάνει το ερευνητικό μέρος και την συγγραφή της Διπλωματικής 

εργασίας. Στους επιτυχόντες απονέμεται ο τίτλος του "Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κλινική Φαρμακολογία- Θεραπευτική".  
3.2.1.δ.vi  Διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες διαφόρων βιοϊατρικών 

ειδικοτήτων, όπως ιατρούς, φαρμακολόγους, φαρμακοποιούς, βιολόγους, 

γεωπόνους, βιοχημικούς, χημικούς, φυσικούς, νοσηλευτές ΑΕΙ και ΤΕΙ, 

που έχουν ενδιαφέρον στην Κλινική Φαρμακολογία και την σύγχρονη 

φαρμακολογική Θεραπευτική.  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν 

αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επιλέγονται με 

βάση: 1) την απόδοσή τους στις προπτυχιακές τους σπουδές (Αντίγραφο 

πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών (αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ για 

τίτλους αλλοδαπής) και αναλυτική βαθμολογία), 2) την επίδοσή τους σε 

διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται από το προπτυχιακό 
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πρόγραμμα, 3) την κατοχή επίσημου αποδεικτικού αγγλικής γλώσσας, 4) 

την προηγούμενη επιστημονική ή ερευνητική εμπειρία, 5) τις υπάρχουσες 

δημοσιεύσεις, 6) την υποβολή αναλυτικής πρότασης των ερευνητικών 

ενδιαφερόντων του υποψηφίου και την συσχέτιση τους με το ΠΜΣ, 7) δύο 

συστατικές επιστολές, και τέλος 8) την προσωπική συνέντευξη από την 

Επιτροπή Επιλογή υποψηφίων του ΠΜΣ, η οποία είναι υπεύθυνη και για 

την τελική επιλογή των υποψηφίων. Η διαδικασία επιλογής καταγράφεται 

στα πρακτικά της συνεδρίασης και είναι στην διάθεση κάθε 

ενδιαφερομένου. 
3.2.1.δ.vii Δομή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει τρεις κύκλους μαθημάτων-

εκπαίδευσης με ομοιογενή και ισοβαρή κατανομή του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου τους:  

α) Κύκλο θεωρητικών μαθημάτων και σεμιναρίων. Τα μαθήματα και 

σεμινάρια αυτού του κύκλου πραγματοποιούνται από Έλληνες και 

αλλοδαπούς, διεθνώς αναγνωρισμένους και καταξιωμένους, διδάσκοντες και 

αποσκοπούν στην εμβάθυνση των γνώσεων, την επιστημονική πληρότητα 

και την πολύπλευρη ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην Κλινική 

Φαρμακολογία και την Θεραπευτική.  

β) Κύκλο πρακτικής εκπαίδευσης. Ο κύκλος αυτός αποσκοπεί στη 

πρακτική εκπαίδευση και εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη 

διεξαγωγή κλινικών μελετών και περιλαμβάνει πρακτική εκπαίδευση και 

συμμετοχή στην διεξαγωγή πολυεθνικών πολυκεντρικών μελετών σε 

επιλεγμένα πανεπιστημιακά νοσοκομεία καθώς και νοσοκομεία του ΕΣΥ 

της Χώρας, σε Πανεπιστημιακά εργαστήρια κλινικής φαρμακολογίας καθώς 

και σε αρμόδια τμήματα του ΕΟΦ.  

γ) Πρακτική εξάσκηση στην έρευνα και συγγραφή Διπλωματικής 

εργασίας. Αποτελεί τον τελευταίο κύκλο σπουδών και αποσκοπεί στην 

θεωρητική και κυρίως η πρακτική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών 

σε θέματα κλινικής έρευνας και θεραπευτικής των κυρίων νοσημάτων και 

στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα έρευνας. Ο 
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κύκλος αυτός αποτελεί βασικό συστατικό της απόκτησης επιστημονικού 

τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών και βοηθά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 

στην πραγματοποίηση της ερευνητικής εργασίας τους και τη συγγραφή της 

μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής. 
3.2.1.δ.viii Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΜΠΣ περιλαμβάνει θέματα που 

εστιάζονται στην Φαρμακοκινητική, στην Φαρμακοδυναμική, στον 

Μεταβολισμό των Φαρμάκων, στην Μοριακή Φαρμακολογία, και στην 

Φαρμακογενετική. Επίσης διδάσκονται οι μέθοδοι Ανάπτυξης των 

Φαρμάκων, οι Κλινικές Δοκιμασίες που απαιτούνται για να χορηγηθεί άδεια 

κυκλοφορίας σε ένα φάρμακο καθώς και η συνεχής παρακολούθηση της 

ασφάλειας του (Φαρμακοεπαγρύπνιση). Τέλος περιλαμβάνει σειρά 

διαλέξεων σε θέματα Θεραπευτικής και Ιατρικής Βασισμένης στις Ενδείξεις. 
3.2.1.δ.ix Εξέταση των μεταπτυχιακών φοιτητών και χορήγηση τίτλου 

Στο τέλος των δύο πρώτων εξαμήνων του προγράμματος οι φοιτητές 

υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις και στο τέλος του προγράμματος 

παρουσιάζουν την μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή παρουσία του 

συνόλου της Εξεταστικής Επιτροπής. Ο συγκερασμός των βαθμολογιών των 

εξετάσεων των δύο πρώτων εξαμήνων με τον βαθμό της πτυχιακής εργασίας 

δίνουν την τελική επίδοση του μεταπτυχιακού φοιτητή. 
3.2.1.δ.x   Διδακτορικό Δίπλωμα-Υποτροφίες 

Για τους ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα να συνεχίσουν για την 

απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, ενώ για τους αριστούχους 

προβλέπεται χορήγηση Υποτροφιών και η συνέχιση της σταδιοδρομίας τους 

σε συνεργαζόμενα κέντρα του εξωτερικού. 
3.2.1.δ.xi  Χρηματοδότηση του Προγράμματος 

Η χρηματοδότηση του προγράμματος προέρχεται από τα δίδακτρα των 

μεταπτυχιακών φοιτητών, χορηγίες από την φαρμακοβιομηχανία και 

άλλους ιδιωτικούς φορείς καθώς και από Ερευνητικά Προγράμματα. 
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3.2.1.δ.xii  Αξιολόγηση του Προγράμματος 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα τελεί υπό την κρίση και αξιολόγηση Διεθνούς 

Επιτροπής Αξιολόγησης (Evaluation Committee), η οποία με την 

ολοκλήρωση του κύκλου θα υποβάλει την αξιολόγηση της στα όργανα του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος και τα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα. 

 

3.2.1.ε ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας (Health and 

Safety in Workplaces) 

Διευθυντής/υπεύθυνος ΜΠΣ: Θ.Κ. Κωνσταντινίδης, Ειδικός Ιατρός 

Εργασίας, Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ 

 
3.2.1.ε.i Ιδρύματα και τμήματα που συμμετέχουν 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Υγιεινή και Ασφάλεια της 

Εργασίας (Π.Μ.Σ. Υ.Α.Ε.) οργανώνεται από το Τμήμα Ιατρικής του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (με τη σύμπραξη των Τμημάτων 

Δημόσιας Υγιεινής και Νοσηλευτικής Α του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος Αθήνας). Η διοικητική μέριμνα ανήκει στο Τμήμα Ιατρικής 

Δ.Π.Θ. και τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Γ.Α. 

Σταθόπουλου στην Πανεπιστημιούπολη της Αλεξανδρούπολης (ειδικά 

διαμορφωμένη στο Ισόγειο της Βιβλιοθήκης της Ιατρικής, που πρόσφατα 

εξοπλίσθηκε και με ηλεκτρονικούς υπολογιστές), καθώς και στην Αθήνα σε 

αίθουσες του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και του Ελληνικού 

Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (επίσης εξοπλισμένες με 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές). Στο ΠΜΣ ΥΑΕ συμμετέχουν ως διδάσκοντες 

μέλη ΔΕΠ από Α.Ε.Ι. της χώρας μας, καθώς και Ειδικοί Επιστήμονες 

Ερευνητικών Ινστιτούτων της Ελλάδας και του Εξωτερικού που σχετίζονται 

με την Ιατρική της Εργασίας, την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας και τη 

Δημόσια Υγεία - Δημόσια Υγιεινή (πολλοί από τους οποίους είναι και 

Ειδικοί Ιατροί Εργασίας). 
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3.2.1.ε.ii Σκοπός και στόχοι του Π.Μ.Σ. Υ.Α.Ε 

Το Π.Μ.Σ. Υ.Α.Ε. αποσκοπεί στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση πτυχιούχων 

ΑΕΙ στα αντικείμενα της Υγιεινής και Ασφάλεια Εργασίας, τα οποία 

περιλαμβάνουν τη μελέτη των παραγόντων που επιδρούν στην υγεία και τη 

μελέτη των τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισής τους. Οι παράγοντες αυτοί 

αφορούν πρωτίστως το φυσικό περιβάλλον (π.χ. φυσικοί παράγοντες στο 

χώρο εργασίας, ρύπανση φυσικού περιβάλλοντος), το κοινωνικό περιβάλλον 

(π.χ. ατυχήματα κατά την εργασία, ρύπανση εργασιακού χώρου) και την 

ανθρώπινη γνώση και συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο. Στα αντικείμενα 

εκπαίδευσης περιλαμβάνονται επίσης βασικές γνώσεις Βιοστατιστικής, 

Επιδημιολογίας, Μεθοδολογίας Ερευνας, Υγιεινής και Ασφάλειας της 

Εργασίας,  Εργατικού Δικαίου, Ιατρικής της Εργασίας και Δημόσιας Υγείας 

- Δημόσιας Υγιεινής. Βασικός στόχος του Π.Μ.Σ. Υ.Α.Ε. είναι να 

εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες στα πεδία του σχεδιασμού, υλοποίησης και 

αξιολόγησης προγραμμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας, καθώς και 

στα αντικείμενα του σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών της Υγιεινής και 

Ασφάλειας Εργασίας στη χώρα μας.  

Το ΠΜΣ ΥΑΕ καλύπτει ένα σημαντικό κενό που υπήρχε στη χώρα μας στις 

σπουδές υγείας ακαδημαϊκά αλλά και κοινωνικά - εργασιακά γιατί μέχρι 

την ίδρυσή του κανένα πανεπιστήμιο (εκτός από την Ιατρική ΔΠΘ) δεν 

συμπεριλάμβανε στα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματά του, το 

γνωστικό αντικείμενο της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας παρότι 

υπάρχει ικανός αριθμός βιομηχανιών με τα συνακόλουθα προβλήματα και 

όλα τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η πρόληψη αποτελεί πρώτιστη 

ανάγκη της κοινωνίας – και κατ’ επέκταση θα έπρεπε να είναι η βασική 

επιλογή της πολιτείας. Παρά το γεγονός αυτό στη χώρα μας δεν υπήρχε 

δυνατότητα παραγωγής εξειδικευμένου προσωπικού στον τομέα αυτόν από 

τα ελληνικά ΑΕΙ.  

Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Υγιεινή και 

Ασφάλειας της Εργασίας είναι: α)Να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές 

μια ολοκληρωμένη εικόνα της υγείας σε συνάρτηση με την εργασία, τον 
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εργασιακό χώρο και τη σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον β) Να 

εξοπλίσει τους φοιτητές με δεξιότητες και θεωρητικά που θα τα 

χρησιμοποιήσουν ως εργαλεία για να μπορούν να σχεδιάζουν, να εκτελούν 

προγράμματα στο πεδίο της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και 

γενικότερα σε θέματα Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας και Πρόληψης 

στους Εργασιακού Χώρους γ) Να δημιουργήσει εξειδικευμένους 

επαγγελματίες με ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα, που θα είναι σε θέση να 

εφαρμόσουν ή να διαμορφώσουν πολιτικές Υγιεινής και Ασφάλειας 

Εργασίας στη χώρα μας. Σκοπός του ΠΜΣ ΥΑΕ είναι μετά το πέρας των 

σπουδών τους οι φοιτήσαντες στο πρόγραμμα να είναι σε θέση: α) Να 

αντιλαμβάνονται το εύρος της Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας στη 

θεωρητικά και στην πράξη β) Να αξιολογούν τα προβλήματα υγείας των 

εργαζομένων και να προτείνουν λύσεις γ) Να αναπτύσσουν προγράμματα 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας σε οποιοδήποτε επίπεδο και 

οποιονδήποτε εργασιακό χώρο δ) Να δραστηριοποιηθούν σε θέματα 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και πολιτικής υγείας με κατεύθυνση 

την πρόληψη της νόσου, την εξουδετέρωση των νοσογόνων παραγόντων, 

καθώς και την αγωγή και προαγωγή της υγείας. 
3.2.1.iii Ανταπόκριση του προγράμματος στους στόχους της σύγχρονης κοινωνίας 

Τα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, αποτελούν προτεραιότητα 

διεθνώς για τις αναπτυγμένες κατά το βιομηχανικό πρότυπο χώρες, 

δεδομένης της εντατικοποίησης στην εργασία, της γήρανσης του εργατικού 

δυναμικού (και της συνακόλουθης συζήτησης περί αύξησης του ενεργού 

εργασιακού βίου λόγω αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης). Ενώ από την 

πλευρά της Τεχνικής Πρόληψης υφίσταται πλειάδα ακαδημαϊκών και 

ερευνητικών πρωτοβουλιών, από την πλευρά της Ιατρικής Πρόληψης είναι 

λιγοστές. 

Οι λεγόμενοι χωροβιονομικοί παράγοντες αφορούν κυρίως τις συνθήκες 

διαβίωσης και εργασίας των πολιτών και είναι πλέον σαφές ότι υφίστανται 

κοινωνιογενή νοσήματα, η εμφάνιση των οποίων σχετίζεται με το κοινωνικό 

και οικονομικό πλαίσιο. Η διερεύνηση των παραμέτρων αυτών από την 
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πλευρά της ιατρικής, δεν είναι ακαδημαϊκού χαρακτήρα, αλλά έχει στόχο 

τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων γιά την αποτροπή της εμφάνισης 

νοσημάτων, επομένως την οριοθέτηση στρατηγικής γιά την εφαρμογή 

πρόληψης. Μια τέτοια κουλτούρα πρώιμα εμφανίσθηκε (κάλλιον το 

προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν), αλλά έρχεται πάντοτε ως δευτερεύον 

στοιχείο των ιατρικών δράσεων. Ως επικουρικό στοιχείο, εκεί όπου 

προτεραιότητα είναι η άμεση δράση, τα χειροπιαστά αποτελέσματα, δηλαδή 

η εφαρμογή θεραπείας. Άλλωστε, η συνήθης εικόνα που προσλαμβάνουμε 

καθημερινά γιά την Ιατρική είναι αυτή της εφαρμοσμένης διάστασής της, 

που με τις δραστικές της παρεμβάσεις επιτυγχάνει τη θεραπεία νοσημάτων. 

Ετσι η Ιατρική συνήθως ασχολείται με ασθενείς και όχι με υγιείς. 

Ασχολείται με ίαση και όχι με πρόληψη. Προτού εκδηλωθεί κλινική 

συμπτωματολογία, πρακτικά δεν νοείται νόσημα, ούτε γιά τον καταναλωτή 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας, ούτε και γιά τον ιατρό. Ωστόσο, οι 

παθολογοανατομικές μεταβολές έχουν ήδη ξεκινήσει. Ο χρόνος μεταξύ της 

εκκίνησης των αλλοιώσεων και της κλινικής εκδήλωσης του νοσήματος,  δεν 

αξιοποιείται συνήθως από άποψη ιατρικής φροντίδας. Είναι όμως μερικές 

ιατρικές ειδικότητες, αυτές της λεγόμενης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

που ασχολούνται όχι με ασθενείς, αλλά κυρίως με υγιείς πολίτες. Τέτοιες 

ειδικότητες είναι η Κοινωνική Ιατρική, η Δημόσια Υγιεινή, η Ιατρική της 

Εργασίας και ένα κομμάτι της Γενικής Ιατρικής. Για τις ειδικότητες της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το κύριο μέλημα είναι ο σχεδιασμός και η 

εφαρμογή της πρόληψης σε πληθυσμιακή βάση και όχι η θεραπεία της ήδη 

εκδηλωμένης νόσου μεμονωμένων περιστατικών, που έχει διορθωτικό 

χαρακτήρα. Δηλαδή να διορθωθούν οι νοσούντες οργανισμοί, γιά να 

επιστρέψουν στις συνθήκες, όπου ακριβώς δημιουργήθηκε η ασθένεια. Η 

αντιμετώπιση του νοσήματος σε πληθυσμιακή βάση, αποτελεί ολιστική 

αντιμετώπιση των αναιρέσεων της υγείας. Για την Ιατρική της Εργασίας 

ειδικότερα, είναι αναγκαιότητα η επιδημιολογική διερεύνηση των 

νοσημάτων στο χώρο εργασίας, όχι γιά την ακαδημαϊκή ερευνητική 

περιγραφή, αλλά για την οριοθέτηση των προτεραιοτήτων της πρόληψης και 
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θα συμπληρωθεί με τη διατήρηση και την προαγωγή της υγείας. Το 

παράδειγμα της Ιατρικής της Εργασίας στο πεδίο αυτό είναι το 

ενδεικτικότερο: στα πλαίσια του φαινομένου του υγιούς εργαζομένου 

(healthy worker effect), η ειδικότητα αυτή, στο κύριο πεδίο άσκησής της 

(τους χώρους εργασίας), δεν συναντά ασθενείς, αλλά κατά τεκμήριο υγιείς 

εργαζόμενους. Προ πολλού έπαψε να έχει ασθενείς η Ιατρική της Εργασίας, 

καθώς με την εφαρμογή τεχνικής πρόληψης, όπως προέκυπτε από την 

εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, δεν εμφανίζονταν περιστατικά 

νοσημάτων, ιδίως κατά τη διάρκεια του ενεργού εργασιακού βίου. Γιά 

παράδειγμα, η εφαρμογή τεχνικής πρόληψης, όπως αυτή απορρέει από τη 

νομοθεσία, οδήγησε μεταπολεμικά σε περιορισμό των πνευμονοκονιάσεων. 

Προ πολλού άρχισαν να περιορίζονται οι Κλινικές Ιατρικής της Εργασίας ή 

να μετασχηματίζονται σε Ινστιτούτα με μικρό κλινικό τμήμα, στις 

δυτικοευρωπαϊκές χώρες με παράδοση στην ιατρική αυτήν εξειδίκευση 

(Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία). Σταδιακά περιοριζόταν οι ασθενείς της Ιατρικής 

της Εργασίας, όταν άρχισαν να φαίνονται τα αποτελέσματα της εκτεταμένης 

εφαρμογής μέτρων προστασίας στους χώρους εργασίας, με σχήματα 

πρόληψης που οι ίδιοι οι Ιατροί Εργασίας σχεδίασαν και εφάρμοσαν, αλλά 

όχι πάντα μόνοι τους. Το πολυεστιακό (multidisciplinary) της 

αντιμετώπισης των προβλημάτων υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 

εργασίας, πρωίμως έδειξε την αναγκαιότητα συνεργασία κυρίως με 

μηχανικούς. Το ίδιο εφαρμόζεται πλέον με την ανάλυση επικινδυνότητας 

(risk assessment analysis) των θέσεων εργασίας. 
3.2.1.ε.iv  Καινοτομίες του προγράμματος  

Το ΠΜΣ ΥΑΕ είναι το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην 

Ελλάδα σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (και μέχρι 

πρόσφατα το μοναδικό). Στις προθέσεις του είναι η πολυεπιστημονική 

αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν την υγεία και ασφάλεια 

στους χώρους εργασίας. Στις προτεραιότητες του προγράμματος είναι η 

κατάρτιση εξειδικευμένων στελεχών για την ανάπτυξη υπηρεσιών Υγιεινής 

και Ασφάλειας της Εργασίας και Ιατρικής της Εργασίας στα πλαίσια του 
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Εθνικού Συστήματος Υγείας (με άρρητη σύνδεση με τις υπηρεσίες Δημόσιας 

Υγείας), αλλά και η κατάρτιση στελεχών του ιδιωτικού τομέα.   
3.2.1.ε.v Διάρκεια και δομή του προγράμματος 

Το Πρόγραμμα διαρκεί 4 (τέσσερα) εξάμηνα με 120 διδακτικές μονάδες 

συνολικά. Στις εκπαιδευτικές διαδικασίες κάθε εξαμήνου σπουδών 

περιλαμβάνονται διδασκαλία και συγγραφή και παρακολούθηση εργασιών 

των μεταπτυχιακών σπουδαστών. Στη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου 

σπουδών πραγματοποιείται και η πρακτική άσκηση των σπουδαστών σε 

οργανωμένες Υπηρεσίες Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Βιομηχανία, 

Νοσοκομεία, Κοινότητα) και στη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου 

ολοκληρώνεται η διπλωματική εργασία.  
3.2.1.ε.vi Εξετάσεις, διπλωματική εργασία και χορήγηση τίτλου σπουδών 

Τα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών ολοκληρώνονται με γραπτές και 

προφορικές εξετάσεις, ενώ στη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου εκτός από 

τις εκπαιδευτικές συναντήσεις, σχεδιάζεται και ολοκληρώνεται η 

διπλωματική εργασία του κάθε μεταπτυχιακού σπουδαστή (που 

περιλαμβάνει υποχρεωτικά εμπειρικά δεδομένα με έρευνα πεδίου και δεν 

περιορίζεται σε ανασκόπηση). Για κάθε διπλωματική εργασία καθορίζεται 

ερευνητικό πρωτόκολλο και παρακολουθείται από Τριμελή Συμβουλευτική 

Επιτροπή με Επιβλέποντα Καθηγητή που ορίζεται με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ, μετά από 

Εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμματος. Μετά τη 

δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας, απονέμεται ο τίτλος 

σπουδών, στον οποίο αναγράφεται και η βαθμολογία που προκύπτει από το 

συγκερασμό των βαθμών των μαθημάτων και του βαθμού της 

διπλωματικής. 
3.2.1.ε.vii  Διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών Σπουδαστών 

Ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών σπουδαστών γίνεται με 

εξετάσεις και συνέντευξη. Οι υποψήφιοι έχουν υποβάλλει τους τίτλους 

σπουδών επικυρωμένους στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ, μαζί 

με το βιογραφικό τους σημείωμα και τα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών. Το 
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πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής είναι προσβάσιμο σε κάθε υποψήφιο. Το 

πρόγραμμα απευθύνεται σε 20 πτυχιούχους από πανεπιστήμια της 

ημεδαπής ή αντίστοιχα τμημάτων της αλλοδαπής των ακόλουθων τμημάτων: 

Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Δημόσιας Υγείας, Επισκεπτών-

τριών Υγείας, Φυσιοθεραπείας (Κατ’ εξαίρεση εισάγονται στο πρόγραμμα 10 

καθηγητές ΤΕΙ μη-κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου). 
3.2.1.ε.viii  Διδακτορικό Δίπλωμα - Υποτροφίες 

Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται η ευχέρεια να συνεχίσουν τις σπουδές 

τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στο Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ. 

Από τους πρώτους αποφοίτους, μέχρι στιγμής, δύο έχουν σε εξέλιξη τη 

διδακτορική τους διατριβή, ενώ άλλη 1 μία διδακτορική διατριβή είναι στο 

στάδιο της προπαρασκευής του ερευνητικού πρωτοκόλλου που θα 

υποβληθεί στο Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ. 
3.2.1.ε.ix  Χρηματοδότηση του προγράμματος 

Η χρηματοδότηση του προγράμματος προέρχεται από τα δίδακτρα των 

μεταπτυχιακών φοιτητών. 
3.2.1.ε.x  Αξιολόγηση του προγράμματος 

Το ΠΜΣ ΥΑΕ τελεί υπό την κρίση Διεθνούς Επιτροπής Αξιολόγησης, στην 

οποία συμμετέχουν πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες του πεδίου 

της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη 

Γαλλία, τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 

 

3.2.1.στ Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Προγράμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική 

(ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α) 

Πρόεδρος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α: Ο 

Αναπληρωτής πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Καθηγητής κ. Μ Δημόπουλος  

Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α: Ο 

Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Καθηγητής κ. Ε Γεωργίου  
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3.2.1.στ.i Ιδρύματα και Τμήματα που συμμετέχουν 

Το ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α λειτουργεί από το 1995. Είναι Διαπανεπιστημιακό και 

Διατμηματικό. Τα ιδρύματα και τα τμήματα που συμμετέχουν είναι:  Η 

Ιατρική Σχολή, το Βιολογικό και το Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Ιατρικό 

Τμήμα του Πανεπιστημίου Θράκης, το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων και το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία 

με την ΕΕΑΕ και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Τη διοικητική υποστήριξη του 

προγράμματος έχει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.  
3.2.1.στ.ii  Σκοπός και Στόχοι του Προγράμματος 

Σκοπός του ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α είναι η ειδίκευση πτυχιούχων Φυσικών στην 

Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην 

προαγωγή υγείας, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εκπαίδευση και 

στην ανάπτυξη της έρευνας και της βιομηχανίας. Οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές πρέπει να καταστούν ικανοί ώστε να καλύψουν τις συνεχώς 

αυξανόμενες ανάγκες της χώρας στο αντικείμενο της Ιατρικής Φυσικής-

Ακτινοφυσικής καθώς και σε άλλα αντικείμενα που έχουν άμεση σχέση με 

την ακτινοφυσική και την ακτινοπροστασία, όπως οι βιομηχανικές και 

ερευνητικές εφαρμογές των ακτινοβολιών και των ηλεκτρομαγνητικών 

πεδίων, η φυσική και τεχνητή ακτινοβολία περιβάλλοντος, η διαχείριση 

ραδιενεργών καταλοίπων, κ.λ.π. Επιπλέον το ΠΜΣ αποσκοπεί στη 

δημιουργία επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν θέσεις εμπειρογνωμόνων ή 

υπεύθυνων ακτινοπροστασίας σε κρατικές Υπηρεσίες και ερευνητικά 

κέντρα, όπως οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου 

Υγείας, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), το ΕΚΕΦΕ 

«Δημόκριτος» κ.λ.π. Οι απόφοιτοι του ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α, με βάση την 

υφιστάμενη νομοθεσία (Α2 στ/ιοκ 2037 ΦΕΚ 280/1983) μπορούν να 

υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση της χορηγούμενης από το Υπουργείο 

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, άδεια άσκησης 

επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικού Ιατρικής.  



 49

3.2.1.στ.iii Ανταπόκριση του Προγράμματος στους στόχους της σύγχρονης 
Κοινωνίας και της Επιστήμης 

Η ανταπόκριση είναι αρκετά καλή. Οι απόφοιτοι του προγράμματος 

αναμένεται να στελεχώσουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας 

και τους φορείς υγείας. Το πρόγραμμα έχει απονείμει μέχρι σήμερα 31 

Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Οι επιτυχόντες στο ΠΜΣ για 

τη λήψη ΜΔΕ, εγγράφονται, αυτοδίκαια στη Σχολή Φυσικών Νοσοκομείων 

της ΕΕΑΕ. 
3.2.1.στ.iv  Καινοτομίες του Προγράμματος 

Το ΠΜΣ της ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α  μαζί με το ΠΜΣ Ιατρικής Φυσικής του Παν/μιου 

Πατρών αποτελούν το 2 πρώτα προγράμματα στην Ελλάδα στον τομέα της 

Ιατρικής Φυσικής-Ακτινοφυσικής. 

Στο ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α υπάρχει μεγάλος αριθμός συνεργασιών Σχολών-

Τμημάτων: 5 Ιατρικές σχολές-τμήματα (Αθήνας, Αλεξ/πολης, Ηρακλείου, 

Θες/νίκης, Ιωαννίνων)  2 τμήματα Βασικών επιστημών (Φυσικό και 

Βιολογικό), η ΕΕΑΕ και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.  
3.2.1.στ.v Διάρκεια Προγράμματος Τίτλος Σπουδών 

Η χρονική διάρκεια για την περάτωση των σπουδών είναι για το ΜΔΕ 

τουλάχιστον πέντε διδακτικά εξάμηνα με βάση το πρόγραμμα σπουδών. 

Στους επιτυχόντες απονέμεται ο τίτλος του "Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης στην Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική".  
3.2.1.στ.vi Διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών 

Για την απόκτηση του ΜΔΕ γίνονται δεκτοί στο ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α πτυχιούχοι των 

τμημάτων Φυσικής των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων 

αναγνωρισμένων ΑΕΙ της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται καταρχήν δεκτές και 

οι υποψηφιότητες κατόχων άλλων τίτλων σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο 

της Φυσικής, ως οι νόμοι ορίζουν (άρθρο 16 παρ. 1α του Ν.2327/95). Τα 

επιπλέον κριτήρια επιλογής των υποψηφίων της παραπάνω  κατηγορίας 

πέραν αυτών της κατηγορίας πτυχιούχων τμημάτων Φυσικής των ΑΕΙ θα 

καθορίζονται ανά περίπτωση από τη ΣΕ του ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α. Η επιλογή 

σπουδαστών για  το ΜΔΕ γίνεται από Εξεταστική Επιτροπή, τα μέλη της 
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οποίας ορίζονται από τη ΣΕ.  Η προκήρυξη επιλογής φοιτητών για την 

απόκτηση ΜΔΕ γίνεται εκτός των άλλων με ανακοίνωση στον ημερήσιο 

τύπο. Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή φοιτητών γίνεται με βάση τα 

ακόλουθα κριτήρια: Γραπτή εξέταση, προφορική συνέντευξη, βαθμός 

πτυχίου, βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο του 

ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α, διπλωματική εργασία, δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις, 

συστατικές επιστολές, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, και 

εντοπιότητα. Τα αποτελέσματα της επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών 

εγκρίνονται από την ΣΕ του ΠΜΣ και επικυρώνονται από την ΕΔΕ.  
3.2.1.στ.vii  Δομή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Α′ & Β′ Εξάμηνο: Τα μεταπτυχιακά μαθήματα είναι εξαμηνιαία με 

υποχρεωτική παρακολούθηση.  Η διάρκεια κάθε εξαμήνου είναι 

τουλάχιστον 12 εβδομάδες.  Η έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού 

εξαμήνου του πρώτου έτους για την απόκτηση ΜΔΕ γίνεται τον Οκτώβριο 

και του δεύτερου εξαμήνου περί τα τέλη Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου. Το 

πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει 12 μαθήματα και το δεύτερο 8 μαθήματα. 

Φοιτητής που απουσίασε αδικαιολόγητα περισσότερο από το 10% των 

θεωρητικών ωρών μιας ενότητας, ή δικαιολογημένα περισσότερο του 20%, 

θεωρείται ότι απέτυχε στις εξετάσεις που ακολουθούν στην αντίστοιχη 

ενότητα. Η συμμετοχή σε όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις είναι 

υποχρεωτική. Οι εξετάσεις γίνονται γραπτές και βαθμολογούνται με άριστα 

το δέκα και βάση το πέντε. Αν ο φοιτητής αποτύχει σε περισσότερα από τρία 

μαθήματα ανά εξάμηνο διαγράφεται, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η 

ΣΕ. Αν αποτύχει σε μαθήματα ενός εξαμήνου που δεν ξεπερνούν τα τρία 

επανεξετάζεται. Οι φοιτητές που έχουν εκκρεμότητες μετά τις 

επαναληπτικές εξετάσεις  επανεξετάζονται από επιτροπή που ορίζεται από 

τη ΣΕ. 

Γ′ & Δ′ Εξάμηνο: Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπαίδευση στο Γ′ & Δ′ 

εξάμηνο, είναι η επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του Α′ και Β′ εξαμήνου.  Ο 

φοιτητής θα ασκηθεί τουλάχιστον επί ένα πλήρες τετράμηνο σε κάθε ένα 

από τα ακόλουθα τρία γνωστικά αντικείμενα: Φυσική της Ακτινοθεραπείας, 
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Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής και Φυσική της Πυρηνικής Ιατρικής καθώς 

και σε σχετικά με αυτά θέματα ακτινοπροστασίας με βάση το πρόγραμμα 

που έχει καθορισθεί. Για κάθε γνωστικό αντικείμενο ο σπουδαστής είναι 

υποχρεωμένος να ασκηθεί σε μια σειρά πρακτικών και τεχνικών ασκήσεων 

οι οποίες καθορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών του Γ′ και Δ′ εξαμήνου. 

Επίσης για κάθε ένα από τα ανωτέρω αντικείμενα ο σπουδαστής 

υποχρεούται να συντάξει τουλάχιστον μία μελέτη ποιοτικού ελέγχου και μία 

μελέτη θωράκισης σχετική με το αντικείμενο του τετραμήνου της άσκησής 

του. Οι φοιτητές μπορούν να απουσιάσουν ως δέκα εργάσιμες ημέρες το 

καλοκαίρι (θερινές διακοπές) και από πέντε εργάσιμες ημέρες λόγω 

Χριστουγέννων και Πάσχα. Σε περίπτωση που ο φοιτητής που απουσίασε 

αδικαιολόγητα περισσότερο από το 5% των ωρών που σχετίζονται με ένα 

γνωστικό αντικείμενο, ή δικαιολογημένα περισσότερο του 10%  των ωρών, 

οφείλει να επαναλάβει την άσκηση στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.Η 

ανελλιπής παρακολούθηση, όσο και η επιτυχής ολοκλήρωση του 

προγράμματος πρακτικής άσκησης πιστοποιούνται από τους επιβλέποντες 

την πρακτική άσκηση μέλη ΔΕΠ. Η επίδοση του σπουδαστή βαθμολογείται 

από το επιβλέπων μέλος ΔΕΠ, με άριστα το δέκα και βάση το πέντε. Σε 

περίπτωση μη επιτυχούς περάτωσης της πρακτικής άσκησης, η ΣΕ 

καθορίζει τις περαιτέρω διαδικασίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

των φοιτητών. 

Ε΄ Εξάμηνο: Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής 

υποχρεούται να εκπονήσει διπλωματική εργασία, της οποίας τόσον το θέμα 

όσον και ο επιβλέπων, που είναι μέλος ΔΕΠ, καθορίζονται από τη ΣΕ σε 

συνεργασία με το φοιτητή. Μετά την υποβολή της διπλωματικής εργασίας, η 

ΣΕ του Πανεπιστημίου που είναι γραμμένος ο φοιτητής, ορίζει Τριμελή 

Εξεταστική Επιτροπή (ΤΕΕ), στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά και ο 

επιβλέπων στην εργασία. Ο φοιτητής υποστηρίζει στην ΤΕΕ την εργασία του 

σε ανοικτή συνεδρία. Η επίδοση του φοιτητή βαθμολογείται με άριστα το 

δέκα και βάση το πέντε.  Σε περίπτωση που η ΤΕΕ κρίνει ότι η εργασία δεν 
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είναι ικανοποιητική, υποδεικνύει στον φοιτητή τις περαιτέρω διαδικασίες, 

τροποποιήσεις, βελτιώσεις και αλλαγές. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και 

σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται. Η ολοκλήρωση της όλης 

διαδικασίας εκπόνησης και εξέτασης της διπλωματικής εργασίας πρέπει να 

έχει ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τους 18 μήνες από 

την ανάθεση του θέματος στον φοιτητή. Παράταση μπορεί να δοθεί μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν απόφασης της ΣΕ του ΔΔΠΜΣ με σύμφωνη 

γνώμη του επιβλέποντος. 
3.2.1.στ.viii  Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΜΠΣ περιλαμβάνει θεματικές ενότητες 

που εστιάζονται στην φυσική, ιατρική, εφαρμογές των ΗΥ στην ιατρική, 

δοσιμετρία-ακτινοθεραπεία, διαγνωστικές εφαρμογές, ακτινοπροστασία, 

εργαστηριακές ασκήσεις και ειδικές διαλέξεις.  
3.2.1.στ.ix  Εξέταση των μεταπτυχιακών φοιτητών και χορήγηση τίτλου 

Η τελική βαθμολογία του ΜΔΕ διαμορφώνεται σε ενιαία βαθμολογική 

ποσοστιαία κατανομή: 40% του μέσου βαθμού των είκοσι μαθημάτων που 

εξετάσθηκαν κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα, κατά 30%  του βαθμού της 

πρακτικής άσκησης (βαθμοί στα τρία γνωστικά αντικείμενα της πρακτικής 

άσκησης) και κατά 30%  του βαθμού της Διπλωματικής Εργασίας.  

Τα ΜΔΕ και τα Διδακτορικά Διπλώματα απονέμονται μετά από απόφαση 

της ΕΔΕ, από το Πανεπιστήμιο που είναι γραμμένος ο φοιτητής. 
3.2.1.στ.x  Διδακτορικό Δίπλωμα-Υποτροφίες 

Η Διδακτορική Διατριβή εκπονείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Ν.2083/92. Στο ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α και όσον αφορά στην εκπόνηση Διδακτορικής 

Διατριβής, γίνονται δεκτοί μετά από απόφαση της ΕΔΕ και σύμφωνη γνώμη 

της ΣΕ, κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ιατρική Φυσική τμημάτων 

ΑΕΙ της ημεδαπής ή κάτοχοι αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ 

μεταπτυχιακού διπλώματος σε συναφές αντικείμενο. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η διαθεσιμότητα των μελών ΔΕΠ των συνεργαζομένων 

φορέων για την παρακολούθηση και καθοδήγηση των υποψηφίων καθώς 

και η απαιτούμενη υποδομή για την εκτέλεση της ερευνητικής εργασίας. Η 
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φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή του υποψηφίου στην Ιατρική 

Σχολή ή Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστήμιο στο οποίο έχει επιλεγεί. 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την περάτωση των σπουδών για το 

Διδακτορικό Δίπλωμα είναι 3.5 έτη, με εξαίρεση τους κατόχους ΜΔΕ του 

ΔΔΠΜΣΙΦΑ που θα εκπονήσουν διατριβή σε θέμα που είναι συνέχεια της 

διπλωματικής τους εργασίας για λήψη του ΜΔΕ για τους οποίους είναι 

τέσσερα εξάμηνα. Για τους αριστούχους προβλέπεται χορήγηση 

υποτροφίας. 
3.2.1.στ.xi  Χρηματοδότηση του Προγράμματος 

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Υπουργείου 

Παιδείας μέχρι το 2003. Από το 2003 και μετά οι πηγές χρηματοδότησης 

είναι δίδακτρα και ερευνητικά προγράμματα. 
3.2.1.στ.xii  Αξιολόγηση του Προγράμματος 

Το ΠΜΣ δεν τελεί προς το παρόν υπό την κρίση και αξιολόγηση κάποιας 

Διεθνούς Επιτροπής. Έχει αξιολογηθεί το 2003 από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και 

βρίσκεται συνεχώς κάτω από εσωτερική αξιολόγηση από τους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές του. 
 

 

 

3.3 Πρόγραμμα Διδακτορικών σπουδών 

Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής λόγω μη ύπαρξης Μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων σπουδών στα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα στηρίχτηκε 

μεχρι πρόσφατα στην «εναλλακτική» διαδικασία που προβλέπει το αρθρο 13 

του Νόμου 2083/92. Η διαδικασία δεν είναι ανταγωνιστική μεταξύ των 

υποψηφίων διότι οι θέσεις δεν προκηρύσσονται ούτε δημοσιεύονται στον 

τύπο.  Ουσιαστικά γίνονται δεκτοί οι περισσότεροι υποψήφιοι που θα 

έλθουν σε συνεννόηση με κάποιον επιβλέποντα που θα δεχτεί να τους 

επιβλέψει. Εντούτοις, τα κριτήρια είναι σχετικά αυστηρά (και γίνονται 

συνεχώς αυστηρότερα) κατά τη διάρκεια εκπόνησης και γι’ αυτό ο αριθμός 

αυτών που περάτωσαν επιτυχώς είναι μικρό ποσοστό των εγγραφέντων. Η 
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εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων με επιτυχή περάτωση στο Πρόγραμμα 

Διδακτορικών Σπουδών επι συνολικού αριθμού 745 (451 άνδρες, 294 

γυναίκες) υποψηφίων διδακτόρων (Μαϊος 2009) παρουσιάζεται στον 

Πίνακα: 

 Επιτυχής περάτωση Βαθμός 

  Άριστα Λίαν καλώς Καλώς 

2004 26 20 5 1 

2005 19 18 1 - 

2006 29 29 - - 

2007 31 25 5 1 

2008 32 26 4 2 

Σύνολο 137 118 (86%) 15 (11%) 4 (3%) 

 

Στο πρόγραμμα Διδακτορικών σπουδών δεν προσφέρονται μεταπτυχιακά 

μαθήματα και συνήθως απαιτείται περιοδική μόνο παρουσία του 

υποψηφίου δεδομένου οτι συχνά γίνεται παράλληλα με κλινικές 

δραστηριότητες (πχ ειδικότητα) 

 

 

3.4 Κριτική εκτίμηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών 

3.4.1 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Masters) 

Θετικά Σημεία   

 Το Ιατρικό Τμήμα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αναπτύσσει 

σταδιακά σημαντική δραστηριότητα στον τομέα της οργάνωσης 

Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων μόνο του ή με την συμμετοχή του σε 

Διατμηματικά-Διαπανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά προγράμματα που 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων. Το Τμήμα εναρμονίζεται με το νέο 

νόμο  για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην χώρα και προσπαθεί να 

εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητες που παρέχονται από τα 

προγράμματα που χρηματοδοτούν ερευνητικές  προτάσεις, τόσο στον 
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Ελλαδικό χώρο όσο και στον Ευρωπαϊκό χώρο. Τα οφέλη από την ανάπτυξη 

και λειτουργία των Προγραμμάτων αυτών είναι πολλαπλά ως αναφέρεται 

κατωτέρω: 

 Τα πρώτα ΠΜΣ που λειτούργησαν στο ΔΠΘ ανταποκρίθηκαν ήδη θετικά 

στους στόχους του Τμήματος για την αναβάθμιση της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης και ήδη έχουν αποφοιτήσει οι πρώτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, 

άριστα καταρτισμένοι και ικανοί να στελεχώσουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά 

Ινστιτούτα, Υπηρεσίες Υγείας, Νοσοκομεία και Τεχνολογικές Βιομηχανίες. 

Επιπλέον η προσπάθεια αυτή ωφέλησε πολλαπλώς το τμήμα καθώς τα 

ερευνητικά εργαστήρια των μελών ΔΕΠ στελεχώθηκαν με άριστα 

καταρτισμένους νέους ερευνητές που επελέγησαν μέσα από αυστηρότατες 

και διαφανείς διαδικασίες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της 

ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ στο Τμήμα και την αύξηση των 

δημοσιεύσεων του Τμήματος σε περιοδικά με μεγαλύτερο δείκτη απήχησης. 

Η ανάπτυξη ΠΜΣ στο ΔΠΘ είναι σχετικά καινούργια. Όμως τα ΠΜΣ που 

οργανώθηκαν πρώτα ήδη λειτουργούν με διεθνείς προδιαγραφές, όπως 

κρίσιμη μάζα έμπειρων ερευνητών, διεθνείς συνεργασίες κλπ και έχουν να 

επιδείξουν  άριστη σταδιοδρομία των αποφοίτων τους. Τα νεότερα 

προγράμματα στις βιοϊατρικές επιστήμες ακολουθούν τις ίδιες 

προδιαγραφές και καταβάλλεται μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια από 

τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος για την ισοβαρή ανάπτυξη όλων των 

Προγραμμάτων βάσει των προδιαγραφών που ισχύουν σήμερα διεθνώς. Τα 

διατμηματικά προγράμματα επιχειρούν να συνδέσουν το ΔΠΘ με άλλα 

Ακαδημαϊκά και Επιστημονικά Ιδρύματα και κατ’ επέκταση την ιατρική 

εκπαίδευση με την ιατρική τεχνολογία, τις κοινωνικές επιστήμες και την 

δημόσια υγεία. 

 Περιορισμοί – Δυσκολίες 

 Τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα που λειτουργούν στο ΔΠΘ 

είναι σχετικά πρόσφατα και δεν έχει δοθεί ικανό χρονικό διάστημα ώστε να 

φανούν τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται 

από το Επιστημονικό προσωπικό των Προγραμμάτων. Ένα δεύτερο 
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πρόβλημα είναι το ότι τα περισσότερα ευρίσκονται στον πρώτο ή στους 

πρώτους κύκλους σπουδών και δεν έχει αποκτηθεί η κατάλληλη εμπειρία 

για την βελτίωση τους. Καταβάλλεται όμως συνεχής προσπάθεια και 

υπάρχει παράλληλη συνεργασία μεταξύ των μελών ΔΕΠ των ΜΠΣ, ώστε η 

ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας να βελτιώσει την όλη δομή των 

Προγραμμάτων. Ένας τρίτος ανασταλτικός παράγοντας είναι, η ελλιπής 

χρηματοδότηση που εμποδίζει την πλήρη ανάπτυξη μερικών από τα ΠΜΣ 

του Τμήματος ή την ανάπτυξη νέων. 

Η πρακτική, που ισχύει σχεδόν σε όλα τα Ιατρικά Τμήματα της χώρας, της 

μη διαφοροποίησης των διδακτορικών διπλωμάτων που προέρχονται μέσω 

οργανωμένων προγραμμάτων και αυτών που προκύπτουν μέσω της 

εναλλακτικής διαδικασίας, δίνει τη δυνατότητα επιλογής της ελάσσονος 

προσπάθειας. Η ύπαρξη του νέου νόμου για τις μεταπτυχιακές σπουδές, η 

δημιουργία  ενός νέου σύγχρονου κανονισμού σπουδών στο Τμήμα μας με 

την θέσπιση μιας σειράς κριτηρίων που αποσκοπούσαν στη διασφάλιση της 

ποιότητας των διδακτορικών διατριβών, όπως η αναγκαιότητα για μια 

τουλάχιστον δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό εμβέλειας στην οποία ο 

υποψήφιος διδάκτωρ θα είναι 1ος ή 2ος συγγραφέας και η πρόσφατα 

συσταθείσα Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΔΠΘ  πιστεύουμε ότι θα 

συμβάλλουν τα μέγιστα στην αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Προτάσεις για βελτίωση και εξασφάλιση της βιωσιμότητας των ΜΠΣ 

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Αποτελεί βασικό άξονα στην ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη των ΜΠΣ. 

Πιστεύουμε ότι η χρηματοδότηση από το ΥΠΕΠΘ προγραμμάτων 

υποτροφιών για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ιδίως σε προγράμματα που 

διεξάγεται εργαστηριακή έρευνα πρέπει να αυξηθεί. 

Επίσης μπορεί να ενισχυθεί η ανταγωνιστική χρηματοδότηση προτύπων 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων που θα προκύψουν από την εξωτερική 

αξιολόγηση των υποδομών τους για να εξελιχθούν σε πρότυπα μοντέλα για 

την ανάπτυξη των υπόλοιπων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της χώρας.  
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Ενίσχυση της πρακτικής που χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς σε Μεταπτυχιακά 

Προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΕΑΚ Ι και ΙΙ με την οποία 

αναπτύχθηκε συνεργασία μεταξύ του ΔΠΘ και αναγνωρισμένων 

πανεπιστημίων ή ερευνητικών ινστιτούτων του εξωτερικού και η οποία 

επέτρεψε σε διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού να συμμετάσχουν 

στην εκπαιδευτική διαδικασία των ΜΠΣ και να εκπαιδεύσουν 

μεταπτυχιακούς φοιτητές στα εργαστήρια τους. 

2. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Θέσπιση κριτηρίων για την προσέλκυση ικανού αριθμού Ιατρών-

Επιστημόνων και βασικών επιστημόνων για την δημιουργία κρίσιμης μάζας 

απαραίτητης για τη διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση των μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων. Η ύπαρξη του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 

στο ΔΠΘ, και μάλιστα στον ίδιο φυσικό χώρο με το ΔΠΘ, αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα για την στρατολόγηση ικανού επιστημονικού 

προσωπικού στα ΜΠΣ του ΔΠΘ. 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

Αξιολόγηση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, τόσο από εσωτερική 

επιτροπή όσο και από διεθνή επιτροπή εμπειρογνωμόνων κάθε τρία χρόνια 

και την εφαρμογή των συστάσεων των επιτροπών αξιολόγησης. 

Θέσπιση κινήτρων, όπως είναι η παροχή υποτροφιών χορηγούμενων μέσω 

των οργανωμένων ΠΜΣ, για την βελτίωση της ποιότητος σπουδών των 

Μεταπτυχιακών Σπουδαστών. 

4. ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ  

Δημιουργία Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας (National Institute of Health) κατά 

τα διεθνή πρότυπα, που θα ενισχύσει το ερευνητικό/διδακτικό δυναμικό 

καθώς και τις υποδομές των ερευνητικών προγραμμάτων. Το Εθνικό 

Ινστιτούτο Υγείας θα είναι αρμόδιο για την ανταγωνιστική οικονομική 

υποστήριξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων και άλλων ερευνητικών 

δραστηριοτήτων με κριτήρια αριστείας.  
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3.4.2 Διδακτορικές Διατριβές Ενα σημαντικό πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει το τμήμα ειναι ο μεγάλος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων 

που συσσωρεύθηκε με την πάροδο των ετών (745 υποψήφιοι, Μαϊος 2009) 

ενώ δεν εχει υπάρξει αποτελεσματικός τρόπος «διαγραφής» των «ανενεργών» 

υποψηφίων. Η ευκολία με την οποία γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι χωρίς 

διαδικασίες προ-αξιολόγησης εχει σαν αποτέλεσμα τη «συσσώρευση» αυτή 

αλλά και ορισμένες φορές την τελική κατάληξη σε Διδακτορικές Διατριβές 

μικρής ή αμφίβολης συνεισφοράς στην επιστήμη. Μάλιστα σε αναδρομική 

μελέτη των επιτυχώς περατωθέντων Διδακτορικών  διατριβών  για το ετος 

2007 διαπιστώθηκε πώς μόνο οι μισές οδήγησαν σε δημοσίευση σε έγκριτο 

ιατρικό περιοδικό (MedLine indexed) 

Το παραπάνω πρόβλημα  αντιμετωπίστηκε με την ψήφιση κανονισμού 

εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών (παράρτημα ΙΙ) με α) αυστηρότερα 

κριτήρια επιλογής νέων υποψηφίων β) ανάγκη για μία τουλάχιστον 

δημοσίευση απο το υλικό της διατριβής σε διεθνές εγκριτο περιοδικό 

(MedLine indexed) στην οποία ο υποψήφιος θα είναι 1ος ή 2ος συγγραφέας 

πριν απο την υποστήριξη και γ) με θέσπιση ανώτερου χρονικού ορίου 

εκπόνησης και ακολούθως αυτόματης διαγραφής. 

 

4. Διδακτικό έργο 
4.1, 4.2 & 4.3  Αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού και 

της διδακτικής διαδικασίας,  οργάνωση κα εφαρμογή του διδακτκού 

έργου 

Η ύλη των μαθημάτων γνωστοποιείται στους φοιτητές στην αρχή του κάθε  

εξαμήνου, αλλά υπάρχει και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα των 

περισσότερων μαθημάτων. Για την θεωρητική διδασκαλία χρησιμοποιούνται 

κυρίως παρουσιάσεις με PowerPoint και τα περισσότερα μαθήματα έχουν 

ιστοσελίδες (e-class). Οι κλινικές ασκήσεις και τα εργαστήρια γίνονται σε 

μικρές ομάδες. Η διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των 

μαθημάτων και η επιλογή των διδακτικών μεθόδων ειναι στην απόλυτη 
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επιλογή του διδάσκοντος. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων τηρείται 

επακριβώς. 

Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου βασίστηκε κυρίως στα συμπληρωμένα 

απογραφικά δελτία μαθημάτων. Στην πρόσκληση της ΟΜΕΑ απάντησαν και 

συμπλήρωσαν το απογραφικό δελτίο μαθήματος οι διδάσκοντες μόνο των 

25 (απο τα 56 συνολικά υποχρεωτικά μαθήματα) δηλαδή ποσοστό 45%, ενώ 

μόνο των 17 (απο τα 50 κατ’ επιλογήν μαθήματα) δηλαδή ποσοστό 34%. 

Τονίζεται οτι το ατομικό απογραφικό δελτίο για μέλη ΔΕΠ συμπληρώθηκε 

σε ποσοστό 83%, η διαφορά πιθανότατα οφείλεται στην απουσία 

εξοικείωσης με την διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων απο τους 

φοιτητές, ενώ αντίθετα η αξιολόγηση του ερευνητικού-συγγραφικού έργου 

τους με βιβλιομετρικούς δείκτες είναι πολύ πιό οικεία. Στοιχεία σχετικά με 

όλα τα υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν μαθήματα παρατίθενται στο 

παράρτημα VII. Για τα μαθήματα που δεν συμπληρώθηκε το απογραφικό 

δελτίο μαθήματος τα στοιχεία ζητήθηκαν προφορικά απο τους διδάσκοντες.  

Με βάση τα συμπληρωμένα απογραφικά δελτία μαθήματος η μέση 

βαθμολογία στα υποχρεωτικά μαθήματα ήταν 5.7, ενώ στα κατ’ επιλογήν 

μαθήματα ήταν 8.8 ( βλέπε παρακάτω γράφημα), μια διαφορά στατιστικά 

σημαντική που δείχνει ενδεχομένως μια ευνοϊκότερη αντιμετώπιση απο 

τους διδάσκοντες με σκοπό την επιλογή του μαθήματος απο περισσότερους 

φοιτητές.  

Αξιολόγηση απο τους φοιτητές έγινε σύμφωνα με τα συμπληρωμένα 

απογραφικά δελτία μαθήματος μόνο σε 16/56 υποχρεωτικά μαθήματα 

(29%), ενώ μόνον απο 7 απο τα μαθήματα αυτά δόθηκαν σχετικά στοιχεία  
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στην ΟΜΕΑ (δελτίο αξιολόγησης μαθήματος). Με βάση το παραπάνω μικρό 

δείγμα ήταν αδύνατη η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά την αξιολόγηση 

των μαθημάτων απο τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση στα υποχρεωτικά μαθήματα ήταν ικανοποιητική 

(στοιχεία απο το δελτίο αξιολόγησης μαθήματος) με το 56%  των 

απαντήσεων (14/25) να δηλώνει παρακολούθηση του 40-60% των φοιτητών, 

ενώ το 24% (6/25) των απαντήσεων δήλωσε παρακολούθηση 80-100% των 

φοιτητών και 12% (2/25) παρακολούθηση 60-80% των φοιτητών,  4%  

(1/25) δήλωσαν παρακολούθηση 20-40% και 4% (1/25) 0-40%. Τα 

παραπάνω απεικονίζονται στο κατωτέρω γράφημα. 
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  Ποσοστό παρακολούθησης φοιτητών στα υποχρεωτικά μαθήματα 

 

Στα επιλεγόμενα μαθήματα 35% (6/17) των απαντήσεων δήλωσαν 

παρακολούθηση του 40-60% των φοιτητών και 29% (5/17) 80-100% των 

φοιτητών, 18% (3/17) παρακολούθηση του 60-80% των φοιτητών και 18% 

(3/17) παρακολούθηση απο 20-40% των φοιτητών. 

4.4 Εκπαιδευτικά βοηθήματα 

Σε όλα τα μαθήματα διανέμονται σύγχρονα συγγράμματα ελλήνων 

συγγραφέων ή ξενόγλωσσα σε ελληνική μετάφραση. Η παραλαβή των 

συγγραμμάτων είναι συνήθως έγκαιρη.  Σε πολλές περιπτώσεις υλικό 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 

4.5 Διαθέσιμα μέσα και υποδομές 

Οι κτιριακές υποδομές του ιατρικού τμήματος είναι επαρκείς για τις 

διδακτικές ανάγκες και περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 8.3.1 παρ’ 

ολο που οι αίθουσες διδασκαλίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι 

οριακά επαρκείς σε αριθμό θέσεων. Τα γραφεία ομως για τις διάφορες 

βαθμίδες μελών ΔΕΠ στα κλινικά μαθήματα στο Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο είναι ανεπαρκή σε αριθμό. Ο επιστημονικός εξοπλισμός για την 

διδασκαλία και τις ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος περιγράφεται 

στο παράρτημα V. Στη συντριπτική πλειοψηφία τα μαθήματα γίνονται με τη 

βοήθεια  προβολικού (data projector) και ηλεκτρονικού υπολογιστή με 

χρήση λογισμικού power point®.  

40-60% (56%)

80-100% (24%)

60-80% 
(12%)
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Από τα 108 ατομικά απογραφικά δελτία μέλων ΔΕΠ που συμπληρώθηκαν 

υπήρξε ανταπόκριση στις σχετικές με την επάρκεια χώρων και υποδομών 

ερωτήσεις (ερωτήσεις υπ αριθμ. ΙΙ2, ΙΙ3 και ΙΙ4) μονο στα μισά. Τα 

αποτελέσματα συνοψίζονται στα παρακάτω γραφήματα. 
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Καλυπτουν οι υποδομές τις ανάγκες?

26%

12%
28%

32%
2%

1 2 3 4 5
 

 

Σχετικά με την επάρκεια χώρων η πλειοψηφία απαντά οτι είναι αρκετά 

καλή (28%) ενώ 26% και 14% αντίστοιχα θεωρούν οτι είναι πολύ καλή και 

άριστη. Σχετικά με την επάρκεια εξοπλισμού η σχετική πλειοψηφία απαντά 

οτι είναι πολύ καλή (42%). Στην ερώτηση αν οι υποδομές καλύπτουν τις 

ανάγκες δεν υπάρχει ομοιογένεια στις απαντήσεις, 26% απαντούν οτι δεν 

καλύπτουν καθόλου τις ανάγκες, ενώ 32% οτι τις καλύπτουν σε πολυ καλό 

βαθμό. Οι διαφορές στις απαντήσεις ενδεχομένως εξηγούνται απο τις 

διαφορετικές ανάγκες υποδομών στα διάφορα μαθήματα. 

 

4.6 Βαθμός αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών 

Ο βαθμός αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο 

ιατρικό τμήμα θεωρείται αρκετά ικανοποιητικός. Πρόσβαση στο διαδίκτυο 

έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ στο τμήμα Ιατρικής από τα γραφεία τους, μέσω 

δομημένης καλωδίωσης τόσο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όσο και στα 

προκλινικά κτίρια, ενώ οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις 

υπηρεσίες του διαδικτύου από την Βιβλιοθήκη του τμήματος. Τόσο τα μέλη 

ΔΕΠ όσο και οι φοιτητές μπορούν να εχουν πρόσβαση και απο το σπιτι τους 

με ειδικό κωδικό μέσω  VPN σύνδεσης.  

Ειναι επίσης διαθέσιμες υπηρεσίες οπως ο ηλεκτρονικός μαυροπίνακας 

(κεφάλαιο 8.4.1), η εκπαιδευτική τηλεμετάδοση (κεφάλαιο 8.4.2), η 

καθόλου

λίγο 

Αρκετά καλά

Πολύ καλά 

Αριστα 



 64

σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεδιάσκεψη (κεφάλαιο 8.4.3) ενώ υπάρχει 

εργαστήριο δημιουργίας και διαχείρισης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

(Media Lab κεφάλαιο 8.4.5) με 5 σταθμούς εξυπηρέτησης (servers). 

 

4.7 Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων  

Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών για τα ακαδημαϊκό έτος 

2007-08  ήταν 786, ενώ τα μέλη ΔΕΠ 130. Επομένως, σε κάθε μέλος ΔΕΠ 

αντιστοιχούν 786/130=6 φοιτητές,  η αναλογία αυτή κρίνεται σχετικά 

ικανοποιητική. Ομως εδώ τονίζεται οτι σε πολλά κλινικά γνωστικά 

αντικείμενα υπάρχει και σημαντικός φόρτος κλινικού έργου (εφημερίες 

κλπ) με παντελή απουσία γιατρών ΕΣΥ, με αποτέλεσμα τα μέλη ΔΕΠ να 

επιφορτίζονται δυσανάλογα μεγάλο κλινικό εργο που δυσκολεύει την 

απόδοση τους στη διδασκαλία/έρευνα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται οτι το 

ΠΓΝΑ είναι το μοναδικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που απαιτείται να 

εφημερεύουν και οι καθηγητές α’ βαθμίδας. 
 

5. Ερευνητικό έργο 
5.1. Ερευνητικοί στόχοι και προαγωγή της έρευνας 

O βασικός στόχος του Ιατρικού τμήματος είναι αφ’ ενός η αριστεία στη 

διδασκαλία και αφ’ ετέρου η δημιουργία νέας γνώσης μέσα από την 

προαγωγή της επιστημονικής έρευνας. Η τελευταία αποτελεί τον 

σημαντικότερο παράγοντα για την αναβάθμιση του επιπέδου της 

διδασκαλίας και εξοικειώνει τον φοιτητή με την Αριστοτέλεια επαγωγική 

σκέψη. 

Το Ιατρικό τμήμα θέλοντας να τονίσει τα παραπάνω δίνει ιδιαίτερη έμφαση 

στη δημοσίευση ερευνητικών εργασιών σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά 

περιοδικά με κριτές. Ο αριθμός και η ποιότητα των δημοσιεύσεων αποτελεί 

ένα απο τα σημαντικά κριτήρια εξέλιξης σε ανώτερη βαθμίδα.  
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5.2. Ερευνητικές κατευθύνσεις – προγράμματα 

Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του Ιατρικού τμήματος εστιάζονται τόσο στην 

κλινική ερευνα όσο και στην βασική ερευνα ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, 

ενώ αναμένεται ενίσχυση της τελευταίας σε συνεργασία με το νεοσύστατο σε 

γεωγραφική γειτνίαση τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ. 

Το Ιατρικό τμήμα συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα όπως 

παρουσιάζονται στο παράρτημα VIII. Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται 

κυρίως από ανταγωνιστικά εθνικά ή διεθνή προγράμματα ή αποτελούν 

συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενες απο εταιρείες πολυκεντρικές κλινικές 

μελέτες, ενώ υποτυπώδης είναι η χρηματοδότηση για έρευνα, μέσω του 

τακτικού προϋπολογισμού. 

5.3. Ερευνητικές υποδομές 

Οι υπάρχουσες υποδομές  χαρακτηρίζονται απο το 38% των μελών ΔΕΠ οτι 

δεν καλύπτουν ή καλύπτουν λίγο τις ερευνητικές τους ανάγκες (κεφάλαιο 

4.5). Τα προβλήματα εστιάζονται κυρίως στην ανεπαρκή χρηματοδότηση, 

στην συνακόλουθη ελλειψη εργαστηριακού εξοπλισμού αλλά και έλλειψη 

δυνατότητας συντήρησης του ήδη υπάρχοντος. Επίσης πρόβλημα αποτελεί 

η ανορθολογική κατανομή χώρων ιδιαίτερα στις κλινικές στο 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. 

5.4. Δημοσιεύσεις και 5.5  Η αναγνώριση τους από τρίτους 

Τον Φεβρουάριο 2009 υπηρετούσαν συνολικά 130 μέλη ΔΕΠ και των 

τεσσάρων βαθμίδων (26 καθηγητές Α΄ βαθμίδας, 23 αναπληρωτές 

καθηγητές, 51 επίκουροι καθηγητές και 30 λέκτορες). 

Σε πρόσκληση της ΟΜΕΑ απάντησαν και συμπλήρωσαν το ατομικό 

απογραφικό δελτίο για μέλη ΔΕΠ συνολικά 108 (ποσοστό 83%) αναλυτικά 

20 καθηγητές Α΄ βαθμίδας, 21 αναπληρωτές καθηγητές, 42 επίκουροι 

καθηγητές και 25 λέκτορες. 

Για την ενδεικτική καταγραφή της ερευνητικής δραστηριότητας 

παρατίθενται οι συνολικές δημοσιεύσεις σε περιoδικά που ευρετηριάζονται 

στη βάση PubMed, ενώ για να εκτιμηθεί η απήχηση του ερευνητικού έργου 



 66

παρατίθεται το σύνολο των αναφορών (citations) όπως ανευρίσκονται στη 

βάση SCOPUS, ο συνολικός «συντελεστής απήχησης» (Impact factor)  

καθώς και ο συντελεστής h . Οι καθηγητές Α’ βαθμίδας (Ν=20) είχαν μέσο 

όρο 75 δημοσιεύσεων (διακύμανση 25-200), μέσο όρο 522 αναφορών 

(διακύμανση 51-2500), μέσο ορο  συνολικού «συντελεστή απήχησης» 142 

(διακύμανση 25-700) καθώς και μέσο ορο συντελεστή h 9.7 (διακύμανση 

3-25). Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικοί συγκεντρωτικοί πίνακες. 
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Οι αναπληρωτές καθηγητές (Ν=21) είχαν μέσο όρο 60 δημοσιεύσεων 

(διακύμανση 11-215), ενδιάμεση τιμή  αναφορών 183 (διακύμανση 29-

3589), ενδιάμεση τιμή  συνολικού «συντελεστή απήχησης» 58 (διακύμανση 



 68

19-653) καθώς και μέσο όρο συντελεστή h 10.4 (διακύμανση 2-31). Οι 

ενδιάμεσες τιμές χρησιμοποιήθηκαν αντί της μέσης τιμής (μέσου όρου) σε 

μη-κανονικές κατανομές. Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικοί 

συγκεντρωτικοί πίνακες. 
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Οι επίκουροι καθηγητές (Ν=42) είχαν μέσο όρο 30 δημοσιεύσεων 

(διακύμανση 1-85), ενδιάμεση τιμή  αναφορών 85 (διακύμανση 15-798), 

μέσο όρο  συνολικού «συντελεστή απήχησης» 54 (διακύμανση 1.4-142) 

καθώς και μέσο όρο συντελεστή h 5.8 (διακύμανση 2-17). Παρακάτω 

παρατίθενται αναλυτικοί συγκεντρωτικοί πίνακες. 
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Οι λέκτορες (Ν=25) είχαν μέσο όρο 17 δημοσιεύσεων (διακύμανση 4-39), 

μέσο όρο  αναφορών 65 (διακύμανση 1-298), μέσο όρο  συνολικού 

«συντελεστή απήχησης» 35 (διακύμανση 2.5-85.5) καθώς και μέσο όρο 

συντελεστή h 4 (διακύμανση 1-9). Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικοί 

συγκεντρωτικοί πίνακες. 
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Η παραγωγή δημοσιεύσεων  του συνόλου των μελών ΔΕΠ όλων των 

βαθμίδων σε διεθνή περιοδικά (MedLine indexed) παρουσιάζει αυξητική 

τάση από 428 το 2006 σε 621 το 2008, ενώ αντίστοιχα αυξήθηκε ο αριθμός 

των αναφορών από 4317 το 2006 σε 4767 το 2007  και 4297 το 2008. 

Αντίστοιχα αυξήθηκε σημαντικά (p=0.004) και ο αριθμός δημοσιεύσεων ανά 

μέλος ΔΕΠ σε διεθνή περιοδικά (MedLine indexed) στην τριετία 2006-2008, 

η μέση τιμή δημοσιεύσεων ανά μέλος ΔΕΠ για το 2008 ήταν 6.2 

δημοσιεύσεις (διακύμανση 1-25, SD=4). Τα παρακάτω παρουσιάζονται και 

στούς  παρακάτω πίνακες. 
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Γραφική παράσταση της αύξησης του συνολικού αριθμού δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ σε 

διεθνή περιοδικά  (MedLine indexed) στις χρονιές 2006, 2007 και 2008* 

 
*Δεν συνυπολογίστηκε οτι κάποιες δημοσιεύσεις εχουν υπολογιστεί διπλά καθώς συμμετέχουν σ’ αυτές 

περισσότερα μελη ΔΕΠ 
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Σαν δείκτης της ενδοτροφοδότησης (inbreeding) του Ιατρικού τμήματος  με  

στελέχη υπολογίστηκε το ποσοστό μελών ΔΕΠ που έχει διδακτορικό 

δίπλωμα απο το ίδιο το τμήμα επι του συνόλου. Το ποσοστό είναι 32% 

(42/130). Το ποσοστό ενδοτροφοδότησης στην πρώτη βαθμίδα είναι 27% 

(7/26) 

 

 

5.6, 5.7, 5.8 Συνεργασίες, Διακρίσεις βραβεία και Διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας 

Οι συνεργασίες των μελών ΔΕΠ ειναι είτε διατομεακές είτε 

διαπανεπιστημιακές/διατμηματικές οπως προκύπτει απο τα υπάρχοντα 

ΜΠΣ και τις δημοσιεύσεις τους. 

Οπως προκύπτει απο τα παρατεθέντα στοιχεία αρκετά μελη ΔΕΠ του 

ιατρικού τμήματος ειναι καταξιωμένοι επιστήμονες στον κλάδο τους με 

διακριτή Πανελλήνια αλλά και διεθνή παρουσία. Το τελευταίο προκύπτει 

απο τον αριθμό δημοσιεύσεων τους αλλα και των αριθμό αναφορών σε 

αυτές. Σε αρκετά μέλη ΔΕΠ εχουν απονεμηθεί διεθνείς διακρίσεις και 

βραβεία που καταγράφονται στα ατομικά απογραφικά δελτία τους. 

Συνολικά 68 δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ του τμήματος δημοσιεύθηκαν σε 

εγκριτα περιδικά με impact factor >5 την τελευταία 5ετία εκ των οποίων 15 

σε περιοδικά με impact factor >10  (Παράρτημα ΙΙΙ), ενώ στο ίδιο διάστημα 

μέλη ΔΕΠ συμμετείχαν στη Συντακτική επιτροπή 16 εγκρίτων διεθνών 

περιοδικών (18 θέσεις στις επιτροπές) οπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 

επιβεβαιώνοντας τη ιδιαίτερα διακριτή διεθνή τους παρουσία. 
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Μελη ΔΕΠ στη 

συντ. επιτροπή 

Abdominal Imaging 1 

BMC- Pulmonary Medicine 2 

Cancer therapy 1 

CHEST 1 

Endothelium 1 

European Journal of Radiology 1 

European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 1 

Future Drugs- Therapy 1 

International Journal of Lower Extremity Wounds 1 

International Bulletin of Pleural Diseases 1 

IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine  1 

International Journal of Pharmacology 1 

International Urology and Nephrology 1 

Journal of Vascular Access 1 

Journal of medical case reports 1 

Respiration 2 

 

Κατα την τελευταία 5ετία μέλη ΔΕΠ του τμήματος εχουν λάβει 4 διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας τα οποία προέρχονται απο ερευνητικές εργασίες τους. 

Λεπτομέρειες παρατίθενται στο Παράρτημα ΙV. 

 

6. Σχέσεις με κοινωνικούς, πολιτιστικούς, παραγωγικούς 

φορείς  
Οι σχέσεις του Ιατρικού τμήματος με την τοπική κοινωνία είναι πολλές και 

πολυεπίπεδες.  Εχουν ιδρυθεί δύο σωματεία με σκοπό και την υποστήριξη 

κλινικών του τμήματος: 

1) Ο σύλλογος φίλων της Πανεπιστημιακής Καρδιοχειρουργικής κλινικής «ο 

Γαληνός» που ενισχύει τις υποδομές της ίδιας κλινικής με δωρεές, ενω 
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οργανώνει και συχνές ενημερωτικές διαλέξεις για τις καρδιαγγειακές 

παθήσεις. 

2)  Ο σύλλογος καρκινοπαθών και φίλων νομού Εβρου η «η Συνέχεια». Με 

συντονισμένες ενέργειες του οποίου και σε συνεργασία με την 

Πανεπιστημιακή Ογκολογική κλινική ζητήθηκε και πραγματοποιήθηκε η 

κατασκευή του ξενώνα «Στ. Νιάρχος» απο το αντίστοιχο κοινωφελές ίδρυμα 

στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. 

Επιπρόσθετα η οργάνωση απο τις διάφορες Πανεπιστημιακές κλινικές 

δεκάδων ημερίδων, συμποσίων και συνεδρίων ετησίως, εκ των οποίων πολλά 

με πλούσια διεθνή συμμετοχή πέρα απο την ανταλλαγή γνώσεων και 

εμπειριών των συμμετεχόντων πανεπιστημιακών συμβάλλουν και στην  

«συνεχιζόμενη εκπαίδευση»  και του συνόλου των γιατρών της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. Μια παράπλευρη ωφέλεια της οργάνωσης 

συνεδρίων κλπ είναι η δραστηριοποίηση και ενίσχυση τοπικών 

ξενοδοχειακών μονάδων, ταξιδιωτικών πρακτορείων και αλλων συναφών 

επιχειρήσεων. 

Τέλος θα ήταν παράληψη να μην τονισθεί η σημασία πολιτιστικών ή αλλων 

φοιτητικών δραστηριοτήτων όπως: 

- Αντικαπνιστικές παρεμβάσεις σε σχολεία απο εθελοντές φοιτητές 

(HelMSIC)  

- Αλλες ενημερωτικές δράσεις  απο εθελοντές φοιτητές σχετικά με μείζονα 

θέματα δημόσιας υγείας όπως το AIDS  και ο σακχαρώδης διαβήτης 

-Οργάνωση ημέρας εθελοντικής αιμοδοσίας απο φοιτητές και μέλη ΔΕΠ 

- Οράνωση Teddy Bear Hospital όπου εθελοντές φοιτητές ιατρικής 

(HelMSIC) παίρνουν το ρόλο του «αρκουδογιατρού»  επισκέπτονται 

νηπιαγωγεία  για να εξετάσουν τα «άρρωστα» αρκουδάκια των παιδιών. 

Στόχος είναι τα παιδιά να ξεπεράσουν μεσα απο το παιχνίδι το φόβο για 

τους γιατρούς. 
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7. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 
Η στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Ιατρικού Τμήματος 

περιλαμβάνει: 

1) την βελτίωση των παρεχομένων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

σπουδών καθώς και την θεματική διεύρυνση και ποιοτική αναβάθμιση των 

τελευταίων ώστε το τμήμα να αποτελέσει πόλο έλξης αποφοίτων υψηλού 

επιπέδου.  

2) την παραπέρα βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού με προσέλκυση 

επιστημόνων-γιατρών διεθνούς εμβέλειας, ιδιαίτερα στις ανώτερες α΄ και 

β΄καθηγητικές βαθμίδες.  

3) την παραπέρα βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών τριτοβάθμιας 

περίθαλψης στον πληθυσμό της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 

ανάπτυξη των αντίστοιχων υποδομών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ο 

μικρός αριθμός κλινών που διατίθεται στις πανεπιστημιακές κλινικές 

επηρεάζει αρνητικά και την ποιότητα της κλινικής άσκησης των φοιτητών. 

Απώτερος στρατηγικός στόχος θα πρέπει να είναι η εξ ολοκλήρου εκχώρηση 

του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για την ανάπτυξη μόνο 

πανεπιστημιακών κλινικών, κάτι που θεωρείται αυτονόητο σε όλα τα αλλα 

πανεπιστήμια της χώρας. 

4) την ενίσχυση της ερευνας. Ενώ η αρχικός στόχος του νεοσύστατου 

τμήματος ήταν η παροχή κλινικού-νοσηλευτικού έργου σε μια ακριτική 

περιφέρεια, αυτό ήδη εχει επιτευχθεί με αναστροφή της ροής ασθενών προς 

τα μεγάλα κέντρα της Αθήνας και Θεσσαλονίκης και με παροχή υψηλού 

επιπέδου εξειδικευμένων υπηρεσιών. Αντίθετα ο δεύτερος –και 

δυσκολότερος- στόχος είναι η ανάπτυξη της έρευνας σε μία περιοχή που 

δεν υπήρχε αντίστοιχη υποδομή αλλά και αντίστοιχη παράδοση. Ηδη 

υπάρχει προσπάθεια στον στόχο αυτό, ενώ η ίδρυση του τμήματος 

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής που υπήρξε μια επιτυχής στρατηγική  

επιλογή των Πρυτανικών αρχών και η γεωγραφική γειτνίαση του, 

αναμένεται να ενισχύσει τις ερευνητικές δυνατότητες του τμήματος στην 
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κατεύθυνση της συνεργασίας βασικών επιστημών και κλινικών και της 

‘μεταφραστικής’  έρευνας. Ηδη προωθείται η οργάνωση κοινού 

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών μεταξύ των δύο τμημάτων. 

5) την «εκμετάλλευση» της προνομιακής στρατηγικής γεωγραφικής θέσης 

μεταξύ βαλκανικών χωρών και ανατολής με λειτουργία νέων μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων «διεθνούς» εμβέλειας. 

6) την διασφάλιση της ποιότητας με συνεχείς διαδικασίες αυτοαξιολόγησης. 

 

8.Διοικητικές Υπηρεσίες, Υποδομές 
8.1  Στελέχωση και αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπηρεσιών 

του Ιατρικού τμήματος 

Η γραμματέας του τμήματος προϊσταται του προσωπικού της γραμματείας 

και λογοδοτεί στον Πρόεδρο του Ιατρικού τμήματος που με τη σειρά του 

λογοδοτεί στα συλλογικά οργανα το Διοικητικό συμβούλιο και τη Γενική 

συνέλευση. 

Στην γραμματεία του τμήματος υπηρετούν 6 απο του 8 διοικητικούς 

υπαλλήλους του τμήματος (βλέπε 2.2.1) η οποία και λειτουργεί 

αποτελεσματικά με υπερπροσπάθεια του προσωπικού παρα το φόρτο 

εργασίας. Αντίθετα η διοικητική υποστήριξη των κλινικών και εργαστηρίων 

είναι ανεπαρκής αφού στελεχώνονται με 2 μόνο διοικητικούς υπαλλήλους 

συνολικά, σαν αποτέλεσμα η διεκπεραίωση του διοικητικού έργου γίνεται 

κυρίως απο ΕΤΕΠ και ΔΕΠ σε βάρος των υπολοίπων καθηκόντων τους. 

 

8.2  Υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας 

Η φοιτητική μέριμνα περιλαμβάνει, δωρεάν στέγαση και σίτιση για τους 

οικονομικά ασθενέστερους, δωρεάν μετακίνηση και δωρεάν 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όσους το επιθυμούν. Δωρεάν στέγαση 

παρέχεται στους οικονομικά ασθενέστερους μετα απο αίτηση τους. 

Διατίθενται προς τούτο 54 μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια σε Ξενοδοχεία 

της Αλεξανδρούπολης (στοιχεία 2009) που επελέγησαν και ενοικιάζονται 
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μετα απο μειοδοτικό διαγωνισμό. Δωρεάν σίτιση δικαιούνται ολοι οι 

φοιτητές που εχουν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 75000 € και δεν 

εχουν υπερβεί τα 8 χρόνια σπουδών μετα απο αίτηση τους. Το δικαίωμα 

αυτό χρησιμοποιούν περίπου το 30% των φοιτητών ολων των ετών. Η σίτιση 

παρέχεται στην τραπεζαρία της φοιτητικής λέσχης της σχολής Επιστημών 

Αγωγής στην περιοχή Νεα Χιλή, 3 χλμ ανατολικά απο τα κτίρια του 

Ιατρικού τμήματος με συχνή συγκοινωνία με αστικά λεοφωρεία. Οι 

μετακινήσεις των φοιτητών προς και απο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

και τη φοιτητική λέσχη με τις αστικές συγκοινωνίες της πόλης ειναι δωρεάν 

μετα  απο σχετική σύμβαση με τα ΚΤΕΛ του νομού. Ολοι οι μη 

ασφαλισμένοι φοιτητές δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

εντός του νομού.  

 

8.3.1 Κτιριακές υποδομές και εξοπλισμός 

Το κτιριακό συγκρότημα του Ιατρικού τμήματος περιλαμβάνει 1) το κτίριο 

του αμφιθεάτρου 2) το κτίριο της Διοίκησης και 3 ) το συγκροτημα των 

«προκλινικών» μαθημάτων και εργαστηρίων. Ολα τα κτίρια βρίσκονται λίγα 

μέτρα βορειότερα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στην περιοχή 

‘Δραγάνα’ 7 χλμ δυτικά της Αλεξανδρούπολης. 

1) Το κτίριο του αμφιθεάτρου περιλαμβάνει το μεγάλο αμφιθέατρο 200 

θέσεων και 2 μικρά αμφιθέατρα 60 θέσεων το καθένα. 

2) Το κτίριο της Διοίκησης στο οποίο στεγάζονται η Γραμματεία, η τεχνική 

υπηρεσία, το παράρτημα Αλεξανδρούπολης της επιτροπής ερευνών, το 

τμήμα προμηθειών και το ΕΛΚΕΘΟΠ (Ελληνικό Κέντρο Έρευνας &  

Θεραπείας Οφθαλμικών Παθήσεων) της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής 

κλινικής με αντικείμενο την διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών. 

και  

3) Το συγκροτημα κτιρίων των «προκλινικών» μαθημάτων και εργαστηρίων 

συνολικής επιφάνειας 18390 τμ, ενώ στα ίδια κτίρια παραπλεύρως 

στεγάζεται και το τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής σε επιπλέον 

επιφάνεια 3922 τμ. 
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Τα κτίρια του αμφιθεάτρου (αριστερά) και της Διοίκησης (δεξιά) 

 

Ο υπόλοιπος  εξοπλισμός του Τμήματος είναι κατανεμημένος στα 

εργαστήρια και τις κλινικές οπως περιγράφεται παρα κάτω αναλυτικά. Όλο 

το προσωπικό κάθε εργαστηρίου  ή κλινικής έχει πρόσβαση στις υποδομές 

και τον εξοπλισμό. Γενικά υπάρχει διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη 

χρήση, εξαρτώμενη ανα περίπτωση και από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου. 

 
Το συγκροτημα κτιρίων των «προκλινικών» μαθημάτων σε συνέχεια με τον χώρο 

στάθμευσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 

 

Τις κτιριακές υποδομές του Ιατρικού τμήματος συμπληρώνει το 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο  δυναμικότητας περίπου 700 κλινών, οπου 

είναι ανεπτυγμένες ολες οι Πανεπιστημιακές κλινικές σε 389 κλίνες οπως 

φαίνεται αναλυτικά στο παράρτημα VI (υπάρχουν 120 περίπου κενές λόγω 

ελλειψης νοσηλευτικού προσωπικού και 110 κλίνες οπου εχουν αναπτυχθεί 

κλινικές του ΕΣΥ).  
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Το μεγάλο αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου κατα τη διάρκεια της 

ορκομωσίας τελειοφοίτων τον Οκτώβριο 2009 

 

 

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο   διατίθενται και για τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες του Ιατρικού τμήματος το μεγάλο αμφιθέατρο 250 θέσεων, 4 

αίθουσες διδασκαλίας 70 θέσεων, και Σεμιναριακή & Εργαστηριακή 

Αίθουσα με ηλεκρονικούς υπολογιστές  (12 σταθμοί εργασίας). 

 

8.3.2  Βιβλιοθήκη  

Η Βιβλιοθήκη του ιατρικού τμήματος ειναι κοινή με το τμήμα Μοριακής 

Βιολογίας και Γενετικής εχει 2 βιβλιοθηκονόμους και 2 διοικητικούς 

υπαλλήλους και μετεγκαταστάθηκε στο νέο κτίριο της Πανεπιστημιούπολης 

προ 5ετίας.  

Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει στο σύστημα Heal-Link και παρέχει ελεύθερη 

πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή χιλιάδων τίτλων ιατρικών περιοδικών. 

Υπάρχουν σε εντυπη μορφή 60 τίτλοι περιοδικών και >19000 μονογραφίες. 

Το ωράριο λειτουργίας ειναι 7.30-19.00 (θερινό 7.30-14.30) 
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Η Βιβλιοθήκη του Ιατρικού τμήματος 
 

 

8.4  Βαθμός αξιοποίησης νέων τεχνολογιών – δίκτυο 

Δικτυακές υποδομές: Οι δικτυακές υποδομές του τμήματος Ιατρικής στην 

Αλεξανδρούπολη υποστηρίζονται από το Κέντρο Υποστήριξης Δικτύων – 

Υπολογιστικού Κέντρου που βρίσκεται εγκατεστημένο στο Πολυτεχνείο της 

Ξάνθης. Υπάρχει ένας υπάλληλος του Υπολογιστικού Κέντρου που 

βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη εγκατεστημένος στα Παιδαγωγικά Τμήματα 

του Πανεπιστημίου στην Χιλή – Αλεξανδρούπολης και είναι υπεύθυνος για 

την διαχείριση του δικτύου και των τεσσάρων τμημάτων που εδρεύουν στην 

Αλεξανδρούπολη.  

Το βασικότερο πρόβλημα στις δικτυακές υποδομές είναι το περιορισμένο 

εύρος ζώνης (bandwidth = 4 ΜΒ) που διατίθεται σε όλα τα τμήματα του 

πανεπιστημίου της Αλεξανδρούπολης. Να σημειωθεί ότι το backbone του 

πανεπιστημίου είναι στο 1 Gb, άλλα λόγω έλλειψης χρηματοδότησης στην 

πόλη της Αλεξανδρούπολης έχει περιοριστεί στα 4 ΜΒ. 

Πρόσβαση στο διαδίκτυο έχουν όλοι οι εργαζόμενοι και οι ερευνητές στο 

τμήμα Ιατρικής από τα γραφεία τους, μέσω δομημένης καλωδίωσης τόσο 

στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όσο και στα προκλινικά κτίρια. 



 83

Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του 

διαδικτύου από την Βιβλιοθήκη του τμήματος που βρίσκεται στα 

προκλινικά κτήρια. Ο εξοπλισμός της βιβλιοθήκης αποτελείται από 12 

σύγχρονους και 8 παλαιότερους υπολογιστές, με δικτυακή πρόσβαση και 

βασικές δυνατότητες επεξεργασίας κειμένου, παρουσιάσεων κλπ. ενώ 

υπάρχει και δυνατότητα ασύρματης σύδεσης προσωπικών φορητών 

υπολογιστών. 

Επιπλέον, υπάρχουν 18 υπολογιστές παλαιότερης τεχνολογίας στο 

Εργαστήριο Πληροφορικής με όλες τις παραπάνω δυνατότητες  (σε αργές 

ταχύτητες) οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στους προπτυχιακούς φοιτητές για την 

διεξαγωγή των κυριότερων εργαστηρίων τους στα πλαίσια των μαθημάτων 

τους, αλλά λόγω έλλειψης προσωπικού δεν είναι διαθέσιμοι για καθημερινή 

χρήση εκτός ωρών εργαστηριακής παράδοσης.  

Το τμήμα διαθέτει επίσης εξειδικευμένες υπηρεσίες και σχετικό εξοπλισμό 

για την υποστήριξη της διδασκαλίας.  Οι σχετικές υπηρεσίες και ο 

εξοπλισμός, που περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω, έχουν 

δημιουργηθεί/αποκτηθεί και υποστηρίζονται με την πρωτοβουλία και υπό 

την αιγίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης (Συντονιστής: Καθ. Β. Βαργεμέζης) 

και έχουν χρηματοδοτηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος από ανταγωνιστικά 

ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, τα κυριότερα των οποίων είναι:  

1. «Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος 

Ιατρικής ΔΠΘ», Πρόγραμμα:  ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Πράξεις ΕΚΤ για 

Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διάρκεια: 2003-2008, 

Προϋπολογισμός: 340.996€, ΕΥ: Β. Βαργεμέζης 

2. «Εξοπλισμός για Υποστήριξη Πράξεων ΕΚΤ Αναμόρφωσης 

Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Ιατρικής, ΔΠΘ», 

Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Πράξεις ΕΤΠΑ για υποστήριξη Πράξεων 
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ΕΚΤ, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διάρκεια: 

2003-2005, Προϋπολογισμός: 58.000€, ΕΥ: Β. Βαργεμέζης 

3. «IntraMEDnet - A Mediterranean Research and Higher Education 

Intranet in Medical and Biological Sciences», Πρόγραμμα: 

ARCHIMED – Interreg III, Strand B, ERDF, European Community, 

Διάρκεια: 2006-2008, Προϋπολογισμός για το ΔΠΘ: 166.863€, ΕΥ: Ε. 

Καλδούδη 

4. «mEducator - Multi-type Content Repurposing and Sharing in 

Medical Education», Πρόγραμμα: eContentplus 2008, Information 

Society and Media Directorate-General, EU, Διάρκεια: 2009-2012, 

Προϋπολογισμός για το ΔΠΘ: 370.740€, ΕΥ: Ε. Καλδούδη 

Υπηρεσίες: 

8.4.1 Ηλεκτρονικός Μαυροπίνακας 

Ιστοχώρος στο διαδίκτυο για ολοκληρωμένη υποστήριξη της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο καθηγητής μπορεί να προσφέρει 

υποστηρικτικό υλικό για τα μαθήματα ενώ μπορεί να 

υποστηριχθεί ηλεκτρονική επικοινωνία καθηγητή με φοιτητές, η 

επικοινωνία μεταξύ φοιτητών, η εξάσκηση των φοιτητών μέσω 

ασκήσεων, ενώ μπορεί να γίνει και ανταλλαγή αρχείων (π.χ. 

εργασίες), καθώς και άλλες πιο εξειδικευμένες δραστηριότητες, 

όπως διδακτικά wikis, blogs, social networking, κ.α. Η πρώτη του 

έκδοση βασίστηκε στην πλατφόρμα e-class  (www.gunet.gr) και 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2006, ενώ το 2008 έγινε η 

αναβάθμιση στην πιο προηγμένη πλατφόρμα moodle 

(www.moodle.com),  που επιτρέπει πολύ περισσότερες 

δυνατότητες για την ανάπτυξη του μαθήματος στο διαδίκτυο, 

ακόμα και τη δικτύωση με σχετικές πλατφόρμες άλλων τμημάτων 

και πανεπιστημίων (π.χ. για την υποστήριξη διατμηματικών 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών), ενώ ενσωματώνει μια 

http://www.gunet.gr/
http://www.moodle.com/
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σειρά από συνεργατικά εργαλεία web 2.0. Σήμερα, στον 

ηλεκτρονικό μαυροπίνακα υποστηρίζονται περισσότερα από 55 

προπτυχιακά μαθήματα, 2 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, 

και πάνω από 20 άλλα μεταπτυχιακά και σεμιναριακά μαθήματα, 

ενώ έχει επιτευχθεί σύνδεση με το αντίστοιχο σύστημα Τμημάτων 

Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του 

Πανεπιστημίου Πάτρας και με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. URL: 

http://iris.med.duth.gr/elearning/  

8.4.2 Εκπαιδευτική Τηλεμετάδοση 

Πρόκειται για σύστημα που επιτρέπει τη ζωντανή μετάδοση 

ιατρικής πράξης σε αμφιθέατρο και σε αίθουσες σεμιναρίων μέσω 

διαδικτύου. Η μετάδοση μπορεί να γίνει μέσω κινητής μονάδας 

από διάφορους χώρους του Τμήματος και του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη από το 2006. 

8.4.3 Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεδιάσκεψη 

Στα πλαίσια της οριζόντιας δράσης του ΕΠΕΑΕΚ για την δικτύωση 

του ΔΠΘ. (με επιστημονικό υπεύθυνο την καθηγήτρια του 

τμήματος Πολ. Μηχανικών Στ. Πανταζοπούλου) αποκτήθηκε ένα 

σύστημα υποστήριξης σύγχρονης και ασύχρονης τηλεδιάσκεψης, 

το οποίο είναι διαθέσιμο για όλα τα μέλη και από όλους τους 

χώρους του πανεπιστημίου. Οι εξυπηρετητές βρίσκονται (και 

υποστηρίζονται) στο Υπολογιστικό Κέντρο της Ξάνθης.  

8.4.4 Ιστοσελίδες Τμήματος 

Στα πλαίσια της οριζόντιας δράσης του ΕΠΕΑΕΚ για την δικτύωση 

του ΔΠΘ, σχεδιάστηκαν εξ’ αρχής όλες οι ιστοσελίδες του 

Πανεπιστημίου και του Ιατρικού Τμήματος με κοινό format 

παρουσίασης. Μέχρι το 2007 που υπήρχε η χρηματοδότηση από 

το ερευνητικό πρόγραμμα οι σελίδες ήταν επικαιροποιημένες. 

Πρόσφατα ορίστηκε ένας υπάλληλος του πανεπιστημίου ο οποίος 

http://iris.med.duth.gr/elearning/
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είναι υπεύθυνος να κάνει τις αλλαγές στις ιστοσελίδες που θα του 

υποδεικνύονται. Η συμμετοχή όμως της πλειοψηφίας των 

εργαζομένων στο Ιατρικό Τμήμα, στον εμπλουτισμό των 

πληροφοριών, δεν είναι η αναμενόμενη. 

8.4.5 Εργαστήριο Δημιουργίας και Διαχείρισης Ψηφιακού 

Εκπαιδευτικού Υλικού (Media Lab) 

Εργαστήριο με 5 σταθμούς εξυπηρέτησης (servers) και 4 ισχυρούς 

σταθμούς εργασίας που έχουν το κατάλληλο λογισμικό και τον 

απαραίτητο περιφερειακό εξοπλισμό για τη δημιουργία και 

επεξεργασία ψηφιακού διδακτικού υλικού (στον 1ο οροφο του 

Παν/μου Νοσ/μειου-αίθουσες εκπαίδευσης). Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι υπάρχουν προγράμματα και συσκευές για 

παραγωγή ψηφιακού γραπτού διδακτικού υλικού, για 

μαγνητοσκόπηση στον υπολογιστή διαλέξεων, για επεξεργασία 

video, ψηφιοποίηση slides και αρνητικών, λήψη ψηφιακών 

φωτογραφιών και video και άλλα (ενδεικτικά το λογισμικό 

περιλαμβάνει CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat 6.0 

Proffesional, Macromedia Studio, Macromedia Authorware, 

Ulead DVD Workshop). Επίσης, διατίθεται εκτυπωτής, 

προηγμένος σαρωτής, ψηφιακή φωτογραφική κάμερα, ψηφιακή 

βινετοκάμερα, και άλλος οπτικοακουστικός εξοπλισμός. Την 

αίθουσα και τον εξοπλισμό, που ανανεώνονται τακτικά σύμφωνα 

με την εκάστοτε οικονομική δυνατότητα, χρησιμοποιούν από το 

2005 τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος για την δημιουργία, επεξεργασία 

και διαχείριση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.  

8.4.6 Σεμιναριακή & Εργαστηριακή Αίθουσα (Seminar Room) 

Αίθουσα με 12 σταθμούς εργασίας που προορίζονται για χρήση 

από τους φοιτητές: για πρόσβαση στο internet και για χρήση 

βασικού λογισμικού όπως office (word, excel, powerpoint) για 

εκπόνηση εργασιών (στον 1ο οροφο του Παν/μου Νοσ/μειου-



 87

αίθουσες εκπαίδευσης).. Η αίθουσα επίσης διατίθεται για 

μαθήματα/σεμινάρια που εμπλέκουν την εφαρμογή της 

τηλεμετάδοσης ή/και απαιτούν χρήση υπολογιστών και δικτύου, 

αλλά και άλλες σχετικές δραστηριότητες, π.χ. ασκήσεις/εξετάσεις 

μέσω υπολογιστών. Τέλος, η αίθουσα είναι εξοπλισμένη και με 

κλασικό απαραίτητο οπτικοακουστικό εξοπλισμό (π.χ. πίνακα, 

προβολικό, τηλεόραση, κλπ.). Η αίθουσα με τον σχετικό 

εξοπλισμό διατίθεται για χρήση από τους φοιτητές και το 

προσωπικό του Τμήματος από το 2006. Η διαχείριση της 

αίθουσας (κρατήσεις, κλπ) γίνεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου 

και η χρήση της αίθουσας φαίνεται αναλυτικά στο ημερολόγιο στη 

διεύθυνση: http://iris.med.duth.gr/elearning/ 

8.5, 8.6 Αποτελεσματικότητα και διαχείρηση οικονομικών πόρων και 

υποδομών 

Οι δαπάνες για τις λειτουργικές άναγκες του τμήματος απο τον 

τακτικό προϋπολογισμό. για τα τρία τελευταία έτη παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα Η μισθοδοσία και δαπάνες οπως θέρμανση, ΔΕΗ 

κλπ δεν συμπεριλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα ενώ βαρύνουν 

τον τακτικό προϋπολογισμο του Πανεπιστημίου. Οι διαγωνισμοί για 

την αγορά εξοπλισμού και αναλώσιμου υλικού γίνονται σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

Ακαδημαϊκό έτος Λειτουργικές ανάγκες 

2006-2007 193000 € 

2007-2008 295000 € 

2008-2009 305000 € 

 

http://iris.med.duth.gr/elearning/
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Ανάλυση  των Χρηματοδοτούμενων Έργων 2003-2008 του Τμήματος 

Ιατρικής ΔΠΘ εκτός τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα VIII 

9. Συμπεράσματα 
Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, δηλ. ο Ν.1268/82 καθορίζει την αποστολή 

των ΑΕΙ στη χώρα μας.  Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα ΑΕΙ που 

έχουν ως αποστολή να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα 

και τη διδασκαλία, να συντείνουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων ανθρώπων 

με επιστημονική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση και να 

παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή 

τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία. Στα πλαισια αυτά 

το Ιατρικό τμήμα του ΔΠΘ εχει σαν σκοπό να εκπαιδεύει και να παράγει 

άρτια καταρτισμένους γιατρούς με κοινωνική συνείδηση που θα τους 

εξασφαλίζουν τη δυνατότητα μιας επιτυχημένης σταδιοδρομίας. Μία 

παράπλευρη/παράλληλη λειτουργία είναι και η παροχή υψηλού επιπέδου 

τριτοβάθμιας παρίθαλψης στους κατοίκους της ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης. Τα παραπάνω διασφαλίζονται απο την παρουσία ιατρικού και 

άλλου επιστημονικού δυναμικού υψηλής κατάρτισης. Το ιατρικό δυναμικό 

του Ιατρικού τμήματος απαρτίζουν το σύνολο των μελών ΔΕΠ  (130) με 

σημαντικό κλινικό έργο και εμπειρία όπως προκύπτει απο το παράρτημα V 

(κλινικό έργο μελών ΔΕΠ), ενώ διακριτή (αν και ανομοιογενής) είναι και η 

ερευνητική τους παρουσία σε διεθνές επίπεδο όπως προκύπτει απο τον 

αριθμό των διεθνών τους δημοσιεύσεων, τον αριθμό των αναφορών τους, τον 

συνολικό «συντελεστή απήχησης» (Impact factor), τον συντελεστή h καθώς 

και τη  συμμετοχή 18 μελών ΔΕΠ σε συντακτικές επιτροπές έγκριτων 

διεθνών περιοδικών. Σημειώνεται οτι 68 δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ του 

τμήματος δημοσιεύθηκαν σε εγκριτα περιδικά με impact factor >5 την 

τελευταία 5ετία εκ των οποίων 15 σε περιοδικά με impact factor >10  

(Παράρτημα ΙΙΙ). Η υλικοτεχνική υποδομή είναι η δεύτερη συνιστώσα μετα 

το ανθρώπινο δυναμικό για την παροχή υψηλού επιπέδου τριτοβάθμιας 
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περίθαλψης αλλά και σύγχρονης κλινικής διδασκαλίας. Η υποδομή αυτή 

κρίνεται σχετικά επαρκής όσον αφορά το κλινικό έργο, αλλά σημαντική 

αδυναμία παραμένει ο μικρός αριθμός κλινών που διατίθεται στις 

πανεπιστημιακές κλινικές και επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της 

κλινικής άσκησης των φοιτητών. Οι ερευνητικές υποδομές όμως δεν 

καλύπτουν τις ανάγκες σύμφωνα την άποψη της πλειοψηφίας των μελών 

ΔΕΠ, σχετιζόμενη και με την χρόνια υποχρηματοδότηση του τμήματος. 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών αποτελούμενο απο 56 υποχρεωτικά 

μαθήματα και 50 μαθημάτα επιλογής κρίνεται σύγχρονο και ισόρροπο 

(παράρτημα VII), και η έκταση της ύλης των μαθημάτων ορθολογική. Η 

παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων σε ποσοστό 40-60% κατα 

μέσο όρο απο τους φοιτητές κρίνεται σχετικά ικανοποιητική. Η βελτίωση 

του τρόπου διδασκαλίας σε μικρές ομάδες με νεωτεριστικές μεθόδους -

καθώς είναι γνωστό οτι οι απο έδρας διαλέξεις δεν αποτελούν τον ιδανικό 

τρόπο μαθήματος και δεν κινητροποιούν τους φοιτητές- αποτελεί στόχο που 

θα αυξήση τη συμμετοχή των φοιτητών. Η αξιολόγηση της διδασκαλίας απο 

τους φοιτητές υπήρξε δσχερής. Το τελευταίο οφείλεται στο οτι τέτοια 

αξιολόγηση έγινε σύμφωνα με τα συμπληρωμένα απογραφικά δελτία 

μαθήματος μόνο σε 16/56 υποχρεωτικά μαθήματα (29%), ενώ μόνον απο 7 

απο τα μαθήματα αυτά δόθηκαν σχετικά στοιχεία στην ΟΜΕΑ (δελτίο 

αξιολόγησης μαθήματος). Με βάση το παραπάνω μικρό δείγμα ήταν 

αδύνατη η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά την αξιολόγηση των 

μαθημάτων απο τους φοιτητές. Σημειώνεται οτι τα ατομικά δελτία 

μαθήματος / κλινικών ασκήσεων συμπληρώθηκαν μόνο σε από 25 απο τα 

56 συνολικά υποχρεωτικά μαθήματα, δηλαδή ποσοστό 45%, ενώ μόνο σε 

17 απο τα 50 κατ’ επιλογήν μαθήματα, δηλαδή ποσοστό 34%. Η διαφορά 

σε σχέση με τη συμπλήρωση των  ατομικών απογραφικών δελτίων μέλων 

ΔΕΠ σε ποσοστό 83% οφείλεται πιθανώτατα στην μή εξοικείωση με 

διαδικασίες αξιολόγησης μαθημάτων, ενώ η προσωπική αξιολόγηση με τη 

χρήση βιβλιομετρικών δεικτών είναι οικεία στα μέλη ΔΕΠ απο τις κατα 

καιρούς κρίσεις τους.   
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Ένας από τους βασικούς στόχους του Ιατρικού Τμήματος του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης είναι η δημιουργία υψηλής στάθμης 

Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΜΠΣ). Ο κύριος στόχος της 

μεταπτυχιακής εκπαίδευσης είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων 

πάνω στις Ιατρικές και τις Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες με σκοπό την 

ενίσχυση της ακαδημαϊκής προσέγγισης των μεταπτυχιακών φοιτητών στα 

σύγχρονα προβλήματα, τον εμπλουτισμό των εμπειριών τους σε ειδικούς 

τομείς με απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων και την 

εξοικείωση τους με την ερευνητική μεθοδολογία. Στο Ιατρικό Τμήμα του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης λειτουργούν 6 ΜΠΣ που οδηγούν σε 

μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ/Masters). Τα περισσότερα απο 

αυτά είναι σχετικά πρόσφατα και δεν έχει δοθεί ικανό χρονικό διάστημα 

ώστε να φανούν τα αποτελέσματα, ενώ δεν έχει αποκτηθεί ακόμη η 

κατάλληλη εμπειρία για την βελτίωση τους.  

Ενα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το τμήμα ειναι ο μεγάλος 

αριθμός υποψηφίων διδακτόρων που συσσωρεύθηκε με την πάροδο των 

ετών, δεν εχει υπάρξει αποτελεσματικός τρόπος «διαγραφής» των 

«ανενεργών» υποψηφίων ενώ  μερικές φορές η τελική κατάληξη είναι  

Διδακτορικές Διατριβές μικρής ή αμφίβολης συνεισφοράς στην επιστήμη. 

Οι Διδακτορικές Διατριβές αυτές γίνονται συνήθως μέσω της εναλλακτικής 

διαδικασίας και οχι μέσω οργανωμένων προγραμμάτων μετα απο εκπόνηση 

ΜΠΣ, πρακτική που ισχύει σχεδόν σε όλα τα Ιατρικά Τμήματα της χώρας. 

Η εφαρμογή νέου σύγχρονου κανονισμού εκπόνησης Διδακτορικών 

Διατριβών στο τμήμα , που είναι ήδη σε λειτουργία, με την θέσπιση μιας 

σειράς κριτηρίων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας τους 

(παράρτημα II), θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Παρ’ όλο που η παρούσα εκθεση εσωτερικής αξιολόγησης είναι ατελής, 

υποδηλώνει την επιθυμία του τμήματος να εντοπίσει και να διορθώσει τις 

αδυναμίες του. Η διαδικασία αξιολόγησης προφανώς θα συνεχιστεί και η 

δεύτερη αξιολόγηση χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της πρώτης αυτής 

έκθεσης θα είναι πολύ πιό πλήρης και εποικοδομητική. 
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10. Σχέδια βελτίωσης 

 
Η συνεχής αναζήτηση της βελτίωσης της ποιότητας σε ένα Ιατρικό τμήμα 

συνδέεται με την θέση ενός συνόλου  προκαθορισμένων στόχων και την 

προσπάθεια επίτευξης τους. Τα μέλη της ΟΜΕΑ εχοντας στη διαθεση τους 

αντικειμενικά εργαλεία (ερωτηματολόγια, δείκτες, στατιστικά στοιχεία, 

γραφήματα κλπ) οπως προκύπτουν απο την παρούσα αξιολόγηση, θεωρούν 

οτι στο Ιατρικο τμήμα ΔΠΘ  πρέπει να προταθούν οι παρακάτω βελτιώσεις: 

 

-Απαιτείται αύξηση του αριθμού των μελών ΔΕΠ σε ορισμένα γνωστικά 

αντικείμενα. Η περαιτέρω βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού με 

προσέλκυση επιστημόνων-γιατρών διεθνούς εμβέλειας, ιδιαίτερα στις 

ανώτερες καθηγητικές βαθμίδες θα πρέπει να γίνει με ´νέες´   θέσεις καθώς 

η εμπειρία δείχνει οτι σε διαδικασίες εξέλιξης  μέλους ΔΕΠ δύσκολα 

υπάρχει συνυποψήφιος. 

Η προσέλκυση επιστημόνων-γιατρών διεθνούς εμβέλειας δεν θα πρέπει να 

περιορίζεται στην εκλογή τους αλλά να γίνεται καθε προσπάθεια να 

εκχωρούνται οι απαραίτητες υποδομές ώστε οι τελευταίοι να παραμένουν 

στο τμήμα. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά παραδείγματα στο πρόσφατο 

παρελθόν «αποχωρήσεων» ικανών επιστημόνων λογω αδυναμίας λειτουργίας 

τους σε μηδενικές (μη εγκατάσταση κλινικών) ή ανεπαρκείς υποδομές με 

ευθύνη της πολιτείας. 

- Επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών ιδιαίτερα οσον αφορά τα 

κατ’ επιλογήν μαθήματα κάποια απο τα οποία δεν παρακολουθούν ή 

παρακολουθούν ελάχιστοι φοιτητές. Εισαγωγή νεωτεριστικών μεθόδων και 

βελτίωση του τρόπου διδασκαλίας σε μικρές ομάδες -καθώς είναι γνωστό οτι 

οι απο έδρας διαλέξεις δεν αποτελούν τον ιδανικό τρόπο μαθήματος και δεν 

κινητροποιούν τους φοιτητές-  με σκοπό την αυξήση της συμμετοχής των 

φοιτητών. 
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-Ενα ακόμα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο το Ιατρικό τμήμα του Δ.Π.Θ 

αλλά και τα αλλα ιατρικά τμήματα της χώρας είναι η μή επιβράβευση της 

αριστείας των φοιτητών μας. Αριστοι φοιτητές περιμένουν για χρόνια να 

αρχίσουν την ειδικότητα τους, ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επιλογή 

αρίστων τουλάχιστον στις Πανεπιστημιακές κλινικές. Η θέσπιση 

Πανελληνίων αδιάβλητων εξετάσεων για την έναρξη ειδικότητας 

(τουλάχιστον για ενα ποσοστό των θέσεων) με συνυπολογισμό και του 

βαθμού πτυχίου θα ήταν ενα σημαντικό κίνητρο για την επιβεβαίωση οτι η 

αριστεία αποτελεί  επιδιωκόμενο (και οχι..διωκόμενο) στόχο απο την 

πολιτεία. 

Το Ιατρικό τμήμα ΔΠΘ σε μια προσπάθεια να επιβραβεύσει την αριστεία  

με τον νέο κανονισμό του δίνει το δικαίωμα εκπόνησης Διδακτορικής 

Διατριβής  σε πτυχιούχους Ιατρικών τμημάτων με βαθμό πτυχίου «Αριστα» 

κατ εξαίρεση χωρίς ΜΔΕ (Παράρτημα ΙΙ) 

-Απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη των ΜΠΣ (Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 

Σπουδών) του τμήματος τόσο σε αριθμό οσο και βελτίωση των ήδη 

υπαρχόντων. Αυτό θα απαιτήσει αξιολόγηση των ΜΠΣ, τόσο από εσωτερική 

επιτροπή όσο και από διεθνή επιτροπή εμπειρογνωμόνων σε τακτά 

διαστήματα καθώς και την εφαρμογή των συστάσεων των επιτροπών 

αξιολόγησης. Απαραίτητη επίσης εκτιμάται οτι είναι και η θεσπιση κινήτρων 

αριστείας, όπως είναι η παροχή υποτροφιών σε αριστούχους αποφοίτους για 

την παρακολούθηση των ΠΜΣ. 

Η λειτουργία ΜΠΣ διεθνούς εμβέλειας θα πρέπει επίσης να επιδιωχθεί 

καθώς η προνομιακή στρατηγική γεωγραφική θέση του τμήματος μεταξύ 

βαλκανικών χωρών και ανατολής αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα σε 

σχέση με αλλα ιατρικά τμήματα της χώρας. 

Η περαιτέρω ανάπτυξη των ΜΠΣ θα απαιτήσει συντήρηση των υπαρχόντων 

κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και δημιουργία νέων καθώς οι υπάρχουσες 

επαρκούν οριακά για τις σημερινές ανάγκες. 

-Ενα απο τα μεγαλύτερα προβλήματα του Ιατρικού τμήματος είναι ο μικρός 

αριθμός κλινών που διατίθεται στις πανεπιστημιακές κλινικές (συχνά 
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μονοψήφιος) και επηρεάζει αρνητικά και την ποιότητα της κλινικής 

άσκησης των φοιτητών καθώς και την περαιτέρω βελτίωση των παρεχομένων 

υπηρεσιών τριτοβάθμιας περίθαλψης στον πληθυσμό της ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης με ανάπτυξη των αντίστοιχων υποδομών. Ο 

απώτερος στρατηγικός στόχος θα πρέπει να είναι η εξ ολοκλήρου εκχώρηση 

του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για την ανάπτυξη μόνο 

πανεπιστημιακών κλινικών, κάτι που θεωρείται αυτονόητο σε όλα τα 

αλλα πανεπιστήμια της χώρας, ενώ άμεσα θα πρέπει να ‘ανοίξουν’ οι 

κλειστές νοσηλευτικές μονάδες (περίπου 110 κλίνες) και να αποδοθούν στις 

Πανεπιστημιακές κλινικές. 

-Οι υποδομές για το κλινικό έργο κρίνονται οριακά επαρκείς οχι ομως και 

οι αντίστοιχες ερευνητικές υποδομές. Οι απαιτήσεις της σύγχρονης ερευνας 

εχουν αυξηθεί με δεδομένη την συνεχώς ραγδαία αυξανόμενη τεχνολογία, η 

γενναία ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών είναι απαραίτητη ώστε να 

είναι δυνατός ο συναγωνισμός του Ιατρικού τμήματος με αντίστοιχα 

Ευρωπαϊκά. Η επιτυχής στρατηγική  επιλογή των Πρυτανικών αρχών με την 

ίδρυση του τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και η γεωγραφική 

γειτνίαση αναμένεται να ενισχύσει τις ερευνητικές δυνατότητες του 

τμήματος.  Συμπληρωματικά αναφέρεται οτι ευνοϊκή για την ανάπτυξη της 

ερευνας θα ήταν να ευδοκιμήσει και στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο ο 

θεσμός του "μεταδιδακτορικού ερευνητή" (post-doc), ώστε να ενισχύουν το 

τμήμα έμπειρα ερευνητικά  στελέχη που ίσως αποτελέσουν ‘δεξαμενή’ 

επιλογής νέων μελών ΔΕΠ. 

-Απαιτείται αύξηση του αριθμού των  διοικητικών υπαλλήλων τοσο στη  

στην Γραμματεία του τμήματος όσο και στη διοικητική υποστήριξη των 

κλινικών και εργαστηρίων. Το υπάρχον προσωπικό είναι ανεπαρκές σε 

αριθμό με αποτέλεσμα η διεκπεραίωση του διοικητικού έργου γίνεται και 

απο μέλη ΔΕΠ σε βάρος των υπολοίπων καθηκόντων τους. 

-Τέλος απαιτείται η διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού  και 

ερευνητικού έργου  του τμήματος με συνεχείς διαδικασίες αυτοαξιολόγησης 

και αντίστοιχη εξοικείωση με την αντίστοιχη μεθοδολογία. Σκόπιμη θα ήταν 
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η θεσμοθέτηση ανταλλαγής απόψεων με ΟΜΕΑ των αλλων ιατρικών 

τμημάτων της χώρας ανα τακτά διαστήματα με αντικείμενο την περαιτέρω 

βελτίωση της διαδικασίας και κατα το δυνατόν χρησιμοποίηση κοινών 

κριτηρίων. 
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11. Παράρτημα 
Παράρτημα Ι: ΠΙΝΑΚΕΣ Μ.Π.Σ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Μ.Π.Σ. Χειρουργική Ήπατος – Χοληφόρων - Παγκρέατος 
 

ΑΚΑΔΗΜ.  

ΕΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ  
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  

ΔΠΘ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ  

ΑΛΛΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΞΕΝΩΝ 

ΟΜΙΛΗΤΩΝ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΥΠΑΡΞΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

2004-

2005 
15 15 15 24 27 8 ΌΧΙ 192 ΝΑΙ 

2005-

2006 
16 16 16 25 30 7 ΌΧΙ 192 ΝΑΙ 

2006-

2007 
15 15 12 27 23 4 ΌΧΙ 192 ΝΑΙ 

2007-

2008 
17 16 6 26 24 3 ΌΧΙ 192 ΝΑΙ 

2008-

2009 
21 18   25 25 6 ΝΑΙ 192 ΝΑΙ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Μ.Π.Σ. Μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ενδοουρολογία 

 

ΑΚΑΔΗΜ.  

ΕΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ  
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  

ΔΠΘ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ  

ΑΛΛΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΞΕΝΩΝ 

ΟΜΙΛΗΤΩΝ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΥΠΑΡΞΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

2008-2009 9 7 - 13 22 - ΝΑΙ 149 ΌΧΙ 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Μ.Π.Σ. Κοινωνική Ψυχιατρική  

 

 

 
 

 

ΑΚΑΔΗΜ.  

ΕΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ  
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  

ΔΠΘ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ  

ΑΛΛΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΞΕΝΩΝ 

ΟΜΙΛΗΤΩΝ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΥΠΑΡΞΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

2008-

2009 140 40 (-)  8 12  1  NAI  120 NAI  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Μ.Π.Σ. Κλινική Φαρμακολογία- Θεραπευτική 

 
ΑΚΑΔΗ

Μ.  

ΕΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ  
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  

ΔΠΘ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ  

ΑΛΛΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΞΕΝΩΝ 

ΟΜΙΛΗΤΩΝ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΥΠΑΡΞΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

2006-

2007 21 15 10 35 27 2 ΝΑΙ 160 ΝΑΙ 

2008-

2009 44 
34 

        ΝΑΙ     

 

 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Μ.Π.Σ. Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας 

 

ΑΚΑΔΗΜ.  

ΕΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ  
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  

ΔΠΘ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ  

ΑΛΛΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΞΕΝΩΝ 

ΟΜΙΛΗΤΩΝ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΥΠΑΡΞΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

2005-

2007 
33 30 28 33 11 1 ΝΑΙ 120 ΝΑΙ 

2007-

2009 
45 30  32 12 0 ΝΑΙ 120 ΝΑΙ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Μ.Π.Σ Ιατρική Φυσική- Ακτινοφυσική 
 

ΑΚΑΔΗΜ.  

ΕΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ  
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  

ΔΠΘ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ  

ΑΛΛΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΞΕΝΩΝ 

ΟΜΙΛΗΤΩΝ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΥΠΑΡΞΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1994-5 55 21 (-) 8 29 ΌΧΙ ΌΧΙ 46 ΌΧΙ 

1995-6 40 20 (-) 2 29 ΌΧΙ ΌΧΙ 46 ΌΧΙ 

1996-7 45 19 21 2 29 ΌΧΙ ΌΧΙ 46 ΌΧΙ 

1997-8 35 12 20 2 29 ΌΧΙ ΌΧΙ 46 ΌΧΙ 

1998-9 23 15 19 2 69 ΌΧΙ ΌΧΙ 106 ΌΧΙ 

1999-

2000 20 15 12 2 69 ΌΧΙ ΌΧΙ 106 ΌΧΙ 

2000-1 23 13 15 2 69 ΌΧΙ ΌΧΙ 106 ΌΧΙ 

2001-2 15 9 15 2 69 ΌΧΙ ΌΧΙ 106 ΌΧΙ 

2002-3 16 12 13 2 69 ΌΧΙ ΌΧΙ 106 ΌΧΙ 

2003-4 27 15 9 2 69 ΌΧΙ ΝΑΙ 106 ΝΑΙ 

2004-5 17 11 11 2 69 ΌΧΙ ΝΑΙ 106 ΌΧΙ 

2005-6 23 13 14 2 69 ΌΧΙ ΝΑΙ 106 ΌΧΙ 

2006-7 Δεν δέχτηκε σπουδαστές 12             

2007-8 30 15 14 2 69 ΌΧΙ ΝΑΙ 106 ΌΧΙ 

2008-9 12 11 0 2 69 ΌΧΙ ΝΑΙ 106 ΌΧΙ 
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Παράρτημα ΙΙ: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ  ΣΤΟ 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΠΘ 

 

Ο παρών κανονισμός θα ισχύει μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση 

Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) για τους υποψηφίους που θα καταθέσουν αίτηση 

προς εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής μετά την 1/1/2009 και έχει σαν 

στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των Διδακτορικών Διατριβών 

που εκπονούνται στο τμήμα. 

 

 

1. Προϋποθέσεις εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 

σύμφωνα με το νόμο 3685/2008, άρθρο 9 έχουν οι κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Σε ειδικές περιπτώσεις  

όπως ο νόμος προβλέπει μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ΓΣΕΣ 

μπορεί να γίνει δεκτός υποψήφιος διδάκτορας μη κάτοχος ΜΔΕ. Σύμφωνα 

με τον παρόντα κανονισμό τα παραπάνω εξειδικεύονται ως κατωτέρω: 

 Δικαίωμα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής έχουν: 

       1.1  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι 

• Οι πτυχιούχοι Ιατρικών τμημάτων που έχουν αποκτήσει ΜΔΕ 

• Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών τμημάτων συναφών γνωστικών 

αντικειμένων (Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Βιολογικές Επιστήμες, 

Νοσηλευτική, Κτηνιατρική)  που έχουν αποκτήσει ΜΔΕ  

• Οι πτυχιούχοι άλλων  Πανεπιστημιακών τμημάτων ή ΑΤΕΙ εφ όσον 

έχουν αποκτήσει ΜΔΕ Ιατρικού τμήματος ή τμήματος συναφούς 

γνωστικού αντικειμένου. 

• Οι πτυχιούχοι άλλων  Πανεπιστημιακών τμημάτων εφ όσον έχουν 

αποκτήσει ΜΔΕ σε αλλο τμήμα εκτός Ιατρικού τμήματος ή τμήματος 
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συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών 

τμημάτων με Διδακτορικό Δίπλωμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση 

εναρξης με αναλυτικό υπόμνημα και προφορική συνέντευξη του 

υποψηφίου απο την επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών οταν αυτή 

ενεργοποιηθεί. 

 

Δικαίωμα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής εχουν κατ εξαίρεση μη 

κατοχοι ΜΔΕ των παρακάτω κατηγοριών: 

       1.2  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ 

• Πτυχιούχοι Ιατρικών τμημάτων με βαθμό πτυχίου «Αριστα» 

• Πτυχιούχοι Ιατρικών τμημάτων που έχουν και 2ο πτυχιο άπο 

Πανεπιστημιακό τμήμα ή ΑΤΕΙ συναφούς γνωστκού αντικειμένου.  

• Πτυχιούχοι Ιατρικών τμημάτων ή τμημάτων Μοριακής βιολογίας και 

Γενετικής με υπαρκτό ερευνητικό έργο που να έχει σαν αποτέλεσμα 

τουλάχιστον μία πλήρη πρωτότυπη Δημοσίευση σε περιοδικό 

συμπεριλαμβανόμενο στίς βάσεις  MedLine ή ISI   με τον υποψήφιο 

1ο, ή 2ο  συγγραφέα. 

•  Πτυχιούχοι Ιατρικών τμημάτων που έχουν περατώσει το 1ο έτος της 

ειδίκευσης τους  

 

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΙΙ θα απαιτείται να έχουν προηγούμενη 

έγκριση απο την εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής από την ΓΣΕΣ όπου θα 

λαμβάνεται υποψιν η αντίστοιχη αιτιολογία εξαίρεσης από την εκπόνηση 

ΜΔΕ 

 

2. Διαδικασία έγκρισης εκπόνησης Διδακτορικής διατριβής 

Ο υποψήφιος υποβάλλει στη Γραμματεία του Ιατρικού τμήματος 

 α) Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (ειδικό έντυπο στο 

παράρτημα) στο οποίο αναφέρεται και ο προτεινόμενος επιβλέπων και σε 

γενικές γραμμές το αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής  
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β) Αντίγραφο πτυχίου  

γ) Αντίγραφο ΜΔΕ εάν υπάρχει  

δ) Βιογραφικό σημείωμα 

ε) Αίτηση εξαίρεσης από εκπονηση ΜΔΕ εάν ανήκει στην κατηγορία ΙΙ 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά μαζί με βεβαίωση της Γραμματείας για τη 

διαθεσιμότητα  του επιβλέποντα (≤5 διατριβές σύμφωνα νε το Νόμο 

3685/2008) κοινοποιούνται στον επιβλέποντα ο οποίος και τα υποβάλλει 

στον αντίστοιχο Τομέα αφού διερευνήσει τη δυνατότητα εκπόνησης θέματος 

διδακτορικής διατριβής και της διαθεσιμότητας αντιστοίχων κλινικών και 

εργαστηρίων με αντίστοιχες γραπτές βεβαιώσεις των υπευθύνων εάν αυτά 

δεν ανήκουν στον Τομέα.  

Σε περίπτωση άρνησης του επιβλέποντα αυτή αιτιολογείται και 

ενημερώνεται ο υποψήφιος και ο Τομέας εντός 30 ημερών. Ο επιβλέπων θα 

πρέπει να διερευνά και την κατ’ αρχήν δυνατότητα του υποψηφίου να 

εξαιρεθεί από την εκπόνηση ΜΔΕ εάν δεν εχει ώστε να αποφεύγεται 

εμπλοκή και απόρριψη της αίτησης σε δεύτερο στάδιο από την ΓΣΕΣ. 

Στον Τομέα προτείνονται τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 

από σχετικά με το θέμα γνωστικά αντικείμενα και ο τίτλος της Διδακτορικής 

Διατριβής και κοινοποιούνται στην Γραμματεία για έγκριση απο τη ΓΣΕΣ. Η 

ΓΣΕΣ  ειναι το αρμόδιο σώμα για να εγκρίνει την εξαίρεση του υποψηφίου 

από ΜΔΕ εάν συντρέχουν λόγοι εξαίρεσης, άλλως απορρίπτει την αίτηση του 

σε αυτό το στάδιο.  

Μετά την έγκριση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής η τριμελής 

συμβουλευτική επιτροπή καθορίζει το θέμα σε συνεργασία με τον 

υποψήφιο και ο επιβλέπων τα κοινοποιεί στο διοικητικό συμβούλιο του 

τμήματος. Η διδακτορική Διατριβή εκπονείται ολικά ή σε ένα μέρος της σε 

Πανεπιστημιακές κλινικές ή Εργαστήρια του ΔΠΘ. Η καθ ολοκληρία 

εκπόνηση σε χώρο εκτός ΔΠΘ επιτρέπεται με άδεια της ΓΣΕΣ όταν 

συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Τα δεδομένα (αποτελέσματα, φάκελοι ασθενών 

κλπ) θα πρέπει να είναι διαθέσιμα μέχρι την τελική δοκιμασία υποστήριξης 
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στα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκείνα της επταμελούς 

εξεταστικής επιτροπής ή της διοίκησης του τμήματος εάν ζητηθούν. 

 

3. Χρονική Διάρκεια 

3.1 

 Η χρονική διάρκεια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη από 3 χρόνια για τους έχοντες τίτλο ΜΔΕ της μέτρησης 

αρχόμενης από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής 

επιτροπής (Ν. 3685/2008, Αρθρο 9) και μικρότερη από 4 χρόνια εφ όσον ο 

υποψήφιος δεν έχει ΜΔΕ. Σε κάθε περίπτωση η τριμελής επιτροπή σε 

διάστημα 1 μηνός απο του ορισμού της θα πρέπει να αποστέλει στη 

γραμματεία του τμήματος το θέμα της Διδακτορικής διατριβής του 

υποψηφίου.  Για την τελευταία κατηγορία υποψηφίων χρειάζεται και η για 

μία φορά παρακολούθηση ετήσιου κύκλου μαθημάτων  που ορίζεται ανα 

έτος από την ΓΣΕΣ ειδικά για υποψήφιους διδάκτορες με θεματολογία 

σχετική με τη «μεθοδολογία της έρευνας στην Ιατρική» ή και 

παρακολούθηση σχετικών μαθημάτων μετα απο πρόταση του επιβλέποντος  

εάν ο υποψήφιος δεν είναι πτυχιούχος ιατρικής. 

 

3.2 

 Το ανώτερο χρονικό όριο εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής είναι 5 

χρόνια και δύναται να παραταθεί για ένα χρόνο ακόμα μετα από έγκριση 

αιτιολογημένης αίτησης του επιβλέποντα απο την ΓΣΕΣ με δυνατότητα μιας 

επιπλέον ετήσιας παράτασης. Σε περιπτώσεις που η Διδακτορική Διατριβή 

δεν περατώνεται εντός 7ετίας ο υποψήφιος διαγράφεται αυτόματα από τα 

μητρώα των υποψηφίων διδακτόρων του τμήματος. Διακοπή της 

Διδακτορικής  διατριβής μπορεί να γίνει και με αιτιολογημένη αίτηση του 

επιβλέποντα ή απλή αίτηση του υποψηφίου στην ΓΣΕΣ. 

Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο 

υποβάλλει έκθεση προόδου στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της 
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μέχρι τον 3ο ή 4ο (3 ή 4 συνολικά) την οποία η διαβιβάζει στην Γραμματεία 

του τμήματος.  

3.3  

Αντικατάσταση μέλους της τριμελούς γίνεται εφ όσον υπάρχει σημαντικός 

λόγος μετα από πρόταση του επιβλέποντος στην ΓΣΕΣ, ενώ αντικατάσταση 

του επιβλέποντος για σημαντικό λόγο γίνεται με έναν εκ των μελών της 

τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής με απόφαση της ΓΣΕΣ. 

Μικρή τροποποίηση του τίτλου της Διατριβής επιτρέπεται με τεκμηριωμένη 

εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και απόφαση της ΓΣΕΣ. 

Σημαντική αλλαγή του τίτλου σημαίνει εκκίνηση νέας διαδικασίας 

εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής. 

3.4 

 Η γλώσσα των Διδακτορικών Διατριβών είναι η Ελληνική.  Κατ’ εξαίρεση 

και  σε ειδικές περιπτώσεις με άδεια της ΓΣΕΣ μπορεί να είναι αλλη 

επίσημη γλώσσα της ΕΕ εφ όσον εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη καθοδήγηση 

του υποψηφίου από κατάλληλη τριμελή και μετέπειτα επταμελή εξεταστική  

επιτροπή. Σε ξενόγλωσσες διατριβές απαιτείται εκτενής περίληψη 

τουλάχιστον 20 σελίδων στα Ελληνικά. 

  

4. Δοκιμασία Υποστήριξης 

4.1 Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή μετά την αξιολόγηση του 

ερευνητικού έργου του υποψηφίου και εφ όσον κρίνει οτι αυτό έχει 

ολοκληρωθεί υποβάλει την τελική έκθεση προόδου και ζητά από την 

ΓΣΕΣ τη συγκρότηση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής σύμφωνα 

με το νόμο 3685/2008 και επιτρέπει την έκδοση του τελικού δοκιμίου. 

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα του ερευνητικού έργου θα πρέπει ο 

υποψήφιος σε αυτό το στάδιο και πριν τη δοκιμασία υποστήριξης να έχει 

τουλάχιστον μία πλήρη πρωτότυπη δημοσίευση απο το υλικό της 

διατριβής σε περιδικό που περιλαμβάνεται στίς βάσεις  MedLine ή ISI 

ως 1ος ή 2ος συγγραφέας 

. 
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 Η επιλογή των μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής γίνεται με 

κριτήριο τη συνάφεια του γνωστικού τους αντικειμένου με το θέμα. Τα 

μέλη της επταμελούς επιτροπής μελετούν το δοκίμιο καθώς και την/τις 

δημοσιεύσεις στα διεθνή περιοδικά που τους διανέμονται με ευθύνη του 

υποψηφίου. Σε περίπτωση που υπάρχει δημοσίευση “in press” θα 

πρέπει διανέμεται και το γράμμα αποδοχής απο τον διευθυντή σύνταξης 

του περιοδικού.  

4.2 Η προφορική δοκιμασία υποστήριξης γίνεται δημοσίως, παρουσία 

των μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής και τυχόν άλλων 

μελών ΔΕΠ ή επιστημόνων που επιθυμούν να την παρακολουθήσουν. 

Θα πρέπει να προηγείται με ευθύνη του επιβλέποντα και του Τομέα 

δημόσια ανακοίνωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του χρόνου και του 

τόπου της δοκιμασίας υποστήριξης τουλάχιστον 5 ημέρες πριν. Στην ίδια 

ανακοίνωση θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο τίτλος, ο επιβλέπων, τα μέλη 

της επταμελούς και η αντίστοιχη δημοσίευση (ώστε να μπορεί να 

ανακτηθεί η δημοσίευση ηλεκτρονικά). Ο χρόνος παρουσίασης 

προσδιορίζεται από τον Τομέα (συνήθως 15’-30’) ενώ σκοπιμη είναι η 

χρήση οπτικών βοηθημάτων (slides κλπ) και επιτρέπονται ερωτήσεις από 

το ακροατήριο. Μετά το πέρας των ερωτήσεων η επταμελής επιτροπή 

συνεδριάζει και με αιτιολόγηση βαθμολογεί τον υποψήφιο 

συνεκτιμώντας την συμβολή της κρινόμενης διδακτορικής στην 

επιστήμη, την πρωτοτυπία της,  το  επίπεδο συγγραφής του δοκιμίου, 

τον τρόπο παρουσίασης και την ποιότητα των απαντήσεων στις 

ερωτήσεις.  

 

4.3 Πρίν από την αναγόρευση γίνεται ο έλεγχος της ύπαρξης τουλάχιστον 

μίας πλήρους δημοσίευσης όπως προαναφέρθηκε από το υλικό της 

διατριβής από την επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών και μέχρι τη σύσταση 

της από την ΓΣΕΣ. Η επιτροπή εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη της για την 

αναγόρευση του υποψηφίου με επιστολή στη γραμματεία του τμήματος. Η 

αναγόρευση γίνεται σε ειδική συνεδρίαση της ΓΣΕΣ παρουσία του Πρύτανη 
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ή νομίμου εκπροσώπου του με την ανάγνωση του όρκου του παραρτήματος 

2. 

 

5. Διάφορα 

Μέλη ΔΕΠ με 1ο  εως και 4ο  βαθμό συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας 

με τον υποψήφιο δεν συμμετέχουν στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή ή 

στην επταμελή εξεταστική επιτροπή. 

Θέματα που δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται από 

την ΓΣΕΣ. Ο παρών κανονισμός αναθεωρείται ανά 3ετία με επόμενη 

ημερομηνία αναθεώρησης τον Ιανουάριο 2012. 
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2008  
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5.  Koukourakis MI, Giatromanolaki A, Harris AL, Sivridis E. 

Comparison of metabolic pathways between cancer cells and 

stromal cells in colorectal carcinomas: a metabolic survival role for 

tumor-associated stroma. Cancer Res 66:632, 2006  

6.  *Koukourakis MI, Bentzen SM, Giatromanolaki A, Wilson GD, 

Daley FM, Saunders MI, Dische S, Sivridis E, Harris AL. 



 107

Endogenous markers of two separate hypoxia response pathways 

(hypoxia inducible factor 2 alpha and carbonic anhydrase 9) are 

associated with radiotherapy failure in head and neck cancer 

patients recruited in the CHART randomized trial. J Clin Oncol. 

24:727-35, 2006  

7.  Koukourakis MI, Giatromanolaki A, Sivridis E, Gatter KC, Harris 

AL; Tumour and Angiogenesis Research Group. Inclusion of 

vasculature-related variables in the Dukes staging system of colon 

cancer. Clin Cancer Res.11:8653, 2005  

8. Koukourakis MI, Giatromanolaki A, Sivridis E, Gatter KC, Harris 

AL; Tumor and Angiogenesis Research Group. Pyruvate 

dehydrogenase and pyruvate dehydrogenase kinase expression in 

non small cell lung cancer and tumor-associated stroma. 

Neoplasia. 7:1, 2005  
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Παράρτημα IV: ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

1 Method of treating acute 

respiratory distress syndrome 

 

 Inventors: Lambris John [US] and 

Ritis Konstantinos  [GR] 

 

  IPC: A61K38/00 

 Publication info: WO 2009014633 2009-01-29 

2 Complement mediated 

thrombophilic assay 

 

 Inventors: Lambris John [US] and 

Ritis Konstantinos  [GR] 

 

  IPC:G01N33/554 

 Publication info: WO 2009005651 2009-01-08 
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Παράρτημα V:  ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Διευθυντής:  

Ιωάννης Πνευματικός Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας) 

 

Η Κλινική Εντατικής Θεραπείας (ΚΕΘ) (ΥΑ σύστασης: Β1/50/1995) 

του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης 

εντάσσεται στον Τομέα Χειρουργικής και περιλαμβάνει την Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) δυναμικότητας 6 κλινών και την Μονάδα 

Ενδιάμεσης Νοσηλείας (ΜΕΝ) δυναμικότητας 10 κλινών. Από το 2004 

λειτουργεί ως αυτόνομη κλινική.  Η ΚΕΘ στελεχώνεται από 2 μέλη ΔΕΠ 

(αναπληρωτής καθηγητής και λέκτορας) 5 εντατικολόγους επιμελητές 

του ΕΣΥ και 5 εξειδικευόμενους ιατρούς). Η ΚΕΘ διαθέτει επίσης 33 

νοσηλευτές ειδικευμένους στην Εντατική Θεραπεία. Σήμερα είναι 

ενεργές 12 από τις 16 κλίνες λόγω μη επάρκειας νοσηλευτικού, κυρίως, 

προσωπικού.  

Στην ΚΕΘ παρέχεται άμεση και εξειδικευμένη υποστήριξη των 

ζωτικών λειτουργιών εφαρμόζοντας σύγχρονα πρωτόκολλα   

αντιμετώπισης και θεραπείας. Για το σκοπό αυτό η ΚΕΘ διαθέτει 14 

σύγχρονους αναπνευστήρες, 16 monitors συνεχούς παρακολούθησης 

αιμοδυναμικών και αναπνευστικών παραμέτρων, ένα (1) σύγχρονο 

μηχάνημα υπερήχων, ένα (1) φορητό ακτινολογικό μηχάνημα, δύο (2) 

αναλυτές αερίων αίματος, (2) computers μέτρησης της καρδιακής 

παροχής, ένα (1) μηχάνημα τεχνητής υποθερμίας με συνεχή 

ενδοαγγειακή ψύξη, ένα (1) βρογχοσκόπιο, 16 αντλίες τεχνητής 

διατροφής, ένα (1) οσμόμετρο, ένα (1) αιμοσφαιρινόμετρο κλπ. Στην 

ΚΕΘ νοσηλεύονται βαρέως πάσχοντες ασθενείς από οποιαδήποτε αιτία 

που προέχονται κυρίως από την ευρύτερη περιοχή Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. Κατά τη τελευταία 5ετία νοσηλεύθηκαν στην 

ΚΕΘ 1414 ασθενείς και η μέση ετήσια θνητότητα ήταν 27% περίπου.  
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Στην ΚΕΘ εκπαιδεύονται ειδικευόμενοι ιατροί σύμφωνα με το νόμο. 

Η ΚΕΘ παρέχει τίτλο εξειδίκευσης στη Εντατική Θεραπεία (αριθμ αποφ 

ΚΕΣΥ 8948/16-12-2004, ΦΕΚ 2, (21), 14-1-2005 ) σε ειδικούς ιατρούς 

όπως ορίζει ο νόμος. Στη ΚΕΘ εκπαιδεύονται, επίσης, από το 

Ακαδημαϊκό έτος 2003-4 και εντεύθεν οι πεμπτοετείς φοιτητές της 

Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ στο βασικό μάθημα της Εντατικής Θεραπείας. 

Τα κλινικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα της ΚΕΘ εστιάζονται στη 

φυσιολογία της αναπνοής, στους μοριακούς μηχανισμούς της σήψης και 

της πολυοργανικής ανεπάρκειας και στην πρόληψη των λοιμώξεων. Η 

ΚΕΘ έχει επίσης ενεργοποιηθεί, τελευταία και στην εντόπιση δυνητικών 

δοτών oργάνων για μεταμοσχεύσεις (αξιοποιηθέντες δότες: 4) μετά από 

εγκεφαλικό θάνατο.  

Η  ΚΕΘ βρίσκεται επίσης στη διαδικασία εξασφάλισης ISO γεγονός 

που αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών 

της.  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ((Διευθυντής:  

Βασίλειος Κοζομπόλης Καθηγητής) 

 

Η Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική (ΠΟΚ) του ΔΠΘ, η οποία 

από το Δεκέμβριο του 2002 έχει εγκατασταθεί στο νέο Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο  Αλεξανδρούπολης (δυναμικότητας 8 κλινών), εξυπηρετεί 

Διδακτικές, Ερευνητικές και Κλνικές  ανάγκες στα αντικείμενα της 

Παθολογίας και της Χειρουργικής του  Οφθαλμού. Στην ΠΟΚ 

λειτουργούν τμήματα Eξωτερικών ιατρείων, Παθήσεων  Κερατοειδούς και 

Μονάδα Μεταμοσχεύσεων, Χειρουργικής Καταρράκτη,  Γλαυκώματος, 

Περιμετρίας, Παθολογίας και Χειρουργικής Βυθού του  οφθαλμού, 

Argon και Yag Laser, Παιδο-οφθαλμολογίας και Στραβισμού,  

Οφθαλμικών Υπερήχων καθώς και Οφθαλμοπλαστικής Χειρουργικής. 

Όλα τα  παραπάνω τμήματα είναι επισήμως ιδρυμένα (ΦΕΚ: 1398 / 30 - 

09 - 2003). Η Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική αναγνωρίσθηκε 



 121

ως Μεταμοσχευτικό  Κέντρο υπό την διεύθυνσή του καθ. Κ. Κοζομπόλη 

σύμφωνα με την απόφαση Υ4Α/109058/04   (ΦΕΚ  71/Β/05). Επί 

πλεον στα πλαίσια της εκπαίδευσης και της έρευνας, ως τμήμα της  

ΠΟΚ μπορεί να θεωρηθεί και το ΕΛΚΕΘΟΠ (Ελληνικό Κέντρο Έρευνας 

&  Θεραπείας Οφθαλμικών Παθήσεων) που εδράζεται στα κτίρια της 

Ιατρικής  του ΔΠΘ με αντικείμενο την διόρθωση διαθλαστικών 

ανωμαλιών (μυωπίας,  υπερμετρωπίας, αστιγματισμού) αλλά και την 

αντιμετώπιση του  κερατόκωνου και συναφών εκφυλιστικών παθήσεων ή 

κερατεκτασιών. Στην Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική (ΠΟΚ) 

πραγματοποιείται εφαρμοσμένη, βασική, κλινική και επιδημιολογική 

έρευνα ενώ παράλληλα  αναπτύσσεται στενή συνεργασία με άλλες 

Κλινικές και Εργαστήρια εντός  και εκτός Ελλάδας και προσφέρεται 

θεωρητική και κλινική διδασκαλία στο   

γνωστικό αντικείμενο της Οφθαλμολογίας, τόσο σε προπτυχιακό 

επίπεδο  (5ετείς φοιτητές Ιατρικής ΔΠΘ), όσο και σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο  (ειδικευόμενοι ιατροί στην Οφθαλμολογία στο Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο  Αλεξανδρούπολης, μεταπτυχιακοί φοιτητές και ιατροί  

που εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή).  

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Διευθυντής:  

Μίλτος Λαζαρίδης, Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής) 

 

Η Παν/κη Αγγειοχειρουργική κλινική (ΠΑΚ) ιδρύθηκε με το 

προεδρικό διάταγμα 191/2000 (ΦΕΚ 177/2-8-2000) και 

εγκαταστάθηκε αργότερα στο νέο  Πανεπιστημιακο Νοσοκομείο ενώ ειναι 

δυναμικότητας 8 κλινών. Η  ΠΑΚ στελεχώνεται από 2 μέλη ΔΕΠ (1 

καθηγητή και 1 λέκτορα) καθώς και 1 επιμελητή ΕΣΥ. Ειναι επίσης υπο 

προκήρυξη 1 θέση λέκτορα. 
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Στην ΠΑΚ εκτελούνται περίπου 500 επεμβάσεις το χρόνο που 

αφορούν όλο το φασμα της Αγγειοχειρουργικής τοσο «ανοικτές» οσο και 

ενδαγγειακές ολων των κατηγοριών. Η κλινική διαθέτει «Αγγειολογικό 

εργαστήριο» εξοπλισμένο με φορητές συσκευές Doppler, με συσκευή 

εγχρωμης  Doppler υπερηχογραφίας (Triplex) και κυλιόμενο δάπεδο για 

δοκιμασία κόπωσης (treadmill). Η κλινική κρίθηκε κατάλληλη για 

πλήρη ασκηση στην ειδικότητα της Αγγειοχειρουργικής (1713/18-11-04 

ΦΕΚ  τευχος Β) και εχει δύο εγκεκριμένες θέσεις ειδικευομένων. Στην 

ΠΑΚ εκπαιδεύονται, επίσης τεταρτοετείς φοιτητές του Ιατρικού τμήματος 

του ΔΠΘ. 

Τα κλινικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα της ΠΑΚ εστιάζονται στην 

χειρουργική προσπέλασης νεφροπαθών, στο αρτηριακό τραύμα, στην 

κρίσιμη ισχαιμία των ακρων, στην επιδημιολογία της ανευρυσματικής 

νόσου και τα φλεβικά ελκη.   

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Διευθύντρια:  

Χαριτωμένη Πιπερίδου, Καθηγήτρια Νευρολογίας) 

 

Η Νευρολογική κλινική οργανωτικά έχει 12 κλίνες αλλά ο αριθμός των 

ασθενών που χρήζουν νοσηλείας είναι συχνά μεγαλύτερος με αποτέλεσμα 

να δημιουργείται πρόβλημα. Επιπλέον αρκετοί ασθενείς με μηνιαία 

νοσοκομειακή θεραπευτική  αγωγή  νοσηλεύονται στην Μονάδα Βραχείας 

Νοσηλείας. Η προοπτική επέκτασης στις 24 κλίνες μετά τον διαχωρισμό 

από την Πνευμονολογική κλινική θα συμβάλλει στην επίλυση των 

προβλημάτων. Λειτουργούν τα παρακάτω εξωτερικά ιατρεία: 

1.  Γενικό Ιατρείο Νευρολογίας , μία φορά την εβδομάδα 

2.  Επιληψίας, μία φορά την εβδομάδα 

3.  Σκλήρυνσης κατά Πλάκας , δύο φορές το μήνα 

4.  Άνοιας, δύο φορές το μήνα 

 και από τον Σεπτέμβριο2009 

5. Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων, δύο φορές το μήνα 
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6. Κεφαλαλγίας, δύο φορές το μήνα 

Στην Κλινική λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια: 

ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ  

- Διενέργεια  ΗΕΓραφημάτων,  

- 24 ωρο video-ΗΕΓ monitoring 

- Μελέτη ύπνου σε νευρολογικά νοσήματα 

- Μελέτη αγωγιμότητας των νεύρων 

- Διενέργεια ΗΜΓραφημάτων 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

-Υπερηχογραφικός Έλεγχος Εγκεφαλικής Κυκλοφορίας Εξωκράνια και 

Ενδοκράνια με τεχνικές Doppler, Color Coded Doppler Sonography 

(CCDS), Power Doppler Imaging (PDI), Transcranial Doppler (TCD), 

Transcranial CCDS και PDI. 

-Εφαρμογή τεχνικών για τρισδιάσταση απεικόνιση των αγγείων. 

-Φορητή συσκευή για TCD monitoring για μέτρηση αυξημένης ενδοκράνιας 

πίεσης, έλεγχο για αγγειόσπασμο και υποστήριξη σχετικά των Μονάδων 

Εντατικής Θεραπείας και Μονάδας Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 

-Δυνατότητα για εφαρμογή λειτουργικών δοκιμασιών στον έλεγχο της 

ενδοκράνιας κυκλοφορίας 

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ 

Ανοσοηλεκτροφόρηση ΕΝΥ και ορού, χρωματογραφίες συγγένειας ΕΝΥ, 

βιβλιοθήκες βακτηριοφάγων και χρήση λειτουργικού υπολογιστικού 

προγράμματος για 3D πρόβλεψη πεπτιδίων  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Διευθυντής 

Χρήστος Ιατρού, Αναπληρωτής Καθηγητής Αναισθησιολογίας). 

 

Η Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας του ΠΓΝΑ έχει στο δυναμικό 

της 2 μέλη ΔΕΠ, 4 ειδικευμένους αναισθησιολόγους του ΕΣΥ και 5 

ειδικευόμενους  
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Η Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας από κοινού με το Τμήμα 

Αναισθησιολογίας του ΕΣΥ καλύπτει καθημερινά στο ΠΓΝΑ τις παρακάτω 

δραστηριότητες: 

Γενικά χειρουργεία: 5 χειρουργικές αίθουσες, Γυναικολογικά/Μαιευτικά 

χειρουργεία: 1 χειρουργική αίθουσα, Χειρουργεία Καρδιάς-Θώρακα: 1 

χειρουργική αίθουσα, Μονάδα Μεταναισθητικής Αυξημένης Φροντίδας 

(ΜΜΑΦ ή ανάνηψη) γενικών χειρουργείων (2ος όροφος) και ΜΜΑΦ 

μαιευτικών-γυναικολογικών χειρουργείων (1ος όροφος), αναισθησιολογικές 

πράξεις εκτός χειρουργείων (ΜΕΘ, ΤΕΠ, κλινικές, αξονικός και μαγνητικός 

τομογράφος, στεφανιαία μονάδα, αιμοδυναμικό εργαστήριο, 

υποβοηθούμενη γονιμοποίηση, Laser κλπ.), περιεγχειρητική διαχείριση 

ασθενών (προαναισθητική αξιολόγηση, αντιμετώπιση μετεγχειρητικού πόνου 

κλπ.), διακομιδές, εφημερίες. 

Στην Πανεπιστημιακή Αναισθησιολογική Κλινική λειτουργεί επίσης Μονάδα 

Πόνου σε μόνιμη βάση στο ΠΓΝΑ για την αντιμετώπιση ασθενών με οξύ ή 

χρόνιο πόνο (υπεύθυνος κ. Χ. Ιατρού). 

Η Πανεπιστημιακή Αναισθησιολογική Κλινική παρέχει πλήρη ειδικότητα 

αναισθησιολογίας. Εφαρμόζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και 

ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο της αναισθησιολογίας, σε πρακτικό και 

θεωρητικό επίπεδο, με ειδικευμένους εκπαιδευτές και διδάσκοντες της 

Κλινικής ή συναφών ειδικοτήτων. Οι ειδικευόμενοι της Κλινικής 

συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε επιστημονικές εκδηλώσεις 

και σε ερευνητικά πρωτόκολλα. Στο τέλος κάθε πανεπιστημιακού έτους 

διενεργούνται εξετάσεις προόδου των ειδικευομένων. 

Υπάρχει συνεργασία με διάφορα Πανεπιστήμια και νοσοκομεία με στόχο 

την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που εμπίπτουν στο 

πεδίο της Αναισθησιολογίας, του Πόνου και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Διευθυντής Διονύσιος-

Αλέξανδρος Βερεττας καθηγητής Ορθοπαιδικής)  
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Η Ορθοπαιδική Κλινική λειτουργεί στο ΠΓΝΑ με δυνατότητα νοσηλείας 17 

ασθενών και με προσωπικό 5 μέλη ΔΕΠ, 1 Επικουρικό Επιμελητή και 6 

Ειδικευόμενους Ιατρούς. Έχει εγκριθεί να παρέχει πλήρη ειδικότητα 

Ορθοπαιδικής συμπεριλαμβανομένης και της Ορθοπαιδικής Παίδων και 

καλύπτει πληθυσμιακά εκτός από το νομό Έβρου και την ευρύτερη περιοχή 

της Θράκης για εξειδικευμένες ορθοπαιδικές επεμβάσεις. Στην Κλινική 

υπάγεται και η Μονάδα Αποκατάστασης με πλήρως εξοπλισμένο 

Φυσικοθεραπευτήριο  όπου υπηρετούν 9 Φυσικοθεραπευτές 

Το προσωπικό της Κλινικής παρέχει τις Ιατρικές του υπηρεσίες στους 

εξωτερικούς και εσωτερικούς ασθενείς καλύπτοντας: 

1. Τα Τ.Ε.Ι. (Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία): 5 Ιατρεία κάθε εβδομάδα 

καθώς και ειδικά ιατρεία όπως: Ορθοπαιδικής Παίδων, Αθλητικών 

Κακώσεων, Άκρας Χειρός και Σπονδυλικής Στήλης. 

2. Το Τ.Ε.Π. (Τμήμα Εκτάκτων Περιστατικών): Εξωτερική Εφημερία 15 

ημέρες το μήνα. 

3. Τα Προγραμματισμένα Χειρουργεία: Στη Κλινική διατίθενται 2 

χειρουργικά τραπέζια κάθε εβδομάδα. Εκτελούνται επεμβάσεις: 

Γενικής Ορθοπαιδικής, Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου και 

Γόνατος συμπεριλαμβανομένων και επεμβάσεων Αναθεώρησης, 

Ορθοπαιδικής Παίδων, Αρθροσκοπικά Υποβοηθούμενες Επεμβάσεις, 

Ορθοπαιδικής Ογκολογίας, επεμβάσεις Αποσυμπίεσης-

Σταθεροποίησης Σπονδυλικής Στήλης και επεμβάσεις 

μικροχειρουργικής με τη βοήθεια Χειρουργικού Μικροσκοπίου. 

4. Τα Έκτακτα Χειρουργεία τα οποία αφορούν το τραύμα και άλλες 

οξείες παθήσεις του μυοσκελετικού. 

5. Τα Χειρουργεία που απαιτούν βραχεία νοσηλεία και εκτελούνται στο 

Χειρουργείο Μικρών Επεμβάσεων. 

6. Τη Μονάδα Οστεοπόρωσης όπου κάθε Πέμπτη εξετάζονται περίπου 

30 ασθενείς. 
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Ενδεικτικά για το έτος 2008 αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία: 

Νοσηλευθέντες ασθενείς: 1.035, Χειρουργεία: 600 και 123 μικρές 

επεμβάσεις, Εξετασθέντες στα ΤΕΠ: 4.029, Εξετασθέντες στα ΤΕΙ: 7.534  

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Διευθυντής 

Γεώργιος Βάος καθηγητής Παιδοχειρουργικής)  

 Η Κλινική Χειρουργικής Παίδων του Δ.Π.Θ ιδρύθηκε το 2002 (Π.Δ 

38/2002, ΦΕΚ 39/5-3-2002) και βρίσκεται εγκατεστημένη στο 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και στελεχώνεται 

απο 2 μέλη ΔΕΠ (1 καθηγητή και 1 επικ. καθηγητή) καθώς και 1 

επιμελητή ΕΣΥ, (ενώ ειναι υπο προκήρυξη 1 θέση λέκτορα),  καλύπτοντας 

την υγειονομική περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Εφημερεύει καθημερινά (εναλλαξ με την αντίστοιχη Παιδοχειρουργική 

κλινική του ΕΣΥ) και πραγματοποιεί τακτικό Παιδοχειρουργικό εξωτερικό 

ιατρείο μία φορά την εβδομάδα. Πραγματοποιούνται τόσο έκτακτα όσο και 

προγραμματισμένα χειρουργεία τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα των 

Παιδοχειρουργικών επεμβάσεων. Το κλινικό της έργο αφορά την περίθαλψη 

ασθενών που νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται στην κλινική. Οι 

υπηρεσίες είναι διαγνωστικές και θεραπευτικές (χειρουργικές, επεμβατικές 

ή συντηρητικές). Η περίθαλψη των μικρών ασθενών περιλαμβάνει κλινική 

και παρακλινική διάγνωση, εργαστηριακή διερεύνηση και θεραπεία των 

παιδοχειρουργικών παθήσεων όπως: Συγγενών διαμαρτιών περί τη 

διάπλαση των ανατομικών συστημάτων, επίκτητων παιδοχειρουργικών 

παθήσεων (εγκολεασμός, οξεία σκωληκοειδίτιδα, οξύ ημιόσχεο κ.λ.π), 

παιδοχειρουργικής ογκολογίας, παιδοχειρουργικής ουρολογίας καθώς και 

παιδιατρικού τραύματος. Όλοι οι διαγνωστικοί και θεραπευτικοί χειρισμοί 

και αποφάσεις ακολουθούν την εφαρμογή αποδεδειγμένων διεθνώς 

παραδεκτών πρακτικών. Διαγνωστικοί ή θεραπευτικοί πειραματικοί 

χειρισμοί εφαρμόζονται μόνο μετά από έγκριση της επιτροπής ηθικής και 

δεοντολογίας και με έγγραφη συγκατάθεση των ασθενών. Το εκπαιδευτικό 
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έργο αφορά την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής σχολής του ΔΠΘ,  

ειδικευομένων ή ειδικευμένων ιατρών και την εκπαίδευση άλλων λειτουργών 

υγείας. Η εκπαίδευση των φοιτητών επιτελείται από το διδακτικό ερευνητικό 

προσωπικό, διακρίνεται δε σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών σε 

θεωρητική και πρακτική. Η θεωρητική περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά 

μαθήματα, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, βιβλιογραφική 

ενημέρωση και συζητήσεις απολογισμού; ενώ η πρακτική αποσκοπεί στην 

απόκτηση εμπειρίας στη διαγνωστική, επεμβατική, χειρουργική και 

συντηρητική θεραπευτική αγωγή. 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  (Διευθυντής Γιώργος 

Μπουρίκας καθηγητής Αιματολογίας) 

Η Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική ιδρύθηκε το 1987 με το ΠΔ 

459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-1987). Έχει αναπτύξει 16 κλίνες  και συστεγάζεται 

με την Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική σε νοσηλευτική μονάδα 

τριανταδύο (32) κλινών. Έχει αναπτύξει τρία (3) τακτικά εξωτερικά ιατρεία 

ανά εβδομάδα, για την παρακολούθηση και χορήγηση χημειοθεραπειών σε 

ασθενείς που έχουν ήδη νοσηλευθεί στην Αιματολογική Κλινική με 

αιματολογικές κακοήθειες, για την διερεύνηση ασθενών με αιματολογικά 

προβλήματα και για την διερεύνηση ασθενών με ειδικά προβλήματα της 

αιμόστασης. Στην Αιματολογική κλινική έχουν αναπτυχθεί επίσης τα 

εργαστήρια, Μοριακής Αιματολογίας, για την διενέργεια εξετάσεων με 

μεθόδους όπως PCR, AS-PCR, PCR–RESTRICION ANALYSIS (RFLP) και 

φθορίζουσα in situ υβριδοποίηση (F.I.S.H.),το εργαστήριο Αιμόστασης και 

Θρόμβωσης που υποστηρίζει και το αντίστοιχο Εξωτερικό Ιατρείο, το 

Εργαστήριο κυτταροκαλλιεργειών καθώς και το εργαστήριο κυτταρομετρίας 

ροής.  Στα πλαίσια της Αιματολογικής Κλινικής λειτουργούν  η Μονάδα 

Μεσογειακής Αναιμίας  και η Μονάδα Μεγαθεραπείας για την αντιμετώπιση 

ασθενών με  κακοήθη νοσήματα του αίματος με την μέθοδο της Αυτόλογης 

Μεταμόσχευσης  Αρχέγονων Αιμοποιητικών Περιφερικών Κυττάρων και 
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Μυελού των Οστών. Από την Αιματολογική Κλινική έχουν εκπονηθεί μέχρι 

σήμερα δεκαπέντε διατριβές και βρίσκονται σε εξέλιξη άλλες δεκατρείς . 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας των ειδικευομένων ιατρών περιλαμβάνουν την 

κλασσική αιματολογία την εκπαίδευση στη σύγχρονες  διαγνωστικές 

μεθόδους στα εργαστήρια και τις μονάδες της κλινικής καθώς και στο 

Κέντρο Αιμοδοσίας. Για την εκπαίδευση επίσης των ειδικευομένων ιατρών η 

κλινική συνεργάζεται με το τμήμα Αιματολογίας του Imperial College 

London (Division of Investigative Science,Imperial College London,South 

Kensington Campus,London SW7 2AZ) το οποίο διευθύνεται από τον Dr 

Karadimitris Anastasios,  Reader in Haematology. 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Διευθυντής:  Ευστράτιος 

Μαλτέζος, Καθηγητής Παθολογίας) 

Η Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική έχει αναπτύξει Νοσηλευτική 

Μονάδα 32 κλινών καθώς και Στεφανιαία Μονάδα 9 κλινών (από κοινού με 

την Καρδιολογική Κλινική του Ε.Σ.Υ), με ετήσια κίνηση 1000-1200 

ασθενών. Αντιμετωπίζει όλο το φάσμα των Καρδιολογικών Νοσημάτων ενώ 

στην Στεφανιαία Μονάδα εκτός της αντιμετώπισης επιβαρυμένων 

Καρδιολογικών περιστατικών επιτελούνται επεμβατικές Καρδιολογικές 

τεχνικές όπως η ηλεκτρική ανάταξη αρρυθμιών, τοποθέτηση προσωρινών 

βηματοδοτών, τοποθετήσεις καθετήρων Swan-Ganz, περικαρδιοκεντήσεις, 

τοποθετήσεις κεντρικών γραμμών ενώ ταυτόχρονα διαθέτει και δυνατότητες 

μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής. Παράλληλα, έχει αναπτύξει και 

λειτουργεί Αιμοδυναμική Μονάδα στην οποία διενεργούνται όλες οι 

διαγνωστικές και επεμβατικές τεχνικές της επεμβατικής Καρδιολογίας 

(περίπου 550-650 αριστεροί-δεξιοί καθετηριασμοί ετησίως, 200-250 

διαδερμικές στεφανιαίες αγγειοπλαστικές – συμπεριλαμβανομένων και 

πρωτογενών - ετησίως, εμφυτεύσεις μονίμων βηματοδοτών 150-200 ετησίως, 

εμφυτεύσεις μονίμων απινιδωτών, κ.λ.π.).   

Επιπροσθέτως, έχει αναπτύξει Εργαστήριο Υπερηχοκαρδιογραφίας 

όπου  διενεργούνται διαθωρακικά καθώς και διοισοφάγια 
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υπερηχοκαρδιογραφήματα, Εργαστήριο περιπατητικής 

Ηλεκτροκαρδιογραφίας, όπου τοποθετούνται περιπατητικά ΗΚΓ (Holter 

ρυθμού), Εργαστήριο Δοκιμασιών κόπωσης όπου διενεργούνται δοκιμασίες 

κόπωσης, Εργαστήριο Διερεύνησης Συγκοπής όπου διενεργούνται τεστ 

ανακλήσεως (tilt test) ενώ τέλος σε συνεργασία με το τμήμα Πυρηνικής 

Ιατρικής έχει αναπτύξει Εργαστήριο Πυρηνικής Καρδιολογίας όπου 

διενεργούνται φαρμακευτικά- και μη- σπινθηρογραφήματα μυοκαρδίου. 

Επιπλέον λειτουργεί Εξωτερικά Ιατρεία α) γενικής Καρδιολογίας, β) 

Αρτηριακής Υπέρτασης (με δυνατότητα ελέγχου περιπατητικής καταγραφής 

αρτηριακής πίεσης), γ) Αρρυθμιών και Ελέγχου Βηματοδοτών, δ) 

Καρδιακής Ανεπάρκειας, και ε) παρακολούθησης  Στεφανιαίων Ασθενών 

μετά από διαδερμική στεφανιαία επαναιμάτωση. 

Όσον αφορά την έρευνα, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της 

Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής επικεντρώνονται στην Μοριακή 

Καρδιολογία, δηλαδή στην μελέτη και αποσαφήνιση των μοριακών 

μηχανισμών που διέπουν την παθοφυσιολογία των καρδιολογικών 

παθήσεων και κυρίως τα Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα και την Καρδιακή 

Ανεπάρκεια. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα που αφορά τα Οξέα 

Στεφανιαία Σύνδρομα έχει αναπτύξει και λειτουργεί Εργαστήριο Μελέτης 

της Αθηροσκλήρωσης το οποίο διερευνά τη δράση και συμπεριφορά 

ορισμένων πρωτεολυτικών ενζύμων,   προφλεγμονωδών κυτταροκινών και 

αγγειογενετικών δεικτών που ενοχοποιούνται στη ρήξη της αθηρωματικής 

πλάκας. Όσον αφορά έρευνα στην Καρδιακή Ανεπάρκεια, μελετά το ρόλο 

που διαδραματίζει ο μεταβολισμός του εξωκυττάριου δικτύου του 

μυοκαρδίου (πρωτεολυτικά ένζυμα, αναστολείς των πρωτεολυτικών ενζύμων, 

προϊόντα μεταβολισμού του κολλαγόνου) στην καρδιακή αναδιαμόρφωση σε 

ασθενείς με οξεία και χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια  Τέλος, τόσο σε ασθενείς 

με Στεφανιαία Νόσο όσο και σε ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια μελετά 

την επίπτωση γονιδιακών πολυμορφισμών στην έκφραση των ανωτέρω 

μοριακών μηχανισμών καθώς και στην ανταπόκριση σε συγκεκριμένα 

φαρμακευτικά σκευάσματα με σκοπό την ανάπτυξη του τομέα της 
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Φαρμακογενετικής στην Καρδιολογία. Η Πανεπιστημιακή Καρδιολογική 

Κλινική επίσης συμμετέχει ετησίως σε ικανό αριθμό διεθνών, 

πολυκεντρικών μελετών όπου ελέγχεται η δράση νέων καρδιολογικών 

φαρμακευτικών σκευασμάτων.    

Σε επίπεδο ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου, η Πανεπιστημιακή 

Καρδιολογική Κλινική αναλαμβάνει δραστηριότητες ενημέρωσης του 

κοινού, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σχολεία καθώς και επισκέψεις σε 

ευαγή ιδρύματα αποκατάστασης και φροντίδας ιδιαίτερων ομάδων του 

πληθυσμού παρέχοντας Καρδιολογική φροντίδα.   

Τέλος, η Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική διατηρεί ιστοσελίδα 

στο διαδίκτυο παρέχοντας πρακτικές και εκπαιδευτικές πληροφορίες 

σχετικές με όλες τις κλινικές, ακαδημαϊκές και ερευνητικές της 

δραστηριότητες. 

 

Α´ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Διευθυντής: Γεώργιος Ν 

Καρτάλης καθηγητής Παθολογίας) 

Η Α’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική (Α’ Π.Π) λειτουργεί από το 1985. 

Η επίσημη ανάπτυξή της στο νέο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο  είναι 20 

κλίνες και σήμερα το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελούν 5 μέλη ΔΕΠ, 4 

γιατροί του ΕΣΥ και 8 ειδικευόμενοι γιατροί. Επίσης λειτουργούν 2 μέλη 

ΕΔΤΠ, το ένα εκ των οποίων με πλήρη απασχόληση στο εργαστήριο της 

κλινικής. Η λειτουργία της κλινικής στοχεύει αφενός μεν στην νοσηλεία 

ασθενών που οι παθήσεις τους καλύπτουν όλο το φάσμα της παθολογίας, 

αφετέρου δε εκπαιδεύει σε προπτυχιακό επίπεδο φοιτητές της Ιατρικής και 

σε μεταπτυχιακό επίπεδο νέους γιατρούς (χορήγηση πλήρους ειδικότητας 

Παθολογίας) προσφέροντας υψηλού επιπέδου διαγνωστικές και 

θεραπευτικές υπηρεσίες σε αιματολογικά νοσήματα, αυτοάνοσες και 

φλεγμονώδεις διαταραχές, θρομβοφιλικές καταστάσεις, ηπατικά νοσήματα - 

ηπατίτιδες και εξειδικευμένες διαγνωστικές (μέσω των ενδοσκοπικών 

δυνατοτήτων που έχει) και θεραπευτικές λύσεις σε παθήσεις του 

γαστρεντερικού σωλήνα.  Ετησίως νοσηλεύονται περισσότεροι από 1000 
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ασθενείς από όλο το φάσμα της εσωτερικής παθολογίας. Τα τακτικά ιατρεία 

δέχονται περίπου 4.000 επισκέψεις (2000 στο παθολογικό και από 1000 

στο γαστρεντερολογικό και ηπατολογικό ιατρείο) καθώς και 150 περίπου 

ασθενείς με αυτοάνοσα και αυτοφλεγμονώδη νοσήματα. Στο ΤΕΠ η κλινική 

εξυπηρετεί ετησίως περίπου 5.000 άτομα 

Η λειτουργία μελών (2 γαστρεντερολόγων) της κλινικής στο ενδοσκοπικό 

τμήμα του νοσοκομείου έχει ως αποτέλεσμα την διενέργεια περισσότερων 

των 1500 διαγνωστικών ή/και θεραπευτικών ενδοσκοπήσεων ετησίως. 

Επίσης στο τομέα της γαστρεντερολογίας είναι σε λειτουργία 

χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα καταγραφής ασθενών με χρόνια 

ηπατίτιδα Β και C (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ετήσια 

χρηματοδότηση € 9.336,00) και πέντε πανελλήνια και ένα παγκόσμιο 

κλινικό πρωτόκολλο με θέμα την θεραπευτική προσέγγιση των χρόνιων 

ιογενών ηπατιτίδων B και C. 

Η Κλινική διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, 

με χρηματοδότηση του εξοπλισμού του κυρίως από ερευνητικά 

προγράμματα και το ΔΠΘ (συνολική χρηματοδότηση τελευταίας δεκαετίας 

περίπου 600.000Ε), με έμμισθο επιστημονικό προσωπικό, με 

αποδεδειγμένη λειτουργία σε ερευνητικό και διαγνωστικό επίπεδο και με 

εφαρμογή των πειραματικών αποτελεσμάτων του σε μεγάλο φάσμα 

παθήσεων της Εσωτερικής Παθολογίας. Από το 2003 έως σήμερα έχουν 

δοθεί περισσότερες από 1500 απαντήσεις σε επίπεδο μοριακής 

διαγνωστικής σχετιζόμενες με λοιμώδεις, νεοπλασματικές, θρομβωτικές, 

αυτοφλεγμονώδεις παθήσεις και πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες.  

Επιπλέον, συμμετέχει σε ευρύ διεθνές δίκτυο ομόλογων εργαστηρίων και 

μονάδων με σκοπό την πληρέστερη μελέτη όλο και μεγαλύτερου όγκου 

παθήσεων του ανθρώπου από το δίκτυο αυτό και τελικό αποτέλεσμα την 

εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και την εκπαίδευση μεταπτυχιακών 

Ιατρών, Βιολόγων και τεχνολόγων σε τεχνολογίες αιχμής. Μέλος ΔΕΠ του 

εργαστηρίου, μέσα από τις δραστηριότητες του στην Αλεξανδρούπολη, έχει 
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2 διεθνείς πατέντες που η μία σχετίζεται με τη διαγνωστική της επίκτητης 

θρομβοφιλίας και η άλλη με τη θεραπευτική προοπτική του ARDS.   

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών της κλινικής εστιάζονται στα 

παρακάτω θέματα. 1) Γενετική τυποποίηση και σύνδεση φαινότυπου– 

γονότυπου κληρονομικών ανοσοανεπαρκειών (Bruton’s disease) και 

αυτοφλεγμονωδών νοσημάτων (Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός) 2) 

Ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοκόλλων μοριακής ανίχνευσης του 

Μυκοβατηριδίου της φυματίωσης σε κλινικά δείγματα 3) Παροχή 

τεχνογνωσίας πρωτοκόλλων Μοριακής Βιολογίας σε διαγνωστικά εργαστήρια 

και έλεγχος αξιοπιστίας εφαρμογής των για κλινικούς σκοπούς 4) Σύνδεση 

φλεγμονής και θρομβωτικής διαδικασίας σε κλινικά μοντέλα 5) Ανίχνευση 

φλεγμονωδών μεσολαβητών που συνδέουν τη παθολογική θρόμβωση με τη 

παθολογική ίνωση 6) Διαγνωστική και θεραπευτική ενδοσκόπηση του 

πεπτικού συστήματος 7) Παθοφυσιολογία οξείας παγκρεατίτιδας 8) 

Μεταβολικό σύνδρομο και ήπαρ 9) Θεραπευτική χρόνιων ιογενών 

ηπατιτίδων Παθοφυσιολογία ηπατικής κίρρωσης και πυλαίας υπέρτασης 

10) Μελέτη φλεγμονής και ινωτικής διαδικασίας σε φλεγμονώδη νοσήματα 

του εντέρου 11) Μελέτη της ίνωσης σε παθήσεις του ήπατος με τη χρήση 

ελαστικογραφίας (Fibroscan) 12) Μελέτη κινητικών διαταραχών του 

πεπτικού συστήματος με τη χρήση μανομετρίας και δοκιμασιών λήψης 

υγρών 13) Αρτηριακή υπέρταση και διαταραχές πηκτικότητας 14) 

Καταγραφή αρτηριακής πίεσης με τη χρήση αυτόματου καταγραφικού 

24ωρης βάσης (ABPM) 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ (Διευθυντής:  Ευθύμιος 

Συβρίδης, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής) 

Το Eργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του Δ.Π.Θ. διεκπεραιώνει, κατ’ 

έτος, 11.000 περίπου ιστοπαθολογικά περιστατικά (μόνιμες και ταχείες 

βιοψίες, κυτταρολογικά παρασκευάσματα), καθώς και μικρό αριθμό 

συμβουλευτικών ιστοπαθολογικών εκθέσεων. Επιπλέον, σε συνεργασία με 
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το  Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Ερευνών, διενεργούνται 100 περίπου 

νεκροτομές ετησίως με τις αντίστοιχες ιστοπαθολογικές μικροσκοπικές 

εκθέσεις. 

Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει και λειτουργεί άρτια εξοπλισμένες 

μονάδες ιστοχημείας και ανοσοκυτταροχημείας ενώ, παράλληλα προς αυτό, 

λειτουργεί και Εργαστήριο Ανοσοϊστοχημείας-Ανοσοβιολογίας. Επίσης, 

έχουν αναπτυχθεί εφαρμοσμένες τεχνικές μοριακής βιολογίας για 

διαγνωστικούς και προγνωστικούς σκοπούς (PCR, ανοσοϊστοχημική 

κατάδειξη μοριακών δεικτών πρόγνωσης) και εφαρμόζονται συστήματα 

εσωτερικής αξιολόγησης όλων των ανωτέρω τεχνικών. 

Το Εργαστήριο αντιμετωπίζει με αυτάρκεια όλα τα περιστατικά όλων 

των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού. Διαθέτει πρόγραμμα 

εκπαίδευσης ειδικευομένων στην Παθολογική Ανατομική με ειδικούς 

εκπαιδευτές και διδάσκοντες, και εκπαιδεύει φοιτητές Ιατρικής και 

σπουδαστές συναφών Ιδρυμάτων, καθώς και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. 

Οργανώνει επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια και έχει αναπτύξει 

πολλαπλές συνεργασίες με άλλα κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής για 

ερευνητικούς σκοπούς. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (Διευθυντής Αναπλ. Καθηγητής  Θεόδωρος 

Λιαλιάρης) 

Το Εργαστήριο Γενετικής  είναι ενταγμένο στον κορμό του ΠΓΝΑ από το 

2004 και εστιάζεται κλινικά-ερευνητικά  στον έλεγχο της αντινεοπλασμα-

τικής δράσης φαρμάκων και νέων αντικαρκινικών ουσιών, αλλά και σε 

προγνωστικά τεστ ελέγχου χρωματοσωματικής ευθραυστότητας σε ασθενείς 

με ή χωρίς καρκίνο και σε άλλα νοσήματα με γενετικό υπόβαθρο, στη  

βελτίωση της χημειοθεραπείας, στη μελέτη των επιδιορθωτικών μηχανισμών 

του DNA αλλά και στον έλεγχο μεταλλαξιογόνων ή καρκινογόνων ουσιών του 

περιβάλλοντος. Οι προσπάθειες στον τομέα της κυτταρογενετικής και 

ιδιαίτερα στην έρευνα κατά του καρκίνου του ανθρώπου οδήγησαν και στη 

βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών. Στο Εργαστήριο εκπαιδεύονται 
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προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές σε θέματα Κλινικής και 

Διαγνωστικής Γενετικής και ειδικά της Κυτταρογενετικής. Τέλος όσον αφορά 

τον καθαρά κλινικό τομέα, στο Εργαστήριο Γενετικής λειτουργεί μία 

κυτταρογενετική μονάδα για τον έλεγχο των καρυοτύπων των 

χρωματοσωμάτων μετά από εφαρμογή της τεχνικής ζωνοποίησης κατά GTG 

και CTG, προγεννητικών και μη περιστατικών (με δυνατότητα καλλιέργειας 

λεμφοκυττάρων, ινοβλαστών δέρματος ή πλακούντα ή/και αμνιακού υγρού 

ή και άλλων κυττάρων). Τα περιστατικά αφορούν εσωτερικούς κυρίως 

ασθενείς της Παιδιατρικής και άλλων Κλινικών του ΠΓ Νοσοκομείου 

Αλεξανδρούπολης, αλλά και εξωτερικούς ασθενείς από όλη τη Θράκη και το 

Ν. Καβάλας. Στο Εργαστήριο εφαρμόζεται επίσης και η μοριακή μέθοδος 

ανοσοφθορισμού FISH με χρήση DNA ανιχνευτών και αναμένεται η έγκριση 

DNA αναλυτή από το ΔΣ του ΠΓΝΑ, γεγονός που θα συμβάλει ακόμη 

περισσότερο στο κλινικό και διαγνωστικό έργο του Εργαστηρίου. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (Διευθυντής Αλέξανδρος Χ. Κορτσάρης  

καθηγητής Βιοχημίας)  

Το εργαστήριο Βιοχημίας στελεχώνεται από 3 μέλη ΔΕΠ και εκτελεί 

προσδιορισμούς ενός μεγάλου εύρους βιολογικών δεικτών σε περίπου 3000 

δείγματα κατ’ έτος. Διαθέτει τον κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισμό για την 

εκτέλεση προσδιορισμών βιολογικών δεικτών, καθώς και αναλυτή 

τεχνολογίας Luminex X-MAP για την ταυτόχρονη ανάλυση πολλών 

παραμέτρων. Επίσης, έχει αναπτύξει μονάδα κυτταροκαλλιεργειών στην 

οποία υπάρχει πλήθος κυτταρικών σειρών σε καλλιέργεια αλλά και σε 

βαθειά κατάψυξη και έχει ξεκινήσει προσπάθεια για την εφαρμογή τους σε 

κλινικές απαιτήσεις.   

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ  (Διευθυντής Γεώργιος Κολιός αναπλ.  

καθηγητής Φαρμακολογίας)  

 Το Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ. πέραν 

του διδακτικού έργου, που περιλαμβάνει την διδασκαλία των μαθημάτων 
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της Φαρμακολογίας Ι και της Φαρμακολογίας ΙΙ  και του ερευνητικού έργου 

των μελών ΔΕΠ του εργαστηρίου, το οποίο επεκτείνεται πάνω στις σύγχρονες 

ενότητες της φαρμακολογίας, της φαρμακογενετικής και της 

ανοσοφαρμακολογίας, έχει αναπτύξει και λειτουργεί το Εργαστήριο 

Κλινικής Φαρμακολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 

Αλεξανδρούπολης. Το Εργαστήριο αυτό καλύπτει τις ανάγκες των κλινικών 

του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης για  

μετρήσεις θεραπευτικών επιπέδων φαρμάκων και τοξικολογικές μετρήσεις 

για την ανίχνευση κατανάλωσης αλκοόλης και άλλων τοξικών 

(εξαρτησιογόνων) και απαγορευμένων ουσιών. Επίσης το Εργαστήριο 

καλύπτει και τις εν λόγω ανάγκες όλων των Γενικών και Στρατιωτικών 

Νοσοκομείων της Θράκης, της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, της Τροχαίας, 

των μονάδων του Ελληνικού Στρατού και άλλων Δημόσιων Φορέων της 

ευρύτερης περιοχής. Το Εργαστήριο λειτουργεί καθημερινώς και εκτελείται 

ένας σημαντικός αριθμός εξετάσεων ρουτίνας, και σε βάση εφημεριών, ώστε 

να καλύπτει έκτακτα περιστατικά. Συγκεκριμένα το εργαστήριο εκτελεί 

περίπου 6000 εργαστηριακές εξετάσεις σε 1400 εσωτερικούς και 400 

εξωτερικούς ασθενείς ετησίως. Το Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας 

εκπαιδεύει επίσης προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε θέματα 

Κλινικής Φαρμακολογίας και Θεραπευτικής. 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Διευθυντής: 

Καθηγητής Δημοσθένης Μπούρος) 

Η Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, δέχεται ασθενείς και 

εφημερεύει καθημερινά ως η μόνη Πνευμονολογική κλινική σε όλη την 

περιοχή της Θράκης. Νοσηλεύει περί τους 1.500 ασθενείς ετησίως  και 

πολλαπλάσιους εξωτερικούς ασθενείς στα γενικά και ειδικά εξωτερικά 

ιατρεία. 

Στελεχώνεται από 4 μέλη ΔΕΠ, ανάλογο αριθμό ειδικευμένων ιατρών του 

ΕΣΥ, και επτά  (7) ειδικευόμενους ιατρούς στην πνευμονολογία. Έχει 

αναπτύξει μονάδα αυξημένης φροντίδας με χρήση τεχνικής μη-
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επεμβατικού μηχανικού αερισμού για τους βαρέως πάσχοντες 

αναπνευστικούς ασθενείς για την αποφυγή διασωλήνωσης ή την υποστήριξη 

μετά την έξοδό τους από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κλινική 

λειτουργεί επιπλέον μονάδα χημειοθεραπείας για ασθενείς με καρκίνο 

πνεύμονος, στα πλαίσια τμήματος βραχείας νοσηλείας. 

Έχει αναπτύξει ειδικά εργαστήρια και εξωτερικά ιατρεία για την καλύτερη 

περίθαλψη των ασθενών. Ειδικότερα τα εργαστήρια που λειτουργεί είναι: 

1. Εργαστήριο πνευμονικής λειτουργίας, που διενεργεί όλες τις σχετικές 

δοκιμασίες (σπιρομετρία, καμπύλη όγκου-ροής, όγκοι, διάχυση, 

δοκιμασία βάδισης 6  λεπτών, αέρια αίματος, εργοσπιρομετρία). 

2. Εργαστήριο ενδοσκοπήσεων αναπνευστικού, επεμβατικής 

πνευμονολογίας (ιατρική θωρακοσκόπηση – πλευροσκόπηση). 

3. Εργαστήριο μελέτης διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο. 

Τα εξωτερικά ιατρεία τα οποία λειτουργεί είναι: γενικό πνευμονολογικό, 

διαμέσων νοσημάτων, ογκολογίας θώρακος, αποφρακτικών νοσημάτων, 

διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο και διακοπής καπνίσματος.  

Η Κλινική παρέχει μοναδικές και αναγνωρισμένες διεθνώς νοσηλευτικές 

υπηρεσίες αριστείας στα εξειδικευμένα αντικείμενα των διαμέσων 

νοσημάτων του πνεύμονος, της ογκολογίας του θώρακος και της 

επεμβατικής πνευμονολογίας και δέχεται ασθενείς από όλα τα 

διαμερίσματα της χώρας και της Κύπρου.  

Η Κλινική εκπαιδεύει στην Πνευμονολογία σε προπτυχιακό επίπεδο του 

φοιτητές του 4ου έτους του εαρινού εξαμήνου του Ιατρικού Τμήματος του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και  ειδικευόμενους του ΕΣΥ. Η 

Κλινική επίσης εκπαιδεύει Έλληνες και αλλοδαπούς Πνευμονολόγους στην 

Επεμβατική Θωρακοσκόπηση, στα πλαίσια του Διπλώματος που χορηγεί 

δια της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας με την οργάνωση του 

ετησίου διεθνούς μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου στην Θωρακοσκόπηση. 

Ορισμένοι από τους αλλοδαπούς Πνευμονολόγους πραγματοποιούν 

αναγνωρισμένο Fellowship (3 μήνες) στο Τμήμα Επεμβατικής 
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Πνευμονολογίας της Κλινικής στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της 

εκπαίδευσής τους.  

Διαθέτει διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (master) 

στην Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική σε συνεργασία με το Εργαστήριο 

Φαρμακολογίας (Διευθυντής Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Κολιός) του 

Ιατρικού Τμήματος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου. Η Κλινική επίσης 

υποδέχεται ετησίως και εκπαιδεύει αλλοδαπούς φοιτητές στα πλαίσια του 

προγράμματος ανταλλαγών. Έχει αναπτύξει αρκετές συνεργασίες  με 

σημαντικά κέντρα του εξωτερικού σε ερευνητικά θέματα αιχμής. 

 

 

Β΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Διευθυντής: 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Σιμόπουλος) 

Η Β΄Χειρουργική Πανεπιστημιακή κλινική του ΔΠΘ στελεχώνεται από 6 

μέλη ΔΕΠ και 2 γιατρούς επιμελητές ΕΣΥ. Οι θέσεις των ειδικευομένων στη 

κλινική είναι οκτώ και δίνεται πλήρης ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής. 

Στη Β΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική κλινική γίνεται όλο το φάσμα  

εγχειρήσεων της Γενικής Χειρουργικής ιδιαίτερα δε αναπτυγμένα είναι τα 

τμήματα Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Χειρουργικής κηλών και 

Χειρουργικής Ογκολογίας.  Η κλινική έχει στη διάθεσή της 17 κλίνες και οι 

ημέρες χειρουργείου είναι τρείς εβδομαδιαίως. Ο ετήσιος αριθμός των 

χειρουργείων είναι 650-700. Παράλληλα λειτουργεί και ξεχωριστός χώρος 

μικροεπεμβάσεων με τοπική αναισθησία με συνολικό αριθμό 1000 ετήσιως.  

Στη Β΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική ανήκει  το εργαστήριο 

Πειραματικής Χειρουργικής, χώρος πλήρως εξοπλισμένος και οργανωμένος  

με 4 αίθουσες χειρουργείων, δυνατότητα συντήρησης πειραματόζωων και 

πολλών εργαστηρίων. Στις δυνατότητες του εργαστηρίου είναι οι 

κυτταροκαλλιέργιες καθώς και πολλές νέες διαγνωστικές  τεχνικές. Στο 

εργαστήριο υπηρετούν αποκλειστικά 2 επι πλέον μέλη ΔΕΠ  (1 κτηνίατρος 

και 1 Γενικός Χειρουργός). Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα της κλινικής 

εντάσσεται και το εργαστήριο της τηλεδιάσκεψης.   
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Η Β΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική έχει οργανώσει το Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Χειρουργική Ήπατος - Χοληφόρων - 

Παγκρέατος» το οποίο λειτουργεί  από το Ακαδημαϊκό έτος 2004-05 έως 

σήμερα. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής 

του ΔΠΘ, μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ της Ελλάδας και του Εξωτερικού, καθώς και 

διακεκριμένοι χειρουργοί, επιστήμονες και ερευνητές από την Ελλάδα και 

το Εξωτερικό. Το συγκεκριμένο ΠΜΣ αποτελεί το μοναδικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών-Ειδίκευσης στο επιστημονικό πεδίο της 

Χειρουργικής Ήπατος - Χοληφόρων - Παγκρέατος στον Ελλαδικό χώρο και 

έχει σαν κύριο σκοπό τη κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού 

δυναμικού στη Χειρουργική Ήπατος - Χοληφόρων - Παγκρέατος και την 

απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης 

έρευνας. 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (Διευθυντής:  Μιχαήλ Κουκουράκης, Αν. Καθηγητής 

Ακτινοθεραπείας) 

 

Η Παν/κη Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΠΑΟ) ιδρύθηκε 

το 2005 (ΦΕΚ 355/18-3-2005) μετά από κατάργηση του 

προϋπάρχοντος εργαστηρίου Ακτινοθεραπείας και εγκαταστάθηκε 

αργότερα στο νέο  Πανεπιστημιακο Νοσοκομείο (ΦΕΚ  2723/Β/31-12-

08). Η κλινική είναι δυναμικότητας 7 κλινών : 2 κλίνες θωρακισμένες 

για φιλοξενία ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία με εμφυτεύση 

ραδιενεργών υλικών και ραδιοϊσότοπα και 5 κλίνες που λειτουργούν 

καλύπτοντας ανάγκες χημειοθεραπείας των ακτινοθεραπευόμενων 

ασθενών. Η  ΠΑΟ στελεχώνεται από 2 μέλη ΔΕΠ (1 Αν. καθηγητή και 1 

λέκτορα) καθώς και 1 επικουρικό επιμελητή ΕΣΥ.   

Στην ΠΑΟ υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία  500 

νέοι ογκολογικοί ασθενείς ετησίως, που αφορούν όλο το φασμα της 

Ογκολογίας. Η κλινική διαθέτει συστήματα εξωτερικής ακτινοθεραπείας 



 139

(1 Γραμμικό Επιταχυντή 6-18ΜV και 1 μονάδα Κοβαλτίου) που 

υποστηρίζονται από μονάδα αξονικής εξομοίωσης και υπολογιστικό 

σύστημα τρισδιάστατου 3D-conformal σχεδιασμού.  Στην ΠΑΟ 

λειτουργεί μονάδα ενδοϊστικών και ενδοκοιλοτικών εμφυτεύσεων  

(MicroSelectron High Dose rate) που είναι εγκατεστημένη σε ειδικά 

σχεδιασμένο χώρο, ενώ λειτουργούν εξωτερικά ιατρεία συνεχούς 

παρακολούθησης των ογκολογικών ασθενών μετά τη λήξη της 

ακτινοθεραπείας, όπου ετησίως εξετάζονται πλέον των 2.500 ασθενών.  

Στην ΠΑΟ εκπαιδεύονται, τεταρτοετείς φοιτητές του Ιατρικού 

τμήματος του ΔΠΘ.  Τα κλινικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα της ΠΑΟ 

εστιάζονται στην ακτινο-χημειοθεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με 

καρκίνο της τραχηλοπροσωπικής χώρας, του πνεύμονα, του 

ουρογεννητικού συστήματος, του μαστού, του ορθού και του εγκεφάλου.  

Επίσης, διενεργείται κλινική έρευνα πάνω στην κλασματοποίηση της 

ακτινοβολίας και την κυτταροπροστασία. Διδακτορικοί φοιτητές και 

συνεργαζόμενοι ιατροί και μοριακοί βιολόγοι έχουν τη δυνατότητα 

διενέργειας πειραματικής έρευνας πάνω στην ακτινοευαισθησία των 

ιστών και πειραματικών όγκων. 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ (Δ/ντής: Βασίλειος Βαργεμέζης 

Καθηγητής Νεφρολογίας)  

Στην  Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική  ( ΦΕΚ ίδρυσης Π.Δ. 

459/1987-Α΄215, Εσωτ.κανονισμός: Π.Δ. 71/27-08-1999-Α΄173) 

συγκροτούνται και λειτουργούν τρεις ειδικές μονάδες καθώς επίσης και δύο 

εργαστήρια: Μονάδα Τεχνητού Νεφρού,  Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης, 

Μονάδα Πλασμαφαίρεσης,  Εργαστήριο Ανοσοϊστοχημείας και 

Ιστοσυμβατότητας Νεφρού και το Εργαστήριο Παθοφυσιολογίας- Νεφρού- 

Μεταβολικών Νοσημάτων.Η Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική (ΠΝΚ) 

στελεχώνεται από 4 μέλη ΔΕΠ (2 Καθηγητές, 1 Αναπλ. Καθηγητή και 1 

Επίκ. Καθηγητή), από 3 Επιμελητές  (1 Α΄ και 2 Β΄ βαθμού Κλάδου ΕΣΥ), 
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1 Θέση Επικουρικού και 6 Ειδικευόμενους.  Έχει ως αντικείμενο 

δραστηριότητας τη διάγνωση και θεραπεία ασθενών με παθήσεις που είναι 

δυνατό να οδηγήσουν σε οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και ασθενών 

που πάσχουν από αρτηριακή υπέρταση και διαβητική νεφροπάθεια. Για την 

καλύτερη παρακολούθηση των ασθενών αυτών οργανώθηκαν και 

λειτουργούν αντίστοιχα εξωτερικά ιατρεία.  Η ΠΝΚ μαζί με τις ειδικές 

μονάδες έχει αναπτύξει 46 κλίνες από τις οποίες οι 14 στην Νεφρολογική 

Κλινική, 6 στη Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης και οι 26 στη Μονάδα 

Τεχνητού Νεφρού με τα αντίστοιχα μηχανήματα υποστήριξης. Αναλυτικά: 

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  Αριθμός κλινών: 14, αριθμός εισαγωγών για το 

έτος 2008: 434 ασθενείς  ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ  Αριθμός κλινών -

μηχανημάτων: 26, Ασθενείς: 80 , Για το έτος 2008 αιμοκαθάρσεις: 12.062  

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ  Αριθμός κλινών: 6, αριθμός 

εισαγωγών για το έτος 2008: 213 ασθενείς, Μέθοδοι εφαρμογής ΣΦΠΚ, 

ΑΠΚ.  ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ  Πλασμαφαιρέσεις: 74  

Αριθμός εξετασθέντων στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία για το έτος 2008: 

2.008, Αριθμός εξετασθέντων στα έκτακτα εξωτερικά ιατρεία για το έτος 

2008 : 560  

Στο πλαίσιο του προγράμματος της  προπτυχιακής εκπαίδευσης  του 

Τμήματος Ιατρικής και στο 5ο Έτος Σπουδών του  Εαρινού Εξαμήνου οι 

φοιτητές διδάσκονται  το μάθημα της Νεφρολογίας καθώς επίσης και το 

επιλεγόμενο μάθημα Διαταραχές Υγρών – Ηλεκτρολυτών. Για την 

πληρέστερη εκπαίδευση των φοιτητών, τα μαθήματα είναι διαθέσιμα και 

on-line στην διεύθυνση http://iris.med.duth.gr/elearning/ .   

Σε  επίπεδο Μεταπτυχιακής εκπαίδευσης η  ΠΝΚ παρέχει  πλήρη  (4ετή) 

ειδίκευση στην Νεφρολογία. Επίσης σε ετήσια βάση εκπονείται  το  

Εκπαιδευτικό  πρόγραμμα της ΠΝΚ με τη συμμετοχή διακεκριμένων 

επιστημόνων  το οποίο περιλαμβάνει σύγχρονα και επίκαιρα θέματα 

Νεφρολογίας και απευθύνεται όχι μόνο στο επιστημονικό προσωπικό της 

http://iris.med.duth.gr/elearning/
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Κλινικής αλλά και στους Ιατρούς άλλων ειδικοτήτων του ΠΓΝΑ καθώς και 

των άλλων νεφρολογικών μονάδων και κλινικών της  ευρύτερης 

Περιφέρειας. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

(Διευθυντής:  Βασίλειος Λυμπέρης , Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας) 

 

Η Παν/κη Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική (ΠΜΓΚ) ιδρύθηκε με το 

προεδρικό διάταγμα 459/1987 (ΦΕΚ 215/8-12-1987) απόφαση 

εγκατάστασης Υ4α/29261/03 ( ΦΕΚ 750 /11-6-2003), οργανωτικά έχει 26 

κλίνες και 15 νεογνικές. Η ΠΜΓΚ στελεχώνεται από 4 μέλη ΔΕΠ (1 

Καθηγητή, 1 Αναπληρωτή Καθηγητή, 1 Μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή, μία 

Επίκουρη Καθηγήτρια) καθώς και 1 Επιμελητή Β ΕΣΥ. Επίσης αναμένεται 

ο διορισμός ενός μέλους ΔΕΠ στην βαθμίδα του Λέκτορα. Στην ΠΜΓΚ  

εκτελούνται περίπου 2000 επεμβάσεις το χρόνο που αφορούν όλο το φασμα 

της Μαιευτικής Γυναικολογίας Η κλινική κρίθηκε κατάλληλη για πλήρη 

άσκηση στην ειδικότητα της Μαιευτικής Γυναικολογίας  (Α4/6775/1978, 

ΦΕΚ 138/ 13.02.1979 τεύχος Β) και έχει 12 εγκεκριμένες θέσεις 

ειδικευομένων. Στην ΠΜΓΚ εκπαιδεύονται, επίσης εκτοετείς φοιτητές του 

Ιατρικού τμήματος του Δ.Π.Θ . 

Λειτουργούν τα παρακάτω εξωτερικά ιατρεία: 

1.Ιατρείο παρακολούθησης εγκύων (Προγεννητικός έλεγχος, 

Εμβρυομητρική ιατρική) τρεις  φορές την εβδομάδα 2. Ιατρείο 

παρακολούθησης γυναικολογικών περιστατικών  τρεις  φορές την εβδομάδα 

3. Ιατρείο ενδοσκοπήσεων  τρεις  φορές την εβδομάδα 4. Μαστού , μία 

φορά την εβδομάδα 5. Οικογενειακού προγραμματισμού τρεις  φορές την 

εβδομάδα 6. Ιατρείο παιδικής εφηβικής γυναικολογίας, μία φορά τον μήνα 

7. Ιατρείο Εμμηνόπαυσης τρεις  φορές την εβδομάδα 7. Ιατρείο 

ψυχοπροφύλαξης , μία φορά την εβδομάδα  8. Ιατρείο Υπογονιμότητας 
Στην ΠΜΓΚ λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια: 
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1. Εργαστήριο Οικογενειακού Προγραμματισμού Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459  

(ΦΕΚ 215/8-12-1987) απόφαση εγκατάστασης :Υ4α/29261/03 ( ΦΕΚ 750 

/11-6-2003) 2. Εργαστήριο Γυναικολογικής Κυτταρολογίας Γονιμοποίησης  

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 252 (ΦΕΚ 184/10-08-2001) Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας ΠΔ 252  ΦΕΚ 184/10-08-2001. 

Η ερευνητική δραστηριότητα της ΠΜΓΚ συνίσταται στην αναζήτηση και 

αξιολόγηση νέων μεθόδων και δεικτών έγκαιρης ανίχνευσης της εμβρυϊκής 

δυσχέρειας καθώς επίσης και έγκαιρης διάγνωσης παθολογικών διαταραχών 

της κύησης, επίσης στην ανίχνευση δεικτών που υπεισέρχονται στην 

αιτιοπαθογένεια των αυτόματων εκτρώσεων. Άλλοι τομείς ερευνητικών 

ενδιαφερόντων είναι η επιδημιολογία της γυναικολογικής ογκολογίας, η 

διερεύνηση της αποτελεσματικότητας, ασφαλούς χορήγησης και 

ανεκτικότητας των ορμονικών σκευασμάτων καθώς επίσης και η αξιολόγηση 

της διαγνωστικής ικανότητας απεικονικονιστικών μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται στην Μαιευτική Γυναικολογία 

 

 

 

Β΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Διευθυντής: Ευστράτιος 

Μαλτέζος, Καθηγητής Παθολογίας) 

Η Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική  Κλινική είναι ανεπτυγμένη σε 18 

κλίνες σε Νοσηλευτική πτέρυγα 34 κλινών, όπου λειτουργεί επίσης το 

Παθολογικό Τμήμα ΕΣΥ, με το οποίο συνεργάζεται αρμονικά σε κλινικό και 

εκπαιδευτικό επίπεδο. Στην κλινική νοσηλεύονται όλα τα περιστατικά που 

εμπίπτουν στην ειδικότητα της Παθολογίας και  υπηρετούν με καθεστώς 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ένας γιατρός του Κλάδου ΕΣΥ 

(Επιμελητής Β) και 7 μέλη ΔΕΠ (1 Καθηγητής, 1 Αναπλ. Καθηγήτρια και 5 

Επίκουροι Καθηγητές), εκ των οποίων ο ένας είναι αποσπασμένος στο ΤΕΠ 

του Νοσοκομείου.    
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Εργαστήρια της Κλινικής (ΦΕΚ. 87/28/4/99): 1) Εργαστήριο Κλινικής 

Ανοσολογίας 2) Εργαστήριο Αλλεργιολογίας 3) Εργαστήριο 

Ανοσοδιαγνωστικής των Λοιμώξεων και 4) Εργαστήριο Κλινικής 

Φαρμακολογίας. Τα ως άνω εργαστήρια δεν έχουν εγκατασταθεί σε ειδικό 

χώρο, έχει παραχωρηθεί όμως ενιαίος χώρος στο υπόγειο του Παν/κού 

Νοσοκομείου, ο οποίος χρησιμοποιείται ως Εργαστήριο της Β΄ 

Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής. Το Εργαστήριο διαθέτει 

σημαντικό και εξειδικευμένο εξοπλισμό και εξυπηρετεί ερευνητικές, 

εκπαιδευτικές και κλινικές ανάγκες για ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις.   

Μονάδες της Κλινικής (ΦΕΚ 2226-20/11/2007): 1) Μονάδα Ειδικών 

Λοιμώξεων (ΜΕΛ) 2) Μονάδα Μεταβολικών νοσημάτων 

Από τους πρώτους μήνες του 2007 λειτουργεί στο ΠΓΝΑ Μονάδα Ειδικών 

Λοιμώξεων, η οποία αποτελείται από 8 μονόκλινους νοσηλευτικούς 

θαλάμους, μεταξύ των οποίων 2 με αρνητική πίεση. Διαθέτει δικό της 

νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ καλύπτεται πλήρως σε επίπεδο καθημερινής 

λειτουργίας και εφημεριών από ένα επικουρικό ιατρό καθώς και από το 

διευθυντή και από τους ιατρούς της Β΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής 

Κλινικής.  

Η Κλινική διενεργεί 10-11 γενικές εφημερίες μηνιαίως με εικοσιτετράωρη 

κάλυψη του Τ.Ε.Π. με ένα ειδικό και ένα τουλάχιστο ειδικευόμενο ιατρό, 3 

φορές την εβδομάδα τακτικό Παθολογικό Ιατρείο και 5 ειδικά Ιατρεία 

(Δυσλιπιδαιμιών, Ηπατολογικό, Λοιμώξεων, Παχυσαρκίας- Διαβήτη- 

Μεταβολικού Συνδρόμου και Διαβητικού Ποδιού).  Στα ιατρεία αυτά 

συμμετέχουν για εκπαιδευτικούς κυρίως λόγους περιοδικά όλοι οι 

ειδικευόμενοι της Κλινικής. 

Το ερευνητικό έργο της Κλινικής επικεντρώνεται  κυρίως σε μεταβολικά, 

καρδιαγγειακά και λοιμώδη νοσήματα. Αποτελείται από μεγάλο αριθμό 

επιστημονικών εργασιών που έχουν ανακοινωθεί σε Ελληνικά και Διεθνή 

Επιστημονικά Συνέδρια καθώς και ικανό αριθμό δημοσιεύσεων σε 

αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. 
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΘΩΡΑΚΟΣ  (Διευθυντής: Γεώργιος 

Μπουγιούκας, Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής) 

Η Χειρουργική Κλινική Καρδιάς- Θώρακος του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε το 1998 (ΦΕΚ αρ. φύλλου 

104/15.05.1998) και λειτουργεί ανελλιπώς μέχρι σήμερα. Διαθέτει 18 

κλίνες και 6 κλίνες ΜΕΘ  αποκλειστικά για τις ανάγκες της Χειρουργικής 

Κλινικής Καρδιάς και Θώρακα. Στην Κλινική υπηρετούν τρεις 3 

Πανεπιστημιακοί ιατροί και 3 ιατροί του ΕΣΥ και προβλέπονται πέντε 5 

θέσεις ειδικευομένων. Αναισθησιολογικά καλύπτεται με εξειδικευμένους 

αναισθησιολόγους στη Χειρουργική Καρδιάς – Θώρακα, δύο  τεχνικούς 

εξωσωματικής κυκλοφορίας και διαθέτει δύο   ξεχωριστές χειρουργικές 

αίθουσες. Τόσο το Τμήμα προεγχειρητικής και μετεγχειρητικής νοσηλείας 

όσο και η ΜΕΘ της Κλινικής διαθέτουν προηγμένο τεχνολογικά εξοπλισμό 

για την ασφαλή εκπλήρωση του έργου της (Σύγχρονο monitoring, data 

base, διοισοφάγειο υπέρηχο, συσκευές υποβοήθησης καρδιακής 

λειτουργίας, κλπ.). 

Η Κλινική καλύπτει τις ανάγκες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

όλου του φάσματος των παθήσεων της Καρδιάς και του Θώρακα πλην 

επεμβάσεων συγγενών καρδιοπαθειών σε παιδιά και μεταμοσχεύσεων. 

Ετησίως διενεργούνται περίπου 200 επεμβάσεις καρδιάς και 100 

επεμβάσεις θώρακα. 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Διευθυντής: Σταύρος 

Τουλουπίδης, Καθηγητής Ουρολογίας) 

 

Η Κλινική Ουρολογίας του ΔΠΘ η οποία ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/1987  και 

ανήκει στον Τομέα Χειρουργικής εξυπηρετεί  κλινικές ανάγκες στο γνωστικό 

αντικείμενο της Ουρολογίας. Στην Κλινική λειτουργεί ανεξάρτητο 
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Εργαστήριο Ανδρολογίας για την διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση 

των παθήσεων των έξω γεννητικών οργάνων του άνδρα και ειδικότερα της 

στυτικής δυσλειτουργίας και της ανδρικής υπογονιμότητος. 

Στην Κλινική έχουν οργανωθεί και λειτουργούν οι ακόλουθες μονάδες και 

εξειδικευμένα ιατρεία: Εξωσωματικής Λιθοθρυψίας, Ενδοσκοπικής 

ουρολογίας, Ενδοουρολογίας–laser, Παθήσεων του προστάτη, 

Ουροδυναμικής και Νευροουρολογίας, Ογκολογικής Ουρολογίας και 

Λαπαροσκοπικής Ουρολογίας, Ακράτειας Ούρων και Ουρολογίας στις 

γυναίκες. 

Το κλινικό έργο αφορά στην περίθαλψη των ασθενών που νοσηλεύονται ή 

παρακολουθούνται στην Κλινική και στις ειδικές Μονάδες της. Οι  

υπηρεσίες είναι διαγνωστικές και θεραπευτικές ( χειρουργικές, επεμβατικές 

ή συντηρητικές). Ιδιαίτερη εξειδίκευση παρέχεται στον Τομέα της 

Ενδοουρολογίας – Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής και κυρίως στον Τομέα 

των διαδερμικών τεχνικών. Η κλινική είναι η μοναδική στον Ελληνικό χώρο 

που παρέχει μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης στην ενδοουρολογία σε 

ειδικευμένους γιατρούς (ουρολόγους). Αφορά ένα ετήσιο μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα διδασκαλίας , έρευνας και πρακτικής εκπαίδευσης στην 

ενδοουρολογία. Μετά την περάτωση των σπουδών απονέμεται μεταπτυχιακό 

δίπλωμα ειδίκευσης στην «Ενδοουρολογία». 

Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από 3 μέλη ΔΕΠ (1 Διευθυντής 

Καθηγητής και 2 Επικ. Καθηγητές) που η επιστημονική τους ενασχόληση 

εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της Κλινικής. 

Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευομένους (3) και 

ειδικευμένους (2) ιατρούς του ΕΣΥ που τοποθετούνται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

 

Ά ΠΑΝ/ΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Διευθυντής: Κωνσταντίνος 

Μανωλάς, Καθηγητής Χειρουργικής) 
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Η Α’ Χειρουργική Κλινική του Ιατρικού Τμήματος του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης στελεχώνεται από 5 μέλη ΔΕΠ και 3 ιατρούς   του 

ΕΣΥ. Οι θέσεις ειδικευομένων στην Κλινική είναι 8 και δίδεται πλήρης 

ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής. Οι ανωτέρω θέσεις είναι καλυμμένες 

συνεχώς σε ποσοστό από 90-100%.  Στην Α’ Παν/κή Χειρ/κή Κλινική 

εκτελείται όλο το φάσμα των εγχειρήσεων της Γενικής Χειρουργικής, 

ιδιαίτερα δε αναπτυγμένα είναι:  η Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων, η 

Χειρουργική Ογκολογία και η αντιμετώπιση του Τραύματος. Η Κλινική έχει 

στη διάθεσή της 18 κλίνες και οι ημέρες χειρουργείου είναι 3 

εβδομαδιαίως. Ο ετήσιος αριθμός των χειρουργείων κυμαίνεται από 350-

400 με αναλογία τακτικών προς έκτακτα 70 προς 30. Παράλληλα 

λειτουργεί και ξεχωριστός χώρος μικροεπεμβάσεων με τοπική αναισθησία 

και συνολικό αριθμό περίπου 1200 ετησίως. Ο αριθμός εξωτερικών 

εφημεριών της κλινικής είναι 12 μηνιαίως. Ο συνολικός αριθμός των 

νοσηλευόμενων ανά έτος ανέρχεται  σε 900-1000 ετησίως. Από αυτούς 

περίπου το 50% εισάγονται εκτάκτως. Ο συνολικός αριθμός των ημερών 

νοσηλείας ανέρχεται περίπου σε 3900 ημέρες  με μέσο χρόνο νοσηλείας 4,4 

ημέρες και θνητότητα 0,8% (στοιχεία έτους 2008). Επίσης η Κλινική 

λειτουργεί τακτικό εξωτερικό ιατρείο 12 ημέρες το μήνα με συνολικό 

αριθμό εξεταζόμενων περίπου 600 ετησίως και εξωτερικό ιατρείο Μαστού 1 

ημέρα εβδομαδιαίως με συνολικό αριθμό εξεταζόμενων περίπου 30 

μηνιαίως. Ο αριθμός των εξεταζόμενων στο Τμήμα Επειγόντων περιστατικών 

κατά τη διάρκεια της εφημερίας ανέρχεται σε περίπου 2000 ετησίως. 

 Τέλος στην κλινική υπάγονται η Μονάδα Τεχνητής Διατροφής με 

πλήρως αναπτυγμένο Εργαστήριο παρασκευής διαλυμάτων  Ολικής 

Παρεντερικής Διατροφής (σάκκοι three in one),  καθώς και η Μονάδα 

Φλεγμονωδών Νόσων του εντέρου, όπου παρακολουθούνται  και 

αντιμετωπίζονται τόσο συντηρητικά όσο και χειρουργικά οι ασθενείς με νόσο 

Crohn και ελκώδη κολίτιδα. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  (Διευθυντής:  Αθανάσιος 

Χατζημιχαήλ   καθηγητής Παιδιατρικής) 

 

  Η Παιδιατρική Κλινική διαθέτει 40 κλίνες για τη νοσηλεία ασθενών και 

καλύπτει όλο το φάσμα των παιδιατρικών νοσημάτων, στελεχώνεται από 6 

μέλη ΔΕΠ (1 Καθηγητής και 5 Επίκουροι Καθηγητές) και από 4 Επιμελητές 

ΕΣΥ.  Είναι σε 24ωρη καθημερινή εξωτερική εφημερία  και ετησίως, στα  

τακτικά εξωτερικά ιατρεία και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ), 

εξετάζονται περίπου 17000 παιδιά και νοσηλεύονται περίπου 2500 παιδιά, 

καλύπτοντας περιστατικά από όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 

Στα πλαίσια λειτουργίας της Κλινικής  πραγματοποιούνται τα εξής ιατρεία: 

Α) Τακτικά εξωτερικά ιατρεία, 3 ημέρες ανά εβδομάδα, για εξέταση και 

διερεύνηση ασθενών με παιδιατρικά νοσήματα και για την παρακολούθηση 

ασθενών που έχουν ήδη νοσηλευτεί στην Παιδιατρική Κλινική.  

Β) ΤΕΠ, επί 24ωρου βάσεως, για την εξέταση και νοσηλεία έκτακτων 

περιστατικών.  

Γ) Ειδικά Ιατρεία: τόσο για την παρακολούθηση των παιδιών που 

νοσηλεύτηκαν με τα αντίστοιχα προβλήματα, όσο και για τη διερεύνηση 

νέων περιστατικών:  

1.Παιδοαιματολογικό (1 ημέρα την εβδομάδα) 

2.Παιδονεφρολογικό/Παιδοουρολογικό (1 ημέρα την εβδομάδα)  

3. Παιδοπνευμονολογικό (1 ημέρα την εβδομάδα)  

 Γίνεται επίσης καθημερινή εξέταση και παρακολούθηση των νεογέννητων 

στην Πανεπιστημιακή Μαιευτική Κλινική, κατά τη διάρκεια της παραμονής 

τους  στο Νοσοκομείο. 

Εκπαιδεύονται πλήρως 10 ειδικευόμενοι στην ειδικότητα της Παιδιατρικής 

(οι τελευταίοι ασκούνται περιοδικώς και στο Νεογνολογικό τμήμα του ΕΣΥ), 

καθώς και 2 στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής, εκπαιδεύονται, επίσης, 

οι φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ των Θ’ και Ι’ εξαμήνων ( 

Νεογνολογία, Παιδιατρική), καθώς και των ΙΑ’- ΙΒ’ εξαμήνων για την κλινική 

άσκηση της Παιδιατρικής. διάρκειας 6 εβδομάδων. Στη διάρκεια του 
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ακαδημαϊκού έτους πραγματοποιούνται διάφορα ενημερωτικά σεμινάρια 

που έχουν χαρακτήρα προληπτικής ιατρικής και θεραπευτικής 

αντιμετώπισης των περιστατικών ενώ καθιερώθηκε η ετήσια 

«Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Παιδιατρικών Παθήσεων», όπου αναπτύσσονται 

διάφορα επιστημονικά θέματα και συμμετέχουν οι Παιδίατροι της 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Υπάρχει διαπανεπιστημιακή/ 

διατμηματική συνεργασία και είναι σε εξέλιξη διάφορα ερευνητικά 

προγράμματα που αφορούν όλο το φάσμα της Παιδιατρικής. 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

(Διευθυντής: Καθηγητής Στυλιανός Α.ΚακολύρηςΗ Πανεπιστημιακή 

Ογκολογική Κλινική του ΠΓΝΑ ιδρύθηκε στις 5/5/98 (ΦΕΚ  97/Π.Δ. 104-

ίδρυση και εσωτερικός κανονισμός) και εγκαταστάθηκε στο ΠΓΝΑ στις  

30/6/03 (ΦΕΚ141-Υ4α/ΠΓ 13415 και Υ4α/29261/03/5-6-03) σύμφωνα 

και με την  υπ’ αριθ. 10/17-6-03 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 

Τμήματος Ιατρικής,  ενταχθείσα στον Α Παθολογικό Τομέα.  

Οι  σημερινές κλινικές δραστηριότητες της Ογκολογικής Κλινικής αφορούν:  

α) την  Ογκολογική Κλινική η οποία λειτουργεί σε μία κοινή Νοσηλευτική 

Μονάδα μαζί με την Α’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική. Η 

Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική διαθέτει επισήμως 6 αυτόνομες 

νοσηλευτικές κλίνες αλλά  λόγω αυξημένων αναγκών  ο συνήθης μέσος 

αριθμός ογκολογικών ασθενών που  νοσηλεύει καθημερινά η Κλινική 

υπερβαίνει τους 14. Στην  Ογκολογική Κλινική νοσηλεύονται περίπου 900 

ασθενείς ετησίως σύμφωνα με τα  επίσημα μηχανογραφικά στοιχεία.  

2) το Τμήμα Χημειοθεραπείας (Κλινική Ημέρας) στην οποία υποβάλλονται 

 καθημερινά σε Χημειοθεραπεία ασθενείς με συμπαγείς όγκους.  Σύμφωνα 

με τα  διαθέσιμα στοιχεία, στην Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας εκτελούνται 

κατά μέσον όρον 35  Χημειοθεραπείες ημερησίως (περισσότερες από 6.000 

θεραπείες κατά το παρελθόν έτος), με έντονα αυξητική τάση. 
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3) την λειτουργία τακτικού Ογκολογικού Ιατρείου δύο φορές εβδομαδιαίως    

στο οποίο γίνεται η παρακολούθηση και η άσκηση Συμβουλευτικής 

Ογκολογίας σε εξωτερικούς ασθενείς καθώς και σε  ασθενείς άλλων 

Κλινικών του Π.Γ.Ν.Α. Στο Ογκολογικό Ιατρείο εξετάζονται κατά  μέσον όρον 

40 περιστατικά ημερησίως (περισσότεροι από 3.000 ασθενείς κατά το  

παρελθόν έτος).  

Η Πανεπιστημιακή Παθολογική-Ογκολογική Κλινική στελεχώνεται από 2  

μέλη ΔΕΠ (1 Καθηγητή και 1 Λέκτορα) καθώς και έναν Επιμελητή ΕΣΥ. Η 

Κλινική  χορηγεί πλήρη Ειδικότητα Παθολογικής Ογκολογίας (έχουν 

εγκριθεί 4 θέσεις  ειδικευομένων ιατρών) και αυτή τη στιγμή υπηρετούν 3 

Ειδικευόμενοι Ιατροί. Η Πανεπιστημιακή Παθολογική-Ογκολογική Κλινική 

είναι η μοναδική Ογκολογική  Κλινική στην ευρύτερη περιοχή της 

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και η κίνησή  της είναι συνεχώς 

αυξανόμενη. Η Κλινική και Ερευνητική δραστηριότητα της Παθολογικής-

Ογκολογικής Κλινικής  είναι έντονη όπως προκύπτει από την συνεχή και 

παραγωγική συμμετοχής της σε  πολλαπλά κλινικά και εργαστηριακά 

πρωτόκολλα που εστιάζονται στην θεραπεία και στην πρόγνωση των 

κακοήθων νοσημάτων. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Διευθυντής:  

Βασίλειος Δανιηλίδης, Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας) 

 

Η Παν/κή ΩΡΛ κλινική είναι δυναμικότητας 6 κλινών. Η  κλινική 

αποτελείται από 3 μέλη ΔΕΠ (1 καθηγητή, 1 επίκουρο καθηγητή και 1 

λέκτορα) καθώς και 1 επικουρικό επιμελητή ΕΣΥ. Είναι επίσης υπό 

προκήρυξη 1 θέση λέκτορα. Η Παν/κη Ωτορινολαρυγγολογική κλινική 

εκτός από το πλούσιο ακαδημαϊκό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο για το 

ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 παρουσίασε το ακόλουθο κλινικό έργο: 1. 

Τακτικά εξωτερικά ιατρεία: Λειτουργούν τρεις φορές την εβδομάδα και 

εξετάστηκαν 2575 ασθενείς.  2. Ακοολογικό ιατρείο: Λειτουργεί τρεις φορές 

την εβδομάδα και εξετάστηκαν (ακοόγραμμα, τυμπανόγραμμα, ακουστικά 



 150

αντανακλαστικά) 1050 ασθενείς. 3. Μονάδα Ενδοσκοπήσεων: Λειτουργεί 

τρεις φορές την εβδομάδα και εξετάστηκαν 1725 ασθενείς. 4. Χειρουργεία: 

Πραγματοποιήθηκαν 373 επεμβάσεις που καλύπτουν όλα το φάσμα της 

ωτορινολαρυγγολογίας (μύτη- παραρρίνια, αυτί, τράχηλο-προσωπική χώρα).  

5. Από το Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία ενός πλήρως 

εξοπλισμένου αλλεργιολογικού ιατρείου. 

Η κλινική κρίθηκε κατάλληλη για πλήρη άσκηση στην ειδικότητα της 

Ωτορινολαρυγγολογίας και διαθέτει μία θέση ειδικευομένων ιατρών. Στην 

Παν/κή ΩΡΛ κλινική  επίσης εκπαιδεύονται οι πεμπτοετείς φοιτητές του 

τμήματος Iατρικής. 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Διευθυντής: Μίλτος 

Λειβαδίτης, Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής) 

 

Η Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική είναι εγκατεστημένη στο 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και στελεχώνεται 

από: α) τρία μέλη ΔΕΠ (1 Καθηγητή, 1 Επικ. Καθηγητή και 1 Λέκτορα). 

Επίσης, αναμένεται ο διορισμός ενός εκλεγέντος Λέκτορα β) έναν ψυχίατρο, 

Επιμελητή ΕΣΥ γ) οκτώ ιατρούς, ειδικευόμενους στην Ψυχιατρική δ) ένα 

μέλος ΕΤΕΠ. Στο παραϊατρικό προσωπικό, που εργάζεται στον Τομέα 

Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 

Αλεξανδρούπολης και προσφέρει υπηρεσίες και στην Πανεπιστημιακή 

Ψυχιατρική Κλινική περιλαμβάνονται:  

α) Νοσηλευτικό προσωπικό (ενδονοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής 

περίθαλψης). Αριθμός νοσηλευτών: 34 

β) δυο ψυχολόγοι 

γ) δυο κοινωνικοί λειτουργοί 

δ) δυο εργοθεραπευτές 

ε) ένας διοικητικός υπάλληλος 

Η Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική αναπτύσσει ενδονοσοκομειακές και 

εξωνοσοκομειακές δραστηριότητες.  Όσον αφορά το ενδονοσοκομειακό 
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σκέλος πραγματοποιούνται ανά έτος 200-250 νοσηλείες, από τις οποίες 30-

40 είναι ακούσιες. Λειτουργούν επίσης εξωτερικά ιατρεία (τακτικά & 

επείγοντα) με 3500-4000 εξετάσεις ασθενών ανά έτος. Επιπλέον, 

παρέχονται υπηρεσίες διασυνδετικής-συμβουλευτικής ψυχιατρικής.  

Όσον αφορά την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, λειτουργούν:  

α) δυο ξενώνες, συνολικής δυναμικότητας 16 κλινών 

β) ένα κέντρο ημέρας 

γ) ένα προστατευμένο εργαστήριο-αγρός 

δ) Τα στελέχη της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής, συμμετέχουν 

στη λειτουργία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας (ΚΜΨΥ) του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και του Κέντρου 

Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ) στην Αλεξανδρούπολη. Η Κινητή Μονάδα 

επισκέπτεται τακτικά (1 φορά ανά εβδομάδα ή δεκαπενθήμερο) τα Κέντρα 

υγείας του νομού Έβρου και το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου. Στις δυο αυτές 

υπηρεσίες (ΚΜΨΥ και ΚΨΥ) πραγματοποιούνται 5000-5500 εξετάσεις 

ασθενών ανά έτος. 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Διευθυντής: Μίλτος 

Λειβαδίτης, Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής) 

 

Η Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική, που είναι εγκατεστημένη στο 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, λειτουργεί υπό τη 

Διεύθυνση του Καθηγητή Κοινωνικής Ψυχιατρικής και στελεχώνεται από 

έναν Παιδοψυχίατρο, Επιμελητή Α’ ΕΣΥ. Εκκρεμεί η εκλογή ενός Λέκτορα 

Παιδοψυχιατρικής. Επικουρείται επίσης, από το μέλος ΕΤΕΠ του Τομέα 

Ψυχιατρικής του Δ.Π.Θ.  Στο παραϊατρικό προσωπικό, που εργάζεται στον 

Τομέα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 

Αλεξανδρούπολης και προσφέρει υπηρεσίες και στην Πανεπιστημιακή 

Παιδοψυχιατρική Κλινική περιλαμβάνονται: 

1. Δυο Ψυχολόγοι 

2. Ένας Κοινωνικός Λειτουργός 
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3. Ένας Λογοθεραπευτής 

4. Ένας Εργοθεραπευτής 

5. Ένας Επισκέπτης Υγείας 

6. Ένας Νοσηλευτής 

Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν: α) Εξωτερικά Ιατρεία (τακτικά & 

επείγοντα) με 700-800 εξετάσεις ασθενών ανά έτος β) Συμβουλευτική-

Διασυνδετική Παιδοψυχιατρική με περί τις 70 εξετάσεις ασθενών ανά έτος 

γ) Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες (στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας) με 900-1000 

εξετάσεις ασθενών/έτος. Στο πλαίσιο αυτό καλλιεργείται επίσης, η 

συστηματική συνεργασία με τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

 

  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  (Διευθύντρια: 

Σοφία Κτενίδου - Καρτάλη, Καθηγήτρια Μικροβιολογίας) 

 

Το Πανεπιστημιακό Μικροβιολογικό Εργαστήριο έχει ως αντικείμενο την 

εργαστηριακή διάγνωση των λοιμώξεων με τις κλασικές μεθόδους 

καλλιέργειας, τις ορολογικές , όπως και τις νεότερες μεθόδους Μοριακής 

Βιολογίας, την υποστήριξη της θεραπείας και την παρακολούθηση της 

επιδημιολογίας των λοιμώξεων. Εξυπηρετεί τις κλινικές και τα τμήματα του 

Πανεπιστημίου και του ΕΣΥ. Στελεχώνεται από 2 μέλη ΔΕΠ (1 καθηγητή 

και 1 λέκτορα) καθώς και 1 επιμελητή Β΄ ΕΣΥ και 1 επικουρικό γιατρό. 

Είναι επίσης υπό προκήρυξη 1 θέση λέκτορα. 

 Στο εργαστήριο εκτελούνται περίπου 30.000 εξετάσεις το χρόνο. Στο τμήμα 

Καλλιεργειών πραγματοποιούνται καλλιέργειες διαφόρων κλινικών 

δειγμάτων για την απομόνωση των μικροβίων και την ταυτοποίηση τους, τον 

έλεγχο ευαισθησίας τους στους αντιμικροβιακούς παράγοντες και τη μελέτη 

των μηχανισμών αντοχής. Επίσης εκτελούνται καλλιέργειες μυκήτων και  

έλεγχος ευαισθησίας στα αντιμυκητιασιακά φάρμακα όπως και 

καλλιέργειες μυκοβακτηριδίων και αναζήτηση και μελέτη παρασίτων.  
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Στο ανοσολογικό τμήμα λοιμώξεων εκτελείται αναζήτηση αντιγόνων και 

αντισωμάτων μικροβίων, ιών, μυκήτων και παρασίτων (Legionella 

pneumophila, Str. pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia 

pneumoniae, Coxiella burnetii, Bordetella pertussis, Ricketsia conorii, 

Bartonella henselae, Leptospira interrogans, Borrelia burgdorferi, 

Mumps, Measles, VZV, HSV1,2, Parainfluenza 1,2,3, Influenza A,B, 

Epstein Barr, Adenovirus,  Parvovirus B19,  RSV, Aspergillus, Candida, 

Cryptococcus neoformans, Pneumocystis carinnii, Plasmodium spp, 

Cryptosporidium spp, Giardia lamblia, Leismania) με μεθόδους 

συγκόλλησης, ΕLISA, ανοσοφθορισμού και ανοσοχρωματογραφίας.    Στο 

Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης γίνεται ανίχνευση των ιών HSV, CMV, 

EBV, HBV, HCV, των βακτηρίων Mycobacterium spp, Brucella spp, με τις 

μεθόδους Μοριακής Βιολογίας  Real time, nested, semi-nested και PCR.  

 Το εργαστήριο μετέχει στο δίκτυο παρακολούθησης λοιμωδών νοσημάτων 

(εντεροπαθογόνων- τροφογενών νοσημάτων - Ολυμπιακοί Αγώνες). Επίσης 

μετέχει στο Ελληνικό δίκτυο μελέτης της μικροβιακής αντοχής (WHONET 

Greece). Πρόσφατα με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης ορίστηκε ως Εργαστήριο Αναφοράς του ιού της γρίπης τύπου 

Α (Η1Ν1) . Εφημερεύει καθημερινά και καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.   

Διαθέτει 12 θέσεις για ειδίκευση στη Βιοπαθολογία και χορηγεί πλήρη 

ειδικότητα Βιοπαθολογίας από κοινού με το Βιοχημικό και Αιματολογικό 

Τμήμα του ΕΣΥ.      

Στο εργαστήριο εκπαιδεύονται οι τριτοετείς φοιτητές του Ιατρικού τμήματος 

του ΔΠΘ , του Ε΄ εξαμήνου στη Γενική και του ΣΤ΄ εξαμήνου στην Ειδική 

Μικροβιολογία. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου εστιάζονται 

στη τυποποίηση των μικροβίων, στη μελέτη των μηχανισμών αντοχής στους 

αντιμικροβιακούς παράγοντες καθώς και στη μελέτη  γονιδίων 

παθογένεσης.   

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ (Διευθυντής: Νικόλαος 

Παπαδόπουλος, καθηγητής Ιστολογίας-Εμβρυολογίας) 
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Το Εργαστήριο Ιστολογίας - Εμβρυολογίας  του Τμήματος Ιατρικής του 

ΔΠΘ, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 

Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τα Προεδρικά Διατάγματα 459/87 και  

259/2000 αντίστοιχα. Στελεχώνεται από 2 μέλη ΔΕΠ (1 καθηγητή και 1 

λέκτορα). Στο εργαστήριο εξετάζονται περίπου 2000 ιστολογικών δειγμάτων 

το χρόνο. Διεξάγονται ιστολογικές διαγνώσεις σε υλικό αποβολών, 

πλακούντων, ομφαλίων λώρων και εμβρυϊκών υμένων. Εκτελούνται 

νεκροτομές εμβρύων με ή χωρίς συγγενείς διαμαρτίες. Έχει αναπτύξει 

πλήρως εξοπλισμένες μονάδες ανοσοϊστοχημείας, ιστοχημείας, 

υβριδοποίησης και φθορίζουσας in situ υβριδοποίησης (ISH, FISH), καθώς 

και PCR με μελέτη DNA και RNA από μονιμοποιημένους ιστούς. Επιπλέον 

διαθέτει τράπεζα ιστών και νουκλεϊνικών οξέων. Εκπαιδεύει προπτυχιακούς 

και μεταπτυχιακούς φοιτητές στα πλαίσια  διεξαγωγής διπλωματικών και 

διδακτορικών διατριβών. Συνεργάζεται με άλλα διαγνωστικά και ερευνητικά 

κέντρα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής για την μεταφορά και ανταλλαγή 

γνώσεων πάνω στη διαγνωστική αξία και εφαρμογή νέων μοριακών τεχνικών. 

Τα κλινικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου Ιστολογίας – Εμβρυολογίας είναι 

η παθολογία του πλακούντα και η μοριακή διαγνωστική προσέγγιση 

συγγενών ανωμαλιών, λοιμωδών και λοιπών παραγόντων που προκαλούν 

ενδομήτριο θάνατο και αυτόματες αποβολές των εμβρύων.  

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ  (Διευθυντής  

Π. Πρασόπουλος, Καθηγητής Ακτινολογίας) 

 

Το Εργαστήριο Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης  είναι 

εγκατεστημένο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 

και εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και κλινικές ανάγκες στα 

γνωστικά πεδία της διαγνωστικής με χρήση των απεικονιστικών μεθόδων  

και των ελάχιστα τραυματικών επεμβάσεων (διαγνωστικών και 
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θεραπευτικών) υπό την καθοδήγηση των απεικονιστικών μεθόδων. Με την 

δραστηριότητά του αυτήν καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες και την 

κλινική άσκηση των φοιτητών της Ιατρικής, την εκπαίδευση και 

μετεκπαίδευση ειδικευομένων και ειδικών ιατρών, τις κλινικές ανάγκες  του 

Τμήματος Ιατρικής και εξειδικευμένες ανάγκες των Νοσοκομείων και άλλων 

φορέων της ευρύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας  

Η κλινική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Ακτινολογίας και Ιατρικής 

Απεικόνισης αφορά όλο το φάσμα της διαγνωστικής και επεμβατικής 

ακτινολογίας, υποστηρίζεται από τη συνολική υποδομή του ΠΓΝΑ και 

επιμερίζεται στις Μονάδες Μαγνητικού Τομογράφου, Υπολογιστικής 

(Αξονικής) Τομογραφίας, Αγγειογραφίας – Επεμβατικής Ακτινολογίας και 

Επεμβατικής Νευροακτινολογίας, Υπερηχοτομογραφίας, Κλασσικής 

Ακτινολογίας, Μαστογραφίας και Πανοραμικής Τομογραφίας. Παράλληλα 

διενεργούνται καθοδηγούμενες διαδερμικές διαγνωστικές επεμβατικές 

πράξεις καθώς και εξετάσεις για «πλοήγηση» χειρουργικών επεμβάσεων.  

Οι νεογνολογικές και παιδιατρικές παθήσεις προσεγγίζονται διαγνωστικά 

από εξειδικευμένους ιατρούς στο γνωστικό αντικείμενο της Παιδιατρικής 

Ακτινολογίας, ενώ εφαρμόζεται και ολόκληρο το φάσμα των απεικονιστικά 

καθοδηγούμενων θεραπευτικών παρεμβάσεων σε νεογνά, βρέφη και παιδιά, 

σε επείγουσα βάση ή μετά από προγραμματισμό.  Η ερευνητική 

δραστηριότητα στον τομέα της Παιδιατρικής Ακτινολογίας περιλαμβάνει 

προσπάθεια πρώϊμης διαγνωστικής προσέγγισης  της ουρολοίμωξης στο 

ανώτερο και κατώτερο ουροποιητικό σύστημα.  Πρόκειται για διαγνωστική 

πρόκληση υπό διερεύνηση, σε παγκόσμιο επίπεδο, που προσεγγίζεται με 

έγχρωμο υπερηχοτομογράφημα ροής και προσδιορισμό βιοχημικών 

δεικτών, σε συνεργασία με το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής. Περιλαμβάνει 

επίσης συστηματική παρακολούθηση και των περιστατικών με 

«πυελεκτασία» για διερεύνηση της κλινικής σημασίας του ευρήματος αυτού.  

Περιλαμβάνει ακόμα συστηματική σύνθεση πρωτοκόλλων προσδιορισμού 

φυσιολογικών τιμών παραμέτρων αιματικής ροής στα ενδοκράνια αγγεία 

των νεογνών, μελέτες του τρόπου αξιολόγησης του υπερηχο-
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τομογραφήματος εγκεφάλου και σπονδυλικού σωλήνα στα πρόωρα και 

τελειόμηνα νεογνά ως screening test  κ.ά. 

Η κλινική δραστηριότητα στο πεδίο της ακτινολογίας του θώρακα σε μεγάλο 

βαθμό εστιάζεται στη διερεύνηση των αναπνευστικών λοιμώξεων σε 

ανοσοεπαρκείς και ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, την ανάδειξη και 

σταδιοποίηση του βρογχογενούς καρκίνου και των όγκων του 

μεσοθωρακίου, τη διερεύνηση των διαμέσων και επαγγελματικών 

νοσημάτων του πνεύμονα και των παθήσεων των αεραγωγών, καθώς και τη 

διερεύνηση παθολογίας του υπεζωκότα και μεγάλων αγγείων, τόσο με την 

ελικοειδή όσο και με την υψηλής ευκρίνειας αξονική τομογραφία θώρακα. 

Διενεργείται συστηματική παρακολούθηση και διαδερμική παροχέτευση 

των πλευριτικών συλλογών και του πνευμοθώρακα με υπερηχοτομογραφία, 

καθώς και διατοιχωματικές βιοψίες ενδοπνευμονικών, υπεζωκοτικών ή 

μεσοθωρακικών βλαβών με την καθοδήγηση του αξονικού τομογράφου, της 

ακτινοσκόπησης ή και της υπερηχοτομογραφίας. Η ερευνητική 

δραστηριότητα στον τομέα της Θωρακοακτινολογίας βασίζεται στη 

διενέργεια πρωτοκόλλων με την τεχνική της υψηλής ευκρίνειας αξονικής 

τομογραφίας θώρακα για τη διερεύνηση των διάμεσων νοσημάτων  

σχετιζόμενων με το κάπνισμα, για τη διερεύνηση του εμφυσήματος, της 

πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης σχετιζόμενης με ίνωση, της 

πνευμονικής εμβολής, των ευκαιριακών λοιμώξεων σε 

ανοσοκατασταλμένους ασθενείς καθώς και στη μελέτη των διαδερμικών 

επεμβατικών τεχνικών.  

Στο Εργαστήριο πραγματοποιούνται εξετάσεις ρουτίνας των οργάνων του 

πεπτικού και του ουροποιητικού συστήματος καθώς και ειδικές εξετάσεις 

του λεπτού εντέρου όπως η συμβατική εντερόκλυση καθώς και η 

εντερόκλυση σε συνδυασμό με Υπολογιστική Τομογραφία (CT Enteroclysis- 

CTΕ) για τη μελετη του λεπτού εντέρου. Η κύρια εφαρμογή της μεθόδου 

είναι η διερεύνηση  και παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου του Crohn. 

Στο ΠΓΝΑ λειτουργεί ειδικό Τμήμα αναφοράς για ασθενείς με νόσο του 

Crohn, οι οποίοι εξετάζονται με CTΕ. Πρόσφατα, η χρήση της μεθόδου 
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επεκτάθηκε και σε ασθενείς με περιτοναϊκή καρκινωμάτωση που πρόκειται 

να υποβληθούν σε εγχειρήσεις κυτταρομείωσης.   

 Στο Εργαστήριο πραγματοποιούνται επίσης εξετάσεις για τη μελετη των 

παθήσεων του μυοσκελετικου συστήματος που σε μεγάλο μέρος τους 

αφορούν μελέτη της σπονδυλικής στήλης και των μεγάλων αρθρώσεων με 

μαγνητική τομογραφία. Εκτελούνται επίσης και εξειδικευμένες εξετάσεις 

όπως για τη μελέτη της της διήθησης του οστικού μυελού ασθενών που 

πάσχουν από αιματολογικά νοσήματα με μαγνητική τομογραφία. 

Παρόμοιου τύπου εξετάσεις διενεργούνται σε περιορισμένο αριθμό 

Πανεπιστημιακών κέντρων διεθνώς.     

Σημαντικό τμήμα του κλινικού έργου του Εργαστηρίου αποτελούν η 

Επεμβατική Ακτινολογία, Αγγειοακτινολογία και Νευροακτινολογία.  Οι 

δραστηριότητες αφορούν αγγειογραφίες, αγγειοπλαστικές και τοποθετήσεις 

stents ή stent-grafts σε αρτηρίες και φλέβες, εμβολισμούς αγγείων 

αγγειοδυσπλασιών και ψευδοανευρυσμάτων, χημειοεμβολισμούς 

νεοπλασιών, διακαθετήριες θρομβολύσεις, διανοίξεις αυλού αποφραγμένων 

αγγείων, εμβολισμούς πυλαίας για προετοιμασία εκτεταμένων 

ηπατεκτομών, διασφαγιτιδικές διαγνωστικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις 

στο ήπαρ – δημιουργία πυλαιοσυστηματικής αναστόμωσης σε πυλαία 

υπέρταση  (TIPS), τοποθετήσεις και αφαιρέσεις φίλτρων κάτω κοίλης 

φλέβας, ανασύρσεις ξένων σωμάτων από τον αυλό των αγγείων ή άλλον 

αυλό, διαδερμικές διατοιχωματικές παρεμβάσεις στο ουροποιητικό 

σύστημα (νεφροστομία, τοποθέτηση stent, αγγειοπλαστικές παρεμβάσεις σε 

ουρητήρες μοσχευμάτων), διαδερμικές διηπατικές παρεμβάσεις στα 

χοληφόρα (παροχέτευση, αγγειοπλαστική –stent σε ανεγχείρητα 

νεοπλάσματα, αγγειοπλαστική σε μετεγχειρητικές ουλώδεις στενώσεις 

χολοπεπτικών αναστομώσεων κ.ά.), παροχετεύσεις συλλογών και 

αποστημάτων, διαδερμικές διατοιχωματικές καταλύσεις (ablation) 

νεοπλασμάτων στο ήπαρ, σε άλλα παρεγχυματικά όργανα ή στα οστά με 

χρήση ραδιοσυχνοτήτων (thermal RF-ablation) ή χημικών μέσων 

(απόλυτης αλκοόλης), διαδερμικές διατοιχωματικές σπονδυλοπλαστικές ή 
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οστεοπλαστικές με εγχύσεις χειρουργικής ακρυλικής κόλλας (ΡΜΜΑ), 

άλλες επεμβάσεις σε παθήσεις του φλεβικού συστήματος (λ.χ. θεραπεία 

κιρσών με χρήση βιοσυμβατής κόλλας ή θερμο/φωτοκατάλυσης) κ.ά.. Στο 

πεδίο της Επεμβατικής Νευροακτινολογίας οι δραστηριότητες αφορούν την 

ενδαγγειακή αντιμετώπιση παθήσεων της εξωκρανίου μοίρας των καρωτίδων 

και των αγγείων/αγγειοδυσπλασιών του ενδοκρανίου χώρου  ή την 

προετοιμασία χειρουργικών επεμβάσεων με προεγχειρητικούς 

εμβολισμούς. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ (Διευθυντής: 

Καθηγητής Ν. Νικολέττος) 

 

 Το εργαστήριο εξωσωματικής γονιμοποίησης ιδρύθηκε με το προεδρικό   

διάταγμα 459/1987 και εντάχθηκε στον τομέα Χειρουργικής. Λειτούργησε   

όμως για πρώτη φορά στο νέο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στα πλαίσια   

λειτουργίας της Πανεπιστημιακής Μαιευτικής - Γυναικολογικής κλινικής.    

Σαν ανεξάρτητο εργαστήριο με ξεχωριστό διευθυντή λειτούργησε   

για πρώτη φορά μετά την μετακίνηση του Καθ. Ν. Νικολέττου στο   

Χειρουργικό τομέα από το τέλος του 2007. Το εργαστήριο της εξωσωματικής 

γονιμοποίησης έχει δυναμικότητα τεσσάρων μονόκλινων δωματίων, διαθέτει 

αίθουσα ωοληψιών και αίθουσα ενδοσκοπικών επεμβάσεων και δύο  

δωμάτια συλλογής σπέρματος. Στα πλαίσια λειτουργίας της μονάδας 

διενεργούνται 2 φορές την εβδομάδα εξωτερικά ιατρεία όπου μέχρι σήμερα 

στον ένα χρόνο λειτουργίας έχουν διεκπεραιωθεί 700 ραντεβού. Παρότι η 

Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στελεχώνεται μόνο από   

ένα μέλος ΔΕΠ (τον Διευθυντή) έχουν ήδη διεκπεραιωθεί 87 κύκλοι   

εξωσωματικής Γονιμοποίησης και σπερματεγχύσεων με πολύ υψηλό 

ποσοστό  επιτυχίας. Είναι προγραμματισμένο στο άμεσο μέλλον, με τη 

συμπλήρωση του εξοπλισμού, να μπει σε λειτουργία η μονάδα 

ενδοσκοπήσεων για την πλήρη διερεύνηση των υπογόνιμων ζευγαριών. 
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Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του εργαστηρίου   

διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο του προγράμματος σπουδών το επιλεγόμενο   

μάθημα «Εξωσωματική Γονιμοποίηση», ενώ σε συνεργασία με τις 2   

Γυναικολογικές κλινικές του Νοσοκομείου, τις δραστηριότητες του   

εργαστηρίου και των εξωτερικών ιατρείων, παρακολουθούν κυκλικά οι   

ειδικευόμενοι και των δύο κλινικών.  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Διευθυντής: Αντώνιος 

Καρπούζης,  Επικ. Καθηγητής Δερματολογίας) 

Η  Πανεπιστημιακή Δερματολογική κλινική  στελεχώνεται από 1 μέλος ΔΕΠ 

(τον Διευθυντή της, ενώ ο Καθηγητής κ Κ Κουσκούκης ειναι σε αναστολή 

λειτουργίας καθηκόντων λόγω ανάληψης Γενικής Γραμματείας δια βίου 

μαθήσης στο ΥΕΠΘ) και ειναι δυναμικότητας 4 κλινών. Κατα τη διάρκεια 

της εννεαετούς λειτουργίας της εξετάζονται κατα μέσον όρο 3500 ασθενείς 

κάθε χρόνο (εξωτερικά ιατρεία 3 φορές την εβδομάδα) ενώ συνολικά 

νοσηλεύθηκαν (Δεκ 2002-Σεπ  2009) 227 ασθενείς. Καθημερινώς  

πραγματοποιούνται 3-5 Δερματολογικές εκτιμήσεις στο τμήμα επειγόντων 

περιστατικών, στις Μονάδες εντατικής θεραπείας και σε όλες τις κλινικές 

του Νοσοκομείου.  Στο εξωτερικό ιατρείο υπάρχει εξοπλισμός για 

επιφανειακή ηλεκτροπηξία και κρυοθεραπεία,  ο οποίος αξιοποιείται για 

την αντιμετώπιση πολλών περιστατικών. Στη νοσηλεία των ασθενών 

συνεπικουρούν οι  γιατροί της Β’ Πανεπιστημιακής κλινικής και της 

Κρατικής Παθολογικής κλινικής με τις οποίες συστεγάζεται η 

Πανεπιστημιακή Δερματολογική κλινική.  
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Παράρτημα VI:  ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ  ΚΛΙΝΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Δ.Π.Θ. (2008)  

 Παθολογικές Κλινικές  Ανεπτυγμένες κλίνες 

1 Α΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική 20 

2 Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική 18 

3 Πανεπιστημιακή Καρδιολογική 12 

4 Στεφανιαία Μονάδα εφραγμάτων 9 

5 Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική 14 

6 Πανεπιστημιακή Νευρολογική 12 

7 Πανεπιστημιακή Αιματολογική 11 

8 Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας 4 

9 Πανεπιστημιακή Νεφρολογική  11 

10 Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 24 

11 Μονάδα Περιτοναϊκής κάθαρσης 6 

12 Πανεπιστημιακή Παιδιατρική 40 

13 Πανεπιστημιακή Δερματολογική 4 

14 Πανεπιστημιακή Ενδοκρινολογική 4 

15 Πανεπιστημιακή Ογκολογική 6 

16 Μονάδα Βραχείας νοσηλείας Χημειοθεραπείας 12 

17 Μονάδα Ακτινοθεραπείας 5 

18 Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων 4 

19 Μονάδα Ακτινοθεραπείας 5 

 Χειρουργικές Κλινικές  

20 Α΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική 18 

21 Β΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική 18 

22 Πανεπιστημιακή Μαιευτική Γυναικολογική 26 

23 Πανεπιστημιακή Κλινική Καρδίας-Θώρακος 18 

24 ΜΕΘ Κλινικής Καρδίας-Θώρακος 6 

25 Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική 17 

26 Πανεπιστημιακή Ουρολογική 8 

27 Πανεπιστημιακή Αγγειοχειρουργική 9 
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28 Πανεπιστημιακή ΩΡΛ 6 

29 Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική 8 

30 Πανεπιστημιακή Παιδοχειρουργική 4 

31 Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική 4 

32 Μονάδα Τεχνητής Γονιμοποίησης 4 

33 ΜΕΘ 11 

 Ψυχιατρικές Κλινικές  

34 Πανεπιστημιακή Ψ υχιατρική 11 

 Σύνολο 389 
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Παράρτημα VIΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 

 

 

Εξά-

μηνο 

 

Διδάσκων Διδακτι-

κές 
μονάδες 

Σελίδα 

οδηγού 
σπουδών 

Ιστότοπος Εργα-

στήριο 

Κλινική 

άσκηση  
Αξιολό-

γηση απο 

φοιτητές 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ Σ Βελεντζά 7,2 52 Ναι (e-class) Ναι Οχι Ναι 

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι Α΄ Α Κορτσάρης 6,7 60 Οχι Ναι Οχι Ναι 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ  Ι Α΄ Ν Παπαδόπουλος 6,2 55 Οχι Ναι Οχι Ναι 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  Α΄ Γ Αναστασόπουλος 5,7 55 http://iris.med.duth.gr/elearnin

g/course/view.php?id=84 
Ναι Οχι Οχι 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΕΕΔΙΠ ξένων 

γλωσσών 
4,1 56 Οχι Οχι Οχι Οχι 

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ Β’ Α Κορτσάρης 6,7 64 Οχι Ναι Οχι Ναι 
ΓΕΝΕΤΙΚΗ Β’ Θ Λιαλιάρης 6,7 58 Ναι (e-class) Ναι Οχι Ναι 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ  ΙΙ Β’ Ν Παπαδόπουλος 6,2 60 Οχι Ναι Οχι Ναι 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Β’ Α Αδαμόπουλος/ 

 Ε Καλδούδη/ 

Α Κοτίνη 

6,2 54 Οχι Ναι Οχι Οχι 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΕΕΔΙΠ ξένων 

γλωσσών 
4,1 63 Οχι Οχι Οχι Οχι 
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ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Γ’ Θ Δημητρίου 9,3 57 Οχι Ναι Οχι Οχι 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι Γ’ Α Κορτσάρης 6,7 63 Ναι (e-class) Ναι Οχι Ναι 

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι Γ’ Γ Κολιός 5,7 67 Ναι (e-class) Ναι Οχι Οχι 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ’ Γ Τρυψιάνης 4,1 61 Οχι Ναι Οχι Οχι 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΕΕΔΙΠ ξένων 

γλωσσών 
4,1 65 Οχι Οχι Οχι Οχι 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ Δ’ Θ Δημητρίου 9,3 65 Οχι Ναι Οχι Οχι 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Δ’ Α Κορτσάρης 6,7 66 Ναι (e-class) Ναι Οχι Ναι 

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Δ’ Γ Κολιός 5,7 74 Ναι (e-class) Ναι Οχι Οχι 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Δ’ Θ Κωνσταντινίδης 4,1 68 Οχι Οχι Οχι Οχι 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Δ’ ΕΕΔΙΠ ξένων 

γλωσσών 
4,1 68 Οχι Οχι Οχι Οχι 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ε’ Γ Καρτάλης/  

Ε Μαλτέζος 
6,2 68 Οχι Οχι Ναι Οχι 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Ε’ Ε Συβρίδης 5,2 71 Υπο κατασκευή Ναι Οχι Οχι 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ε’ Σ Κτενίδου 6,2 72 Οχι Ναι Οχι Οχι 

ΥΓΙΕΙΝΗ Ε’ Θ Κωνσταντινίδης 5,2 73 Οχι Ναι Οχι Ναι 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ ΣΤ ’ Ε Συβρίδης 6,2 75 Υπο κατασκευή Ναι Οχι Οχι 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤ ’ Κ Σιμόπουλος/  

Κ Μανωλάς 
8,3 76 Οχι Οχι Ναι Ναι 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΣΤ ’ Σ Κτενίδου 6,2 76 Οχι Ναι Οχι Οχι 
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ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤ ’ Κ Κουσκούκης 4,1 77 Οχι Οχι Οχι Οχι 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ζ’ Κ Σιμόπουλος/  

Κ Μανωλάς 
6,1 78 Οχι Οχι Ναι Ναι 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Ζ’ Χ Πιπερίδου 6,1 79 Οχι Ναι Ναι Οχι 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι Ζ’ Π Πρασόπουλος 7,9 83 Οχι Οχι Ναι Οχι 

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ζ’ Μ Λαζαρίδης 2 84 http://iris.med.duth.gr/elearning Οχι Ναι Ναι 
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ 

Ζ’ Ε Συβρίδης 4,1 93 Οχι Ναι Οχι Οχι 

ΩΡΛ Ζ’ Β Δανιηλίδης 3,7 81 Οχι Οχι Ναι Ναι 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ Η’ Δ Μπούρος 4,1 82 www.pneumonalex.gr Ναι Ναι Οχι 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Η’  Σ Τουλουπίδης 3,7 82 Οχι Ναι Ναι Οχι 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Η’ Π Πρασόπουλος 7,9 90 Οχι Οχι Ναι Οχι 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ/ 

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

Η’ Σ Κακολύρης/ 

 Μ Κουκουράκης 
3,1 122,126 Υπο κατασκευή Οχι Ναι Οχι 

ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ Η’ Γ Καρτάλης/  

Ε Μαλτέζος 
8,2 85 Οχι Οχι Ναι Οχι 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Θ’ Δ Βερέττας 7 89 Οχι Οχι Ναι Οχι 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Θ’ Σ Κωνσταντινίδης 6 89 www.cardioalex.gr Οχι Ναι Ναι 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Θ’ Β Λυμπέρης 3,9 91 Οχι Οχι Ναι Οχι 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ Θ’ Β Κοζομπόλης 3 90 http://elkethop.alex.gr Οχι Ναι Ναι 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Θ’ Μ Λειβαδίτης 8 80 Οχι Οχι Ναι Οχι 

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Θ’ Γ Μπουγιούκας 2 98 Οχι Οχι Ναι Οχι 
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ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι’ Ι Πνευματικός 4 92 Οχι Οχι Ναι Οχι 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Ι’ Α Χατζημιχαήλ 6 94 Οχι Οχι Ναι Οχι 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Ι’ Β Λυμπέρης 3,9 95 Οχι Οχι Ναι Οχι 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ι’ Γ Μπουρίκας 5 95 Οχι Οχι Ναι Οχι 
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ Ι’ Β Βαργεμέζης 5 96 http://iris.med.duth.gr/elearning Ναι Ναι Ναι 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι’ Χ Ιατρού 4 80 Υπο κατασκευή Ναι Οχι Οχι 
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ’ Κ Σιμόπουλος/ 

Κ Μανωλάς 
16,7 98 Οχι Οχι Ναι Ναι 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΑ’ Β Λυμπέρης 10 100 Οχι Οχι Ναι Οχι 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΙΑ’ Μ Λειβαδίτης 3,3 101 Οχι Οχι Ναι Οχι 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΒ’ Γ Καρτάλης/  

Ε Μαλτέζος 
20 86, 101 Οχι Οχι Ναι Οχι 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΙΒ’ Α Χατζημιχαήλ 10 103 Οχι Οχι Ναι Οχι 
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ* 
 

 Εξά-

μηνο 
 

Διδάσκων Εγγεγραμμέ-

νοι φοιτητές 

2007-08 

Προσήλθαν 

στις εξετάσεις 

2007-08 

Εγγεγραμμέ-

νοι φοιτητές 

2008-09 

Προσήλθαν 

στις εξετάσεις 

2008-09 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α’ Ε. Καλδούδη 122 99 127 114 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α’ Ν Παπαβραμίδου 100 88 125 125 

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

Β’ Γ Αναστασόπουλος 93 63 121 94 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ 

 

Β’ Θ Δημητρίου 

Α Φίσκα 

110 99 131 91 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

Β’ Γ Αναστασόπουλος 166 100 112 93 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Β’ Μ Σαμακουρή 85 46 106 42 

ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ Γ’ Α Κοτίνη 153 137 32 2 

ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΦΟ-

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Γ’ Ν Παπαδόπουλος 94 80 94 74 

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ Δ’ Ι Τέντες 53 43 96 6 

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Δ’ - 7 - 97 - 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

Δ’ Μ Λειβαδίτης 41 24 18 37 

ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΕΤΙΚΗ Δ’ Ε Μανωλόπουλος 11 20 18 16 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ Ε’ Α Κορτσάρης 22 12 74 24 
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ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ-

ΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ε’ Δ Μπούρος - - - - 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ε’ Θ Δημητρίου 106 63 143 112 
ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΤ’ Σ Βελεντζά - - - - 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΣΤ’ Μ Παπαϊωακείμ 9 - 3 - 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΤ’ Θ Κωνσταντινίδης 4 - 24 11 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 

Ζ’ Θ Λιαλιάρης 25 21 83 57 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ Ζ’ Δ Στάκος 101 95 103 80 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Ζ’ Γ Κουκλάκης 46 26 137 42 

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Ζ’ Π Πρασόπουλος - - - - 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ 

Η’ Μ Σαμακουρή  80 40 56 16 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 

Η’ Σ Κώτσιου 57 36 98 26 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Η’ Α Ζησιμόπουλος 75 57 150 107 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΝΟΥ Η’ Χ Ιατρού 118 71 66 12 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΦΗΒΙΚΗ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 

Η’ Π Τσικούρας 8 - 43 18 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η’ Δ Κακαγιά - - - - 
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ΤΟΥ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΑ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η’ Μ Παπαϊωακείμ 4 - - - 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΣ 

Η’ Β Κοζομπόλης - - - - 

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 

Η’ Μ Κουκουράκης 58 35 88 47 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Η’ Σ Κακολύρης 62 127 155 8 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 

ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 

Θ’ Δ Μαργαρίτης - - - - 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Θ’ Δ Κακαγιά 51 16 22 6 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 

Θ’ Ι Κοτσιανίδης - - - - 

ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ Θ’ Α Χατζιμιχαήλ 81 81 101 141 

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Θ’ Δ Βερεττας 7 - 97 - 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ-

ΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ  

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

–ΑΓΓΕΙΩΝ 

Θ’ Π Πρασόπουλος 15 11 25 1 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Θ’ Μ Παπαϊωακείμ 2 - 19 - 

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Θ’ Σ Γαρδίκης 49 24 37 13 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ-

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

Ι’ Ε Μαλτέζος 52 7 21 - 
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ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ  ΧΕΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

Ι’ - - - - - 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Ι’ Α Καραγιαννάκης 35 11 29 - 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι’ Μ Πιτιακούδης 77 65 109 7 

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι’ Θ Μπιρμπίλης 23 18 38 4 

ΠΑΙΔΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ Ι’ Α Τσαλκίδης - - - - 

ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Ι’ Γ Βάος - - - - 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Ι’ Μ Λειβαδίτης 19 7 14 4 

ΥΓΡΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ-

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

Ι’ Π Πασαδάκης 45 18 109 - 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

Ι’ Ν Νικολέττος - - 32 34 

 

* Καθε επιλεγόμενο μάθημα εχει απο 1 διδακτική μονάδα. 
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Παράρτημα VIΙI: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΕΡΓΩΝ 2003-

2008 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΠΘ 
 

Από την Επιτροπή Ερευνών (ΕΕ) του ΔΠΘ έγινε ενημέρωση για στοιχεία 140 έργων 

με έναρξη από το 2003 έως σήμερα. Τα στοιχεία των έργων που δόθηκαν από την 

ΕΕ περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

• κωδικός έργου της Επιτροπής Ερευνών ΔΠΘ (ΚΕ)  

• τίτλος 

• προϋπολογισμός σε € 

• φορέας χρηματοδότησης  

• ημερομηνία έναρξης  

• ημερομηνία λήξης 

• πρόγραμμα πλαίσιο χρηματοδότησης 

• είδος έργου 

• ημερομηνία αποδοχής διαχείρισης του έργου από την ΕΕ του ΔΠΘ  

• αν πρόκειται για χρηματοδότηση από φαρμακευτική εταιρία 

 

Με βάση τις πληροφορίες που δόθηκαν, τα έργα ταξινομήθηκαν στις παρακάτω 

κατηγορίες:  

(1) ανταγωνιστικά διεθνή (όσα αφορούν χρηματοδότηση από ανταγωνιστικά 

προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και άλλων Ευρωπαϊκών 

χωρών/οργανισμών) 

(2) ανταγωνιστικά εθνικά (όσα αφορούν χρηματοδότηση από ανταγωνιστικά 

προγράμματα της Ελληνικής κυβέρνησης, με ή χωρίς επιχορήγηση από 

Ευρωπαϊκούς πόρους)  

(3) μελέτες με χρηματοδότηση εταιρίας (όσα αφορούν διεξαγωγή κλινικής 

μελέτης ή άλλου κλινικού ερευνητικού έργου με απευθείας χρηματοδότηση 

εταιρίας) 

(4) δωρεές  

(5) υπηρεσίες προς τρίτους (όσα αφορούν έσοδα από υπηρεσίες προς τρίτους 

φορείς κλπ)  
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(6)  άλλα έσοδα από ιδιώτες (όσα αφορούν έσοδα και δωρεές από ιδιώτες)  

(7) έσοδα από δίδακτρα (όσα αφορούν δίδακτρα/χορηγίες/δωρεές σχετικά με 

μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τμήματος) 

(8) επιχορήγηση συνεδρίων 

 

Συγκεντρωτικά Στοιχεία για Έσοδα του Τμήματος από Άλλες Πηγές 

 

Σύνολο Έργων με έναρξη από το 2003 έως και το 2008 

α/α κατηγορία έργων σύνολο εσόδων σε € ποσοστό (%) επί του συνόλου 

1 ανταγωνιστικά διεθνή 816.840,28 10,66 

2 ανταγωνιστικά εθνικά 2.033.102,28 26,52 

3 μελέτες από εταιρίες 2.262.438,81 29,51 

4 δωρεές 416.843,18 5,44 

5 υπηρεσίες 232.686,91 3,04 

6 από ιδιώτες 1.075.655,00 14,03 

7 δίδακτρα 727.000,00 9,48 

8 επιχορηγήσεις συνεδρίων 34.522,77 0,45 

 σύνολο 7.599.089,23  

 

Τα παραπάνω συγκεντρωτικά στοιχεία παρουσιάζονται γραφικά στο παρακάτω 

διάγραμμα 1, ενώ στα διαγράμματα 2 και 3 δίνονται τα αντίστοιχα συγκεντρωτικά 

στοιχεία ανά έτος και ανά έτος και ανά κατηγορία. 
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Διάγραμμα 1.  Συνολικά έσοδα του Τμήματος (σε €) από τρίτες 

πηγές/έργα με έναρξη από το 2003 έως και το 2008, ανά 

κατηγορία έργων.  

 
Διάγραμμα 2. Συνολικά έσοδα του Τμήματος (σε €) από τρίτες 

πηγές/έργα ανά έτος έναρξης.  
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Διάγραμμα 3. Συνολικά έσοδα του Τμήματος (σε €) από τρίτες 

πηγές/έργα ανά έτος έναρξης και ανά κατηγορία έργου.  

 

Από το σύνολο των παραπάνω έργων, αναλύονται περαιτέρω οι παρακάτω τρεις 

κατηγορίες: 

• ανταγωνιστικά διεθνή χρηματοδοτούμενα έργα 

• ανταγωνιστικά εθνικά χρηματοδοτούμενα έργα 

• κλινικές μελέτες χρηματοδοτούμενες από εταιρίες 

 

 

 

Διεθνή Ανταγωνιστικά Εθνικά Ανταγωνιστικά  
Μελέτες Χρηματοδ.  

από Εταιρίες Έτος 

Έναρξης αριθμός 

έργων 
προϋπολογισμός 

αριθμός 

έργων 
προϋπολογισμός 

αριθμός 

έργων 
προϋπολογισμός 

2003 0 0,00 2 360.346,20 2 53.000,00 
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2004 0 0,00 5 463.851,36 6 233.531,62 

2005 2 106.421,00 3 143.354,72 17 239.830,51 

2006 2 529.400,00 5 1.050.550,00 14 1.173.598,42 

2007 2 181.019,28 1 15.000,00 12 268.247,00 

2008 0 0,00 0 0,00 14 294.231,26 

Σύνολο 6 816.840,28 16 2.033.102,28  65 2.262.438,81 

 

 

 

 

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται γραφικά στα διαγράμματα 4 και 5. Επίσης, 

στις επόμενες σελίδες δίνονται αναλυτικά στοιχεία για όλα τα ανταγωνιστικά διεθνή 

έργα, τα ανταγωνιστικά εθνικά έργα και τις χρηματοδοτούμενες από εταιρίες 

κλινικές μελέτες.   

 

Διάγραμμα 4. Συνολικός προϋπολογισμός (σε €) από ανταγωνιστικά 

διεθνή και εθνικά έργα και κλινικές μελέτες 

χρηματοδοτούμενες από εταιρίες ανά έτος έναρξης και 

ανά κατηγορία έργου.  
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Διάγραμμα 5. Συνολικός προϋπολογισμός (σε €) από ανταγωνιστικά 

διεθνή και εθνικά έργα και κλινικές μελέτες 

χρηματοδοτούμενες από εταιρίες ανά έτος έναρξης και 

ανά κατηγορία έργου.  

Ανταγωνιστικά Διεθνή Έργα 

 

Ανταγωνιστικά Διεθνή Έργα  

με έναρξη από το 2003 έως και το 2008 

α/α Τίτλος Έργου Φορέας Χρηματοδ. 

Πρόγραμμα 

Πλαίσιο 

Χρηματοδ. 

Έναρξη Λήξη 
Προϋπολ. 

σε € 

1  

Δομή και λειτουργία 

της μιτωτικής 

ατράκτου 

Ευρωπαϊκή Ένωση   1/5/2005 30/4/2006 40.000,00 

2  

Ηθικά διλήμματα που 

δημιουργούνται λόγω 

προγεννητικού και 

γενετικού ελέγχου 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

- 6ο Προγραμμα 

Πλαίσιο - EDIG 

1/9/2005 31/10/2008 66.421,00 

3  

Δημιουργία δικτύου 

συνεργασίας 

εκπαίδευσης έρευνας 

και κατάρτισης στη 

ΥΠΕΠΘ (INTERREG 

IIIA/PHARE CBC 

Ελλάδα-Βουλγαρία) 

INTERREG 

IIIA/PHARE CBC 

Ελλάδα-Βουλγαρία 

20/4/2006 30/8/2008 350.000,00 
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δημόσια υγεία 

διασυνοριακής 

περιοχής Βουλγαρίας - 

Ελλάδας 

4  

IntraMednet 

Mediterranean 

Research and Higher 

Education Intranet in 

Medical and Biological 

Sciences 

Interreg III B 

ARCHIMED 

 INTERREG/ 

ARCHIMED 
1/6/2006 31/12/2007 179.400,00 

5  

Αλδεϋδική 

Αφυδρογονάση 3Α1 

(ALDH3A1) του 

κερατοειδούς χιτώνα 

και προστασία έναντι 

της υπεριώδους 

ακτινοβολίας (UV) 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

MARIE CURIE 

INTERNATIONAL 

REINTEGRATION  

GRANTS 

1/1/2007 31/12/2008 150.000,00 

6  EQUASE 2007 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

EQUASE 2007 1/3/2007 28/2/2008 31.019,28 

σύνολο 816.840,28 

 

 

 

 

Ανταγωνιστικά Διεθνή Έργα ανά Έτος Έναρξης 

Έτος Έναρξης Αριθμός Έργων Σύνολο Προϋπολ. σε € 

2003 0 0,00 

2004 0 0,00 

2005 2 106.421,00 

2006 2 529.400,00 

2007 2 181.019,28 

2008 0 0 

σύνολο 6 816.840,28 
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Διάγραμμα 6. Συνολικός προϋπολογισμός (σε €) από ανταγωνιστικά 

διεθνή ανά έτος έναρξης.  

 

0 
έργα 

0 
έργα 

0 
έργα 

2 
έργα 

2 
έργα 

2 
έργα 

0 
έργα 
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Ανταγωνιστικά Εθνικά Έργα 

 

Ανταγωνιστικά Εθνικά Έργα  

με έναρξη από το 2003 έως και το 2008 

α/α Τίτλος Έργου 
Φορέας 

Χρηματοδ. 

Πρόγρ. 

Πλαίσιο 

Χρηματοδ. 

Έναρξη Λήξη 
Προϋπολ. 

σε € 

1  

Αναμόρφωση Προπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα 

Ιατρικής  

ΥΠΕΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ  1/6/2003 31/8/2008 340.996,20 

2  
Μοριακή Ιατρική και Ανοσολογία - Από τη 

βασική έρευνα στη Κλινική Εφαρμογή  
ΓΓΕΤ ΕΠΑΝ 1/12/2003 31/1/2006 19.350,00 

3  
Ανάπτυξη Τεχνολογιών για την Πρώϊμη 

Διάγνωση του Γλαυκώματος  
ΥΠΕΠΘ  ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ  1/3/2004 31/12/2007 95.000,00 

4  
Εφυείς Αλγόριθμοι Υπολογιστικής Ιατρικής 

- Βιοπληροφορίκης  
ΥΠΕΠΘ  ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ  1/3/2004 31/8/2006 59.500,00 

5  

Χειρουργική  Ήπατος, Χοληφόρων, 

Παγκρέατος - Νέα προγράμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών 

ΥΠΕΠΘ  ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ  1/1/2004 31/8/2008 189.300,00 

6  

Δημιουργία - Ανάπτυξη Εργαστηρίου 

Μικροβιολογικού Ελέγχου Νερών στο 

Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας 

Περιβάλλοντος, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ 

ΥΠΕΧΩΔΕ   1/7/2004 30/6/2005 110.051,36 

7  
Εθνικό εργαστηριακό δίκτυο τροφογενών 

νοσημάτων - εντεροπαθογόνων 

Κέντρο 

Ελέγχου 

Ειδικών 

Λοιμώξεων 

Ε.Π. 

Ολυμπιακ. 

Αγώνες 

2004 - 

Υγεία 

1/1/2004 31/10/2004 10.000,00 

8  

Τρισδιάστατη δοσιμετρία διαγνωστικών και 

επεμβατικών ακτινολογικών εξετάσεων με 

χρήση μαγνητικής τομογραφίας  

ΥΠΕΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 1/1/2005 31/12/2007 80.000,00 

9  
Ηθικά διλήμματα που δημιουργούνται 

λόγω Προγεννητικού και Γενετικού Ελέγχου 
ΓΓΕΤ 

ΓΓΕΤ 

(MATCHIN

G FUNDS) 

1/9/2005 31/8/2008 13.354,72 

10  
Παρακολούθηση ιολογικής ποιότητας 

δίθυρων μαλακίων 

Υπουργείο 

Αγροτικής 

Ανάπτυξης & 

Τροφίμων 

  1/1/2005 31/3/2007 50.000,00 

11  
Μελέτη μοριακών και κυτταρογενετικών 

δεικτών σε ασθενείς με μυελοϋπερπλαστικά 

Υπουργείο 

Υγείας και 
  1/4/2006 31/3/2008 14.650,00 
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σύνδρομα και διερεύνηση της αξίας τους 

στη διάγνωση και παρακολούθηση αυτών 

των νοσημάτων 

Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

(ΚΕ.Σ.Υ.) 

12  

Λειτουργική ογκογενομική: Η μαζική 

ανάλυση γονιδιακής λειτουργίας ως νέο 

δυναμικό εργαλείο χρησιμοποίησης της 

βασικής ερευνητικής γνώσης με σκοπό την 

αποτελεσματική διάγνωση και θεραπεία του 

καρκίνου του παχέος εντέρου 

ΓΓΕΤ/Νοσοκ

ομείο ΥΓΕΙΑ 
 1/1/2006 30/5/2009 49.900,00 

13  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΕΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ  1/1/2006 30/9/2008 76.000,00 

14  
ΠΕΡΚΑ - Κατ' οίκον υποστήριξη 

περιτοναίκής κάθαρσης 
ΓΓΕΤ ΠΕΠ  8/6/2006 31/5/2008 640.000,00 

15  

Α) Ανάπτυξη μοριακών μεθόδων για τον 

άμεσο έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου 

νερού  

Β) Δημιουργία μοντέλου βελτιστοποίησης 

της ποιότητας του πόσιμου νερού 

ΓΓΕΤ/ΑΜΘ ΠΕΠ 9/6/2006 31/5/2008 270.000,00 

16  

Η περιεκτικότητα σε ελεύθερη και ολική 

χοληστερόλη των ερυθροκυτταρικών 

μεμβρανών ως προγνωστικός δείκτης σε 

ασθενείς με στεφανιαία νόσο 

Ελληνική 

Καρδιολογική 

Εταιρία 

  5/7/2007 31/12/2008 15.000,00 

σύνολο 2.033.102,28 

 

 

Ανταγωνιστικά Εθνικά Έργα ανά Έτος Έναρξης 

Έτος Έναρξης Αριθμός Έργων Σύνολο Προϋπολ. σε € 

2003 2 360.346,20 

2004 5 463.851,36 

2005 3 143.354,72 

2006 5 1.050.550,00 

2007 1 15.000,00 

2008 0 0 

σύνολο 16 2.033.102,28 
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Διάγραμμα 7. Συνολικός προϋπολογισμός (σε €) από ανταγωνιστικά 

εθνικά ανά έτος έναρξης.  

 

Κλινικές Μελέτες Χρηματοδοτούμενες από Εταιρίες 

 

Κλινικές Μελέτες Χρηματοδοτούμενες από Εταιρίες  

με έναρξη από το 2003 έως και το 2008 

α/α Τίτλος Έργου 
Εταιρία  

Χρηματοδ. 
Έναρξη Λήξη 

Προϋπολ. 

σε € 

1  

Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη παραλλήλων ομάδων 

ελεγχόμενη από placebo μελέτη που συγκρίνει την 

αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και ανεκτικότητα της 

ημερήσιας συγχορήγησης ezetimibe 10mg με 

ατορβαστατίνη 10mg έναντι ezetimibe placebo με 

ατορβαστατίνη 10mg σε μη θεραπευθέντες ασθενείς με 

πρωτογενή υπερχοληστερολαιμία και στεφανιαία καρδιακή 

πάθηση όπου η δίαιτα και / άσκηση απέτυχαν 

SCHERING 

PLOUGH 

ΑΦΒΕΕ 

1/10/2003 
31/12/200

4 
13.000,00 

2  

Ενοξαπαρίνη και Επαναιμάτωση μετά από θρομβόλυση 

για την αντιμετώπιση του Οξέος Εμφράγματος του 

Μυοκαρδίου 

AVENTIS 

PHARMA 

ΑΕΒΕ 

1/7/2003 
31/12/200

6 
40.000,00 

3  

Μία Ανοιχτής Ετικέτας, Τυχαιοποιημένη Πολυκεντρική 

Μελέτη Φάσης ΙΙΙ που διεξάγεται σε παράλληλες ομάδες 

για να αποδειχθεί κατά πόσον επιτυγχάνεται διόρθωση της 

αναιμίας, με χορήγηση  ενδοφλέβιων ενέσεων του 

ROCHE 

(HELLAS) 
1/4/2004 1/4/2006 9.500,00 

2 
έργα 

5 
έργα

3 
έργα

5 
έργα

1 
έργο 

0 
έργα 
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RO0503821 σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση 

4  

Μελέτη για την εκτίμηση της χρήσης του ROSUVASTATIN 

σε ασθενείς που υποβάλλονται τακτικά σε αιμοκάθαρση: 

αξιολόγηση της επιβίωσης και των καρδιαγγειακών 

επεισοδίων (AURORA), διπλά τυφλή τυχαιοποιημένη 

πολυκεντρική μελέτη φάσης lllb 

ASTRAZENEK

A A.E. 
1/4/2004 31/1/2008 29.070,00 

5  Οικονομική Διαχείριση Δωρεάς 
Glaxo Smith 

Kline 
1/12/2004 

31/12/200

5 
3.000,00 

6  

Ανοιχτή πολυκεντρική μελέτη για την εκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας και της ανεκτικότητας του 

Lanthanum Carbonate στη μείωση των επιπέδων 

φωσφόρου στον ορό, σε ασθενείς που πάσχουν από 

νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε 

αιμοκάθαρση 

Pharm 

Research 

Associates Ltd 

21/6/2004 
31/12/200

5 
22.283,40 

7  

Μελέτη της κινητικής της ουρίας κατά τη διαδικασία της 

αιμοκάθαρσης με διαφορετικού τύπου μεμβράνης με 

προσομοιώσεις σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Genesis 

Pharma 

S.A./Leo 

Pharma 

Pharmaceutica

l Products 

Hellas 

Ltd/Janssen - 

Cilag 

Φαρμακευτική 

Α.Ε.Β.Ε. 

1/12/2004 31/8/2008 135.840,00 

8  

Μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με δραστική ουσία, 

διπλή-τυφλή πολυκεντρική μελέτη φάσης IV  για τη 

σύγκριση δύο μεθόδων δοσολογίας του ZEMPLAR σε 

ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σταδίου V που 

υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση 

ABBOT 

LABORATORIE

S HELLAS 

1/9/2004 30/6/2006 33.838,22 

9  ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 
PFIZER 

HELLAS AE 
20/4/2005 

31/12/200

6 
2.950,00 

10  

Προληπτική αγωγή για την αποτελεσματική αποφυγή 

δευτεροπαθών εγκεφαλικών: μια διπλή μελέτη του 

AggrenoxR ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο και placebo 

έναντι κλοπιδογρέλης+ασπιρίνης, με και χωρίς Micardis R 

Boehringer 

Ingelheim 

Ελλας ΑΕ 

11/4/2005 30/6/2008 29.869,00 

11  

Ανοιχτή πολυκεντρική μελέτη τεκμηρίωσης της 

αποτελεσματικότητας, ασφάλειας και ανοχής της 

μακροχρόνιας χορήγησης RO0503821 σε ασθενείς με 

αναιμία λόγω χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας 

Roche (Hellas) 

A.E. 
1/7/2005 31/5/2010 20.230,00 

12  

Χρήση του Fondaparinux sodium (ARIXTRA) στην 

καθημερινή πράξη σε ασθενείς που υποβάλλονται σε 

μείζονα ορθοπεδική επέμβαση των κάτω άκρων/EXPERT 

SANOFI - 

SYNTHELABO 

ABEE 

19/4/2005 
19/10/200

5 
18.900,00 
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(C8843) 

13  

Μια προοπτική τυχαιοποιημένη, ανοιχτή, ελεγχόμενη ως 

προς ενεργό φάρμακο, κλινική μελέτη σε ενήλικους 

ασθενής με οξεία βακτηριακή παραρρινοκολπίτιδα για τη 

σύγκριση της κλινικής αποτελεσματικότητας της 

τελιθρομυκίνης (ΚΕΤΕΚ) 800mg χορηγούμενης μια φορά 

την ημέρα για 5 ημέρες έναντι του συνδυασμού 

αμοξυκιλλίνης - κλαβουλανικού οξέος (AUGMENTIN) 

875/125mg χορηγούμενου 2 φορές την ημέρα για 10 

μέρες 

AVENTIS 

PHARMA 

ΑΕΒΕ 

16/3/2005 16/9/2005 7.860,00 

14  

Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή μελέτη 

εφάπαξ χορήγησης, με διπλό εικονικό φάρμακο, σταυρωτό 

σχεδιασμό, που συγκρίνει την αποτελεσματικότητα και 

ασφάλεια της υπό μελέτη φορμοτερόλη DPI σε σχέση με 

τη φορμοτερόλη DPI (πρωτότυπο ιδιοσκεύασμα Foradil) σε 

ασθενείς με άσθμα 

ELPEN A.E. 

Φαρμακευτική 

Βιομηχανία 

11/4/2005 
20/12/200

5 
25.000,00 

15  

Μια ανοιχτή, τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, μελέτη 

αποτελεσματικότητας και ασφάλειας που εξετάζει τα 

αποτελέσματα της διάρκειας της θεραπείας και της 

υψηλής δόσεως εφόδου του Pegasys σε συνδιασμό με 

καθημερινή χορήγηση Copegus σε ασθενείς με χρόναι 

υπατίτιδα C οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν σε 

προηγούμενη θεραπεία με συνδυασμό Peginterferon alfa-

2b/Ribanirin 

Roche (Hellas) 

A.E. 
9/5/2005 31/3/2007 16.723,00 

16  

Μελέτη καταγραφής των ανεπιθύμητων ενεργειών της 

πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης α2α και της ριμπαβιρίνης 

(Copegus) μετά την είσοδο τους στην αγορά χορηγούμενα 

για 48 εβδομάδες σε naïve ασθενείς με ηπατίτιδα C και 

γονότυπο 1 ή 4 

Roche (Hellas) 

A.E. 
18/4/2005 30/9/2006 5.355,00 

17  

Μελέτη καταγραφής των ανεπιθύμητων ενεργειών της 

πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης α2α μετά της είσοδό της στην 

αγορά με παράλληλο έλεγχο αποτελεσματικότητας του 

εγκεκριμένου θεραπευτικού σχήματος Pegasys 180mg 

άπαξ εβδομαδιαίως με ριμπαβιρίνη (Copegus) 800mg 

έναντι του συνδυασμού Pegasys 135mg άπαξ 

εβδομαδιαίως και ριμπαβιρίνης 800mg την ημέρα 

χορηγούμενων για 24 εβδομάδες σε naïve ασθενείς με 

ηπατίτιδα C και γονότυπο 2 ή 3 

Roche (Hellas) 

A.E. 
18/4/2005 31/3/2006 2.400,00 

18  

Μια θεραπευτικής χρήσης, "ανοιχτής σήμανσης", 

πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη 2 παράλληλων ομάδων, 

δοκιμή που βασίζεται στην κοινότητα μελετώντας την 

ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της 

λεβετιρακετάμης (1.000 έως 3.000 mg/ημέρα, εκ του 

στόματος χορηγούμενα δίσκια, δύο φορές την ημέρα) εν 

Covance Inc. 3/3/2005 
31/12/200

7 
3.950,00 
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συγκρίσει με το βαλπροϊκό νάτριο (1.000 έως 2.000 

mg/ημέρα, εκ του στόματος χορηγούμενα δίσκια, δύο 

φορές την ημέρα) και την καρβαμαζεπίνη (600 έως 1.600 

mg/ημέρα, εκ του στόματος χορηγούμενα δίσκια, δύο 

φορές την ημέρα) ως μονοθεραπεία σε ασθενείς με 

νεοδιαγνωσθεία επιληψία 

19  

Μια τυχαιοποιημένη, τυφλή ως προς τον αξιολογητή, 

παραλλήλων ομάδων, πολυεθνική, πολυκεντρική μελέτη 

12 εβδομάδων, η οποία συγκρίνει την αποτελεσματικότητα 

και την ασφάλεια του σταθερού συνδυασμού 

λατανοπρόστης και τιμολόλης (xalacom M) με το σταθερό 

συνδυασμό δορζολαμίδης και τιμολόλης (Cosopt) σε 

ασθενείς με γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας ή οφθαλμική 

υπερτονία 

PFIZER 

HELLAS AE 
6/7/2005 6/4/2006 17.934,51 

20  

Μια τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή πολυκεντρική μελέτη 

2-σταδίων φάσης ΙΙΙ της μπεβασιζουμάβης σε συνδυασμό 

με σισπλατίνη και γεμσιταβίνη έναντι εικονικού 

φαρμάκου, σισπλατίνης σε ασθενείς με προχωρημένο ή 

υποτροπιάζων μη-πλακώδη μη-μικροκυτταρικό καρκίνο 

των πνευμόνων, οι οποίοι δεν έχουν λάβει προηγούμενα 

χημειοθεραπεία 

Covance CAPS 

Ltd 
3/3/2005 3/6/2007 27.684,00 

21  

Σύγκριση της θεραπείας με το Smbicort,χορηγούμενο με 

μία συσκευή (Symbicort Turbihaler 160/4,5 mg, 1 

εισπνοή δύο φορές την ημέρα + όπως απαιτείται) και της 

συμβατικής βέλτιστης πρακτικής για τη θεραπεία του 

επίμονου άσθματος σε ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 

12 ετών 

ASTRAZENEK

A A.E. 
1/3/2005 1/6/2006 595,00 

22  

Επιδημιολογική μελέτη C-TOR / Μελέτη περιστατικών - 

μαρτύρων, Γενική επισκόπηση του κινδύνου από το 

κάπνισμα 

KENDLE 

GmbH&CO 

CMI KG 

1/12/2005 
31/12/200

8 
17.500,00 

23  

Crystal: Συνδυασμένη θεραπεία με Catuximab και  

Irinotecan ως θεραπεία πρώτης γραμμής για τον 

μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο 

PAREXEL 

NEDERLAND 

B.V. 

3/3/2005 1/3/2010 17.850,00 

24  

Οι επιδράσεις της ιβαμπραδίνης στα καρδιαγγειακά 

συμβάντα σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο και 

συστολική δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας. Τριετής 

τυχαιοποιημένη διπλή - τυφλή ελεγχόμενη με εικονικό 

φάρμακο διεθνής πολυκεντρική μελέτη 

Medical Trials 

Analysis SA 
1/9/2005 

30/11/200

7 
14.320,00 

25  

PMOS GREC 2004-7 TARKA, Ασφάλεια και ανεκτικότητα, 

αποτελεσματικότητα στην επίτευξη της αρτιριακής πίεσης 

στόχου με σταθερό συνδυασμό Βεραπαμίλης / 

Τρανσδολαπριλης / στην κλινική πράξη 

ABBOT 

LABORATORIE

S HELLAS 

1/10/2005 30/6/2007 10.710,00 

26  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΩΜΑΤΩΣΗΣ P 450 ΣΕ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΛΕΙΟΜΥΟΜΑΤΩΔΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΗΣ 

ASTRAZENEK

A A.E. 
9/2/2006 31/3/2007 15.000,00 
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ΜΗΤΡΑΣ 

27  
Κάλυψη ερευνητικών δραστηριοτήτων Πανεπιστημιακής 

Ογκολογικής Κλινικής (αποδοχή δωρεάς) 

ΟΜΙΛΟΣ 

SANOFI - 

AVENTIS 

5/4/2006 
30/11/200

6 
25.000,00 

28  

Επιδημιολογική αναδρομική (non - Interventional) μελέτη 

για τη συλλογή και αξιολόγηση δημογραφικών στοιχείων 

ασθενών με επιληψία στην Ελλάδα 

Janssen - 

Cilag 

Φαρμακευτική 

Α.Ε.Β.Ε. 

10/5/2006 31/5/2007 148.750,00 

29  

Επιδημιολογική αναδρομική (non - Interventional) μελέτη 

για τη συλλογή και αξιολόγηση δημογραφικών στοιχείων 

ασθενών με ημικρανία στην Ελλάδα 

Janssen - 

Cilag 

Φαρμακευτική 

Α.Ε.Β.Ε. 

10/5/2006 31/5/2007 520.625,00 

30  

Μελέτη ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της 

πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης α 2α χορηγούμενης για 48 ή 

72 εβδομάδες σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β, για την 

οποία δεν έχουν λάβει θεραπεία στο παρελθόν 

Roche (Hellas) 

A.E. 
30/6/2006 30/9/2008 14.280,00 

31  

Έρευνα και εξέλιξη καινοτόμου μεθόδου διαγαστρικής 

χειρουργικής - Σχεδιασμός κα ανάπτυξη πρωτότυπων 

εργαλείων 

Johnson & 

Johnson 

Hellas Α.Ε.Β.Ε. 

25/5/2006 31/3/2008 197.421,00 

32  

Μία τυχαιοποιημένη, παράλληλων ομάδων, ανοικτή, 

ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη 

Φάσης ΙΙΙ της Patypilone (EPO 906) έναντι της 

πεγκυλιωμένης λιποσωμιακής δοξορουβικίνης 

(Doxil/Caelyx) σε ασθενείς ανθεκτικούς σε ταξάνες / 

πλατίνα, με υποτροπιάζοντα επιθηλιακό καρκίνο των 

ωοθηκών, πρωτοπαθή καρκίνο των σαλπιγγών ή 

πρωτοπαθή περιτοναϊκό καρκίνο 

Novartis 

(Hellas) AEBE 
14/7/2006 

31/12/200

9 
4.000,00 

33  

Μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλή τυφλή 

μελέτη για την αποτελεσματικότητα της δρονεδαρόνης για 

πρόληψη των θανάτων και νοσηλείας σε ασθενείς με 

κολπική μαρμαρυγή 

SANOFI 

AVENTIS 

ΑΕΒΕ 

25/7/2006 24/7/2008 36.000,00 

34  

Τυχαιοποιημένη εκτίμηση μιας Μακράς Διάρκειας 

αντιπηκτικής θεραπείας (RE-LY) που συγκρίνει την 

αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια δύο τυφλών δόσεων 

του dabigatran etexilate με ανοιχτή χορήγηση 

βαρφαρίνης για την πρόληψη εγκεφαλικών και 

συστηματικής εμβολής σε ασθενείς με μη βαλβιδική 

κολπική μαρμαρυγή: μια προοπτική πολυκεντρική, 

παράλληλων ομάδων μελέτη μη κατωτερότητας 

Boehringer 

Ingelheim 

Ελλας ΑΕ 

1/6/2006 
31/12/200

8 
97.050,00 

35  

Μελέτη περιστατικών - μαρτύρων - Γενική επισκόπηση του 

κινδύνου από το κάπνισμα (Tobacco overview of risk. C-

TOR) 

KENDLE 

GmbH&CO 

CMI KG 

1/3/2006 
31/12/200

8 
52.500,00 

36  
Μελέτη Φαρμακοεπαγρύπνησης για την αξιολόγηση της 

ασφάλειας της χορήγησης ιβανδρονικού οξέος 6MG 

ROCHE 

(HELLAS) Α.Ε. 
21/7/2006 21/7/2008 8.113,42 
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χορηγούμενο ενδοφλεβίως σε ασθενείς με καρκίνο του 

μαστού και σκελετικές μεταστάσεις (ML 20305) 

37  
Μελέτη παρατήρησης του Velcade. Πρωτόκολλο 

26866138ΜΜΥ4008 

Janssen - 

Cilag 

Φαρμακευτική 

Α.Ε.Β.Ε. 

1/12/2006 
31/12/201

1 
40.579,00 

38  

Μελέτη παρατήρησης της αποτελεσματικότητας ασφάλειας 

και ανοχής της Olmesartan στη θεραπεία ασθενών με 

πρωτοπαθή υπέρταση 

CORONIS 

RESEARCH 

A.E. 

1/11/2006 30/4/2007 1.785,00 

39  

Αξιολόγηση της θεραπείας ασθενών με νευροπαθητικό 

πόνο χρησιμοποιώντας LYRICA Μια μη παρεμβατική 

μελέτη διεξαγόμενη μετά την κυκλοφορία το φαρμάκου 

στην αγορά (NI-PMS) 

PFIZER 

HELLAS AE 
1/9/2006 

31/12/200

7 
12.495,00 

40  

Διεθνής μελέτη για την πρόβλεψη της κοιλιακής 

παχυσαρκίας & της σχέσης με τον καρδιομεταβολικό 

κίνδυνο (INSPIRE ME-PM-C-0002) 

SANOFI 

AVENTIS 

ΑΕΒΕ 

17/3/2007 17/6/2007 4.760,00 

41  

Μία 12 μηνών ανοικτή, πολυκεντρική, προοπτική, μη-

παρεμβατική μελέτη παρατήρησης της 

αποτελεσματικότητας, ανεκτικότητας και ασφάλειας της 

νεμπιβολόλης (Lobivon-R) χορηγούμενης μία φορά την 

ημέρα, κατά τη θεραπεία ασθενών με ήπια και μέτρια 

χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια (ΧΚΑ) 

CORONIS 

RESEARCH 

A.E. 

27/6/2007 
27/12/200

8 
1.785,00 

42  

Διεθνής μελέτη για την πρόβλεψη της κοιλιακής 

παχυσαρκίας και της σχέσης της με τον καρδιομεταβολικό 

κίνδυνο 

SANOFI 

AVENTIS 

ΑΕΒΕ 

5/2/2007 31/5/2007 4.760,00 

43  

TREK - DRI6243. Μία πολυκεντρική τυχαιοποιημένη 

διπλή-τυφλή, με διπλό εικονικό φάρμακο, παραλλήλων 

ομάδων μελέτη ανταπόκρισης στη δοσολογία του 

υποδορίως χορηγούμενου AVE5026 με ένα σκέλος 

βαθμονόμησης Ενοξαπαρίνης στην πρόληψη της φλεβικής 

θρομβοεμβολής σε ασθενείς που υποβάλλονται σε 

εκλεκτική ολική αρθροπλαστική γόνατος 

SANOFI 

AVENTIS 

ΑΕΒΕ 

1/3/2007 
31/12/200

8 
42.324,00 

44  

Έρευνα μεθόδων διάγνωσης και αντιμετώπισης των 

επιπλοκών από τα υλικά των επεμβάσεων ανακατασκευής 

των οστών και των αρθρώσεων που οφείλονται σε κακώσεις 

ή χρόνιες παθήσεις 

Πέτρος Ν. 

Καραγιάννης 

Α.Ε.Ε. 

1/8/2007 31/7/2008 25.585,00 

45  

"Μελέτη καταγραφής επιδημιολογικών στοιχείων για τον 

Καρκίνο του Μαστού" με όνομα Bca Registry και κωδικό 

DIREG L_02000 

SANOFI 

AVENTIS 

ΑΕΒΕ 

1/7/2007 29/2/2008 21.420,00 

46  

Σύγκριση του ARIXTRA TM με εικονικό φάρμακο σε 

περιπτώσεις επίπολης θρομβοφλεβίτιδας των κάτω άκρων 

(CALISTO) 

Glaxo Smith 

Kline ΑΕΒΕ 
29/6/2007 

31/12/200

9 
45.220,00 

47  Τυχαιοποιημένη, ανοικτή μελέτη φάσης ΙΙ για την Quintiles 1/5/2007 31/12/200 51.420,00 
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αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας 

του FOLFOX-4 σε συνδιασμό με cetuximab έναντι UFOX 

σε συνδιασμό με cetuximab ως θεραπεία πρώτης γραμμής 

σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παχέος 

εντέρου/ορθού 

Eastern 

Holtings 

Ges.m.b.H 

9 

48  

Μια προοπτική παρακολούθηση / καταγραφή (registry) 

της ανοσογονικότητας (prims) για την εκτίμηση της 

επίπτωσης της επαγώμενης από αντίσωμα ερυθροποιητίνης 

αμιγούς απλασίας της ερυθράς σειράς μεταξύ των ασθενών 

με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

Janssen - 

Cilag 

Φαρμακευτική 

Α.Ε.Β.Ε. 

22/11/200

7 

31/12/201

0 
32.455,00 

49  

Εκτίμηση της διάρκειας της αγωγής προφύλαξης από 

φλεβική θρομβοεμβολή μετά από μείζονες ορθοπαιδικές 

επεμβάσεις 

SANOFI 

AVENTIS 

ΑΕΒΕ 

1/9/2007 
31/12/200

8 
10.710,00 

50  

Μία αναδρομική και προπτική μελέτη παρατήρησης για 

την εξέταση της διαχείρισης της υποστηρικτικής φροντίδας 

ασθενών με Non-Hodgkin's λέμφωνα (NHL) οι οποίοι 

αντιμετωπίζονται με CHOP-14 ή 21 (με ή χωρίς 

Rituximab) 

Genesis 

Pharma S.A. 
3/10/2007 31/5/2008 3.808,00 

51  

Μια πανευρωπαϊκή ανοιχτή τυχαιοποιημένη μελέτη με 

στόχο τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της 

συσχέτισης κόστους - αποτελεσματικότητας της Θεραπείας 

Συντήρησης και Ανακούφισης με Symbicort (Symbicort 

SMART), χρησιμοποιώντας δόση συντήρησης Symbicort 

160/4,5 μg, χορηγούμενη με 1 ή 2 εισπνοές δύο φορές 

ημερησίως, για τη θεραπεία του εμμένοντος άσθματος. 

EUROSMART 

ASTRAZENEK

A A.E. 
1/7/2007 

31/12/200

8 
24.000,00 

52  

EU-CORESM: Ευρωπαϊκό Μητρώο Εκβάσεων και 

Εμπειριών από τη χρήση του CUBICIN για τη θεραπεία 

σοβαρών Λοιμώξεων από Gram θετικά βακτήρια 

Novartis 

(Hellas) AEBE 
1/1/2008 30/9/2009 5.950,00 

53  

Αποτελεσματικότητα της θεραπείας με ΖΟΜΕΤΑ για την 

πρόληψη των οστικών μεταστάσεων στους ασθενείς 

υψηλού κινδύνου με καρκίνο του Προστάτη. Μια 

τυχαιοποιημένη, ανοιχτή, πολυκεντρική μελέτη της 

Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρίας (EAU) σε συνεργασία 

με τη Σκανδιναβική Ομάδα Καρκίνου του Προστάτη 

(SPOG) και το Arbeitsgemeinschaft Urologische 

Onkologie (AUO) 

European 

Association of 

Urology (EAU) 

1/1/2008 
31/12/201

1 
12.500,00 

54  
Διερεύνηση του ρόλου του CD1d στην παθογένεια, 

πρόγνωση και θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος 

Genesis 

Pharma S.A. 
1/3/2008 

31/12/200

9 
50.730,00 

55  
Παρακολούθηση ασθενών με ηπατική κίρρωση και 

διαταραχές ύπνου 

SCHERING 

PLOUGH 

AFBEE 

1/1/2008 
31/12/200

8 
5.000,00 

56  
Μελέτη της έκφρασης και λειτουργίας του CD1d αντιγόνου 

στη φυσιολογική Β-λεμφοποίηση και στα Β-

Novartis 

(Hellas) AEBE 
1/5/2008 1/5/2011 25.000,00 
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λεμφοϋπερπλαστικά σύνδρομα. Εφαρμογές της στη 

παθοφυσιολογία, διάγνωση και πρόγνωση των Β-

λεμφοϋπερπλαστικών συνδρόμων 

& Roche 

(Hellas) AE 

57  

Μία Πανελλαδική πολυκεντρική ανοικτής επισήμανσης, 

μη τυχαιοποιημένη, μη παρεμβατική διάρκειας 24 

εβδομάδων μελέτη παρατήρησης της αποτελεσματικότητας 

ασφάλειας και ανεκτικότητας της ροσουβαστατίνης 

(Crestor) σε ασθενείς με υπερχοληστερολαιμίας, υπό 

συνθήκες καθημερινής κλινικής πρακτικής (Research) 

ASTRAZENEK

A A.E. 
8/4/2008 

31/12/200

8 
5.950,00 

58  

Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Διπλού εικονικού 

Σχεδιασμού, Ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, 

Παραλλήλων ομάδων, Πολυκεντρική μελέτη 12 

εβδομάδων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

και ασφάλειας της Φεσοτεροδίνης, σε σύγκριση με την 

Τολτεροδίνη παρατεταμένης αποδέσμευσης σε ασθενείς με 

υπερδαστήρια κύστη 

PFIZER 

HELLAS AE 
25/9/2008 

24/10/201

0 
17.378,40 

59  

Μια τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με 

εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων για να 

προσδιοριστεί εάν, σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και 

υψηλό κίνδυνο για καρδιαγγειακά και νεφρικά 

συμβάματα, το aliskiren, επιπροσθέτως της συμβατικής 

αγωγής, περιορίζει την καρδιαγγειακή και νεφρική 

νοσηρότητα και θνησιμότητα 

Novartis 

(Hellas) AEBE 
1/1/2008 31/3/2012 67.500,00 

60  
Μελέτη παρατήρησης για τη χρήση του Champix στη 

διακοπή του καπνίσματος 

PFIZER 

HELLAS AE 
10/5/2008 

10/11/200

8 
20.284,05 

61  

Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών με νόσο 

ΑΛΖΗΕΙΜΕΡ που λαμβάνουν δισκία ARICEPT 

(Υδροχλωρική Δονεπιζίλη) 

PFIZER 

HELLAS AE 
22/4/2008 30/6/2009 8.333,00 

62  

Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη 

μελέτη φάσης 3 για την αποτελεσματικότητα και την 

ασφάλεια του sunitinid (SU011248) σε ασθενείς με 

προχωρημένο/μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο 

του πνεύμονα που υποβάλλονται σε θεραπεία με erlotinib 

PFIZER 

HELLAS AE 
1/7/2008 

31/12/201

1 
45.610,81 

63  Μελέτη επιπολασμού ηπατίτιδας Β στη Θράκη 
Novartis 

(Hellas) AEBE 
1/12/2008 

30/11/201

1 
7.000,00 

64  

Μελέτη παρατήρησης παραγόντων στην έναρξη της 

θεραπείας που μπορεί να επηρεάσουν την θεραπευτική 

ανταπόκριση στην Τελμπιβουδίνη σε ασθενείς με Χρόνια 

Ηπατίτιδα Β (FRESH) 

Novartis 

(Hellas) AEBE 
1/4/2008 

31/10/200

9 
10.500,00 

65  

Μελέτη παρατήρησης Compas - Μια μη παρεμβατική 

μελέτη διεξαγόμενη μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου 

(Zithromax) στην αγορά (ΝΙ-PMS) 

Zeincro Hellas 

A.E. 

22/10/200

8 

31/12/200

8 
12.495,00 

σύνολο 2.262.438,81 
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Διάγραμμα 8. Συνολικός προϋπολογισμός (σε €) από κλινικές μελέτες 

χρηματοδοτούμενες από εταιρίες ανά έτος έναρξης.  

Κλινικές Μελέτες Χρηματοδοτούμενες από Εταιρίες ανά Έτος Έναρξης 

Έτος Έναρξης Αριθμός Έργων Σύνολο Προϋπολ. σε € 

2003 2 53.000,00 

2004 6 233.531,62 

2005 17 239.830,51 

2006 14 1.173.598,42 

2007 12 268.247,00 

2008 14 294.231,26 

σύνολο 65 2.262.438,81 

2 
έργα 

6 
έργα 

17 
έργα 

14
έργα

12 
έργα

14 
έργα 
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Παράρτημα IΧ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΟΥΣ 

ΔΕΠ 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Πανεπιστήμιο   

Σχολή  

Τμήμα:  

Τομέας:  

Όνομα και τίτλος διδάσκοντος  

Επιστημονική ειδίκευση  

Τίτλοι και κωδικοί 

διδασκόμενων μαθημάτων 

 

 

Ι.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ1  

Ι.1 Σύνολο επιστημονικών δημοσιεύσεων 

Αναφέρετε το σύνολο των επιστημονικών δημοσιεύσεων 
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Αριθμός      

Επεξηγήσεις:  Άλλα  

 

 

Ι.2      Αναφέρετε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004– 2008) 

                                                 
1 Αφορά γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης 
ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζονται από τα Π.Δ. 123/1984, 390/1995, και 
187/1996. 



 191

 

 Βι
βλ
ία

 / 

Μ
ον
ογ
ρα
φί
ες

 

(Ε
λλ
ην
ικ
ά 

) 

Βι
βλ
ία

 / 

Μ
ον
ογ
ρα
φί
ες

 

(ξ
εν
όγ
λω

σσ
α)

 

Π
ρω

τό
τυ
π
ες

 

Ε
ργ
ασ

ίε
ς 
σε

 

Δ
ιεθ

νή
   

επ
ισ
τη
μο
νι
κά

 

π
ερ
ιο
δι
κά

  

(M
ed

lin
e 

in
de

xe
d)

 

Π
ρω

τό
τυ
π
ες

 

Ε
ργ
ασ

ίε
ς 
σε

 

Δ
ιεθ

νή
   

επ
ισ
τη
μο
νι
κά

 

π
ερ
ιο
δι
κά

  

(N
on

  i
nd

ex
ed

) 

Κ
εφ
άλ
αι
α 
σε

 

συ
λλ
ογ
ικ
ού
ς 

  

ξε
νό
γλ
ω
σσ

ου
ς 

τό
μο
υς

 

2004      

2005      

2006      

2007      

2008      

Σύνολο      

Ι.3    Αναγνώριση του συνολικού επιστημονικού και άλλου έργου 

 

Δ
ιεθ

νε
ίς

 ε
π
ισ
τη
μο
νι
κέ
ς 

αν
αφ

ορ
ές

 (S
C

O
P

U
S

) 

Συ
νο
λι
κό
ς 

   
   

 Im
pa

ct
 F

ac
to

r  

   
   

  (
IS

I J
C

R
 2

00
7)

 

Μ
έσ
ος

 Im
pa

ct
 F

ac
to

r  

(IS
I J

C
R

 2
00

7)
 

H
-F

ac
to

r (
S

C
O

P
U

S
) 

Συ
μμ
ετ
οχ
ές

 σ
ε 

συ
ντ
ακ
τικ
ές

 ε
π
ιτρ

οπ
ές

 

δι
εθ
νώ

ν 
επ
ισ
τη
μο
νι
κώ

ν 

π
ερ
ιο
δι
κώ

ν 

(M
ed

lin
e 

in
de

xe
d)

 

Π
ρο
σκ
λή
σε
ις

 γ
ια

 

δι
αλ
έξ
ει
ς 
σε

 δ
ιε
θν
ή 

συ
νέ
ρι
α 

Δ
ιπ
λώ

μα
τα

 ε
υρ
εσ
ιτε
χν
ία
ς 

Τι
μη
τικ
οί

 τ
ίτλ
οι

 

Αριθμός         

Επεξηγήσεις: Τιμητικοί τίτλοι (επίτιμοι διδάκτορες, επισκέπτες καθηγητές, 

ακαδημαϊκοί, αντεπιστέλλοντα μέλη ακαδημιών κλπ) 

 

1.3.1   Aναγνώριση επιστημονικού έργου της τελευταίας πενταετίας (2004 – 2008) 
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2008      

Αριθμός      

 

Ι.3.2   Αναφέρετε όλες τις πλήρεις δημοσιεύσεις της πενταετίας 2004-2008, σε 

περιοδικά με impact factor >5.0 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Αναφέρετε πλήρεις δημοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004-2008) σε 

περιοδικά με impact factor > 10.0 (π.χ. PNAS, New England, Journal of 

Medicine, Lancet, Science, Nature, etc) 

 

 

 

 

 

 

Ι.4     Ερευνητικά προγράμματα και έργα  

 

 

Ι.4.1 Σε πόσα χρηματοδοτούμενα, ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα 

ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη συμμετέχετε και 

με ποια ιδιότητα; 
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Ι.4.2 Σε πόσες χρηματοδοτούμενες κλινικές ή άλλες μελέτες και σε πόσα μη 

ανταγωνιστικά ,  χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή/και 

έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη συμμετέχετε και με 

ποια ιδιότητα; 
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παλαιότερα 

έργα  

      Χ Χ 

Σύνολο         

ΙΙ.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (Συμπληρώνετε μόνον σε περίπτωση που έχουν 

εφαρμογή) 

ΙΙ.1 Αριθμός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιμοποιείτε. 

 

 

 

ΙΙ.2 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών 

εργαστηρίων*. 

 

 

 

ΙΙ.3 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού*. 

 

 

 

ΙΙ.4 Καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας*;  

 

 

 

ΙΙ.5 Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείμενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες 

υποδομές; 

 

 

 

ΙΙ.6 Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριμένων ερευνητικών υποδομών*; 
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ΙΙ.7 Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδομές; Είναι σύγχρονος 

ο υπάρχων εξοπλισμός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή 

ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/εκσυγχρονισμού του; 

 

 

 

ΙΙ.8 Πώς επιδιώκετε τη χρηματοδότηση για προμήθεια, συντήρηση και 

ανανέωση των ερευνητικών υποδομών; 

 

 

 

ΙΙ.9 Έχετε ερευνητικές συνεργασίες 
(α) Με συναδέλφους του Τμήματος ή με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος; 

(β) Με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού; 

(γ) Με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού; 

 

 

 

ΙΙ.10 Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας 

αποτελεσμάτων; Αναφέρατε παραδείγματα. 

 

 

 

 

ΙΙΙ.  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 

σύνολο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Χρησιμοποιήστε 5βαθμη κλίμακα 1-5,  1: ανεπαρκής/ώς,  2: λίγη/ο, 3: αρκετά καλή/ά, 

4:  πολύ καλή/ά, 5:αριστη/α 
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