
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ.  913 
Ίδρυση - κατόπιν πιστοποίησης από την ΕΘ.Α.Α.Ε. - 

του Ξενόγλωσσου Προπτυχιακού Προγράμμα-

τος Σπουδών Ιατρικής με τίτλο «Μedical Degree»

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 14 και 15 του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση 

της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Πα-
ράρτημα Διπλώματος» (Α 184).

2. Το άρθρο 13 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

3. Τα άρθρα 75-78 του ν. 4727/2020 Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

4. Τα άρθρα 82 έως 95 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση 
του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).

5. Την παρ. 1γ του άρθρου 8 του ν. 4653/2020 «Εθνι-
κή Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί 
Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 12).

6. Την υπ’ αρ. 359/29-10-2020 (ΑΔΑ:6Ω6646ΜΤΛΗ-
ΡΩ9) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία 
ίδρυσης Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών σε 
εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Γ΄ του Β΄ μέ-
ρους ν. 4692/2020».

7. Την υπό στοιχεία 91985/Ζ1/7.6.2019 διαπιστωτική 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» 
(ΥΟΔΔ 356).

8. Την υπό στοιχεία 105169/Ζ1/12.8.2020 διαπιστωτική 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

«Παράταση της θητείας του Πρύτανη και των τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών» (ΥΟΔΔ 650).

9. Την από 30-12-2019 απόφαση Συγκλήτου του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών της 
συνεδρίας 7η/30-12-2019 με την οποία εγκρίθηκε το 
Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2019-2028 του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών της συνεδρίας 
12η/22-12-2020 σχετικά με την έγκριση της εισήγησης 
της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. (συνε-
δρίαση 18-12-2020) για ίδρυση Αγγλόφωνου Προγράμ-
ματος Προπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική με τίτλο 
«Medical Degree».

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών της συνεδρίας 
6η/29-10-2020 σχετικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής 
του ιδρυόμενου ξενόγλωσσου προγράμματος σπουδών, 
κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής 
του Ε.Κ.Π.Α. (ΑΔΑ: Ψ8ΓΘ46ΨΖ2Ν-0ΥΤ).

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών της συνεδρίας 27η/28-
4-2021 σχετικά με ζητήματα που αφορούν το Ξενόγλωσσο 
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική.

13. Την απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πι-
στοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(ΕΘ.Α.Α.Ε.) υπ. αρ. 24066/22-9-2021 που αφορά στην 
πιστοποίηση του Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπου-
δών Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

14. Την απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών της συνεδρίας 
5η/30-9-2021 σχετικά με την επικύρωση της απόφασης 
ίδρυσης - κατόπιν πιστοποίησης από την ΕΘ.Α.Α.Ε.-του 
Ξενόγλωσσου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
Ιατρικής με τίτλο «Μedical Degree».

15. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Ξενόγλωσσου Προπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών (Ξ.Π.Π.Σ.) στην Ιατρική με τίτλο «Μedical Degree» 
και γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική, αποκλειστικά για 
αλλοδαπούς φοιτητές χωρών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1
Τίτλος και σκοπός

1. Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2022-
2023, Ξενόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
(Ξ.Π.Π.Σ.) στην Ιατρική με τίτλο «Μedical Degree» και 
γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική, αποκλειστικά για αλ-
λοδαπούς φοιτητές χωρών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4692/2020.

2. Στόχος του προτεινόμενου Ξ.Π.Π.Σ. στην Ιατρική 
είναι η εκπαίδευση αλλοδαπών φοιτητών στην Ιατρική 
επιστήμη και η παραγωγή υψηλού επιπέδου ιατρικού 
επιστημονικού δυναμικού. Η οργάνωση και οι στόχοι 
του προγράμματος αποσκοπούν στην εκπαίδευση νέων 
ιατρών, στην ιατρική φροντίδα και περίθαλψη ατόμων 
και πληθυσμών, αλλά και στην παραγωγή ερευνητικού 
έργου, τόσο αυτοδύναμου, όσο και σε συνεργασία με 
άλλους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 2
Γλώσσα διοργάνωσης του προγράμματος

Ως επίσημη γλώσσα διοργάνωσης, διδασκαλίας και 
εξέτασης των μαθημάτων ορίζεται καθ’ ολοκληρίαν η 
αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 3 
Τίτλος Σπουδών

Το Ξενόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
απονέμει δίπλωμα Προπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική 
με τίτλο «Medical Degree».

Άρθρο 4 
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται σε 
σαράντα (40) φοιτητές κατ’ έτος.

Άρθρο 5
Κριτήρια Εισδοχής -Επιλογή φοιτητών

1. Οι υποψήφιοι εισακτέοι στο Ξ.Π.Σ. είναι αποκλειστι-
κά αλλοδαποί πολίτες χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων με 
φυσική έδρα στην αλλοδαπή και έχουν παρακολουθήσει 
με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο τάξεις του Λυκείου 
ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

2. Οι υποψήφιοι για την υποβολή εκδήλωσης ενδια-
φέροντος εγγραφής στο Ξ.Π.Π.Σ. οφείλουν να έχουν τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
β) Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου απο-

δεικτικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας του αιτούντος.
γ) Απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης (πρωτότυπο και μεταγραφή στα 
αγγλικά) με βαθμό Λίαν Καλώς ή Άριστα και βαθμολο-
γία όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης λυκείου 
(πρωτότυπο και μεταγραφή στα αγγλικά). ή αποτελέσμα-
τα εξετάσεων όπως, για παράδειγμα, ΙΒ, A-level, BMAT, 
SAT.

δ) Βαθμολογία τυχόν εθνικών εξετάσεων για εισαγωγή 
σε τμήμα επιστημών υγείας ιδρύματος της αλλοδαπής.

ε) Πιστοποιητικό επάρκειας της Αγγλικής γλώσσας σε 
επίπεδο τουλάχιστον Β2. 

στ) Συστατικές επιστολές εάν υπάρχουν.
ζ) Βιογραφικό Σημείωμα.
η) Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία 

αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους θέλει ο υποψήφιος 
να εγγραφεί στο Ξ.Π.Π.Σ.

3. Η επιλογή των υποψηφίων φοιτητών διενεργείται 
από μέλη της Επιτροπής του Ξ.Π.Π.Σ. ή της Επιτροπής 
Επιλογής, που συγκροτείται ειδικά για αυτό τον σκοπό, 
αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής.

Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση τίτλου 
σπουδών είναι έξι (6) ακαδημαϊκά έτη.

Άρθρο 7
Πρόγραμμα σπουδών - Μαθήματα

1. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται συνολικά από 
48 υποχρεωτικά μαθήματα και 12 κατ’ επιλογήν υποχρε-
ωτικά μαθήματα, καθώς και κλινικές ασκήσεις και εργα-
στήρια. Οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν 
και να εξεταστούν επιτυχώς συνολικά σε 60 μαθήματα, 
συγκεντρώνοντας συνολικά τριακόσιες εξήντα (360) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το αναλυτικό πρόγραμμα 
σπουδών του Ξ.Π.Π.Σ. παρατίθεται στο παράρτημα Ι,
το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της πα-
ρούσας απόφασης. Στο παράρτημα αναλύονται τόσο 
στην ελληνική, όσο και την αγγλική γλώσσα οι τίτλοι 
των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, οι εβδομαδιαίες 
ώρες διδασκαλίας τους, το κάθε μορφής επιτελούμενο 
διδακτικό έργο, οι πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα, η 
χρονική αλληλουχία ή η τυχόν αλληλεξάρτηση των μα-
θημάτων, καθώς και τα εργαστηριακά μαθήματα και οι 
κλινικές ασκήσεις.

2. Το πρόγραμμα σπουδών δύναται να τροποποιείται 
με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., μετά από πρό-
ταση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών.

Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης -Πόροι του Προγράμματος

Τα τέλη φοίτησης ανά εισακτέο καθορίζονται στο 
ποσό των δεκατριών χιλιάδων (13.000) ευρώ ανά έτος 
φοίτησης.

Άρθρο 9
Πόροι του Προγράμματος

1. Οι πόροι του Ξ.Π.Π.Σ. μπορούν να προέρχονται από:
α) τέλη φοίτησης,
β) δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονομικές 

ενισχύσεις, 
γ) κληροδοτήματα,
δ) πόρους από ερευνητικά έργα ή προγράμματα, 
ε) από ίδιους πόρους του Ιδρύματος.
2. Οι πόροι της παρ. 1 απεικονίζονται στον προϋπο-

λογισμό του προγράμματος που κατατίθεται προς τον 
Ε.Λ.Κ.Ε. Ο προϋπολογισμός συντάσσεται ετησίως σύμ-
φωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το άρθρο 60 
του ν. 4485/2017 και τον Οδηγό Χρηματοδότησης του 
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Ε.Λ.Κ.Ε. από την Επιτροπή του Ξ.Π.Π.Σ. και υποβάλλεται 
προς έγκριση προς το αρμόδιο όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε.

3. Δαπάνες που δύνανται να βαρύνουν τον προϋπο-
λογισμό του προγράμματος αφορούν στην προμήθεια 
ειδών και υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για την ορ-
γάνωση και λειτουργία του Ξ.Π.Π.Σ., στην προβολή και 
προώθηση του προγράμματος, σε δαπάνες αμοιβών 
διδακτικού και λοιπού προσωπικού, προσκεκλημένων 
επιστημόνων, δαπάνες μετακινήσεων και κάθε άλλη 
δαπάνη που είναι αναγκαία για την ορθή υλοποίηση 
του προγράμματος. Εάν, μετά την κάλυψη του συνόλου 
των δαπανών που είναι αναγκαίες για την οργάνωση 
και λειτουργία του Ξ.Π.Π.Σ., υφίσταται αδιάθετο ταμει-
ακό υπόλοιπο, είναι δυνατή η κάλυψη εκπαιδευτικών 
και αναπτυξιακών αναγκών της Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. 
εις βάρος του προϋπολογισμού του Ξ.Π.Π.Σ., μετά από 
έγκριση της Επιτροπής.

4. Η οικονομική διαχείριση των πόρων του Ξ.Π.Π.Σ. και 
η εκτέλεση δαπανών που βαρύνουν τον προϋπολογισμό 
του προγράμματος πραγματοποιείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. 
του Ε.Κ.Π.Α. σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων δι-
οίκησής του και τον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛ.Κ.Ε., 
κατόπιν απόφασης της Επιτροπής και αίτημα του Επιστη-
μονικού Υπευθύνου του προγράμματος.

Άρθρο 10
Δικαιώματα - υποχρεώσεις φοιτητών

Με την εγγραφή του κάθε φοιτητή ορίζεται από την 
Επιτροπή ακαδημαϊκός σύμβουλος που είναι διδάσκων 
στο Ξ.Π.Π.Σ. Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος παρακολουθεί 
και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τον φοιτητή σε 
όλη τη διάρκεια των σπουδών σε θέματα εκπαίδευσης, 
επαγγελματικού προσανατολισμού και ένταξής του στην 
ακαδημαϊκή κοινότητα.

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να 
εκδώσουν ακαδημαϊκή ταυτότητα μέσω του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, να έχουν πλήρη πρόσβαση 
στις υπηρεσίας του Ε.Κ.Π.Α. και να χαίρουν αντίστοιχων 
δικαιωμάτων με τους φοιτητές του ελληνόγλωσσου 
Π.Π.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

Για τους πρωτοετείς φοιτητές η αίτηση θα υποβάλ-
λεται έπειτα από την ολοκλήρωση της εγγραφής τους 
και αφού παραλάβουν τους κωδικούς πρόσβασης για 
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου. Η ακα-
δημαϊκή ταυτότητα θα ισχύει για όσα έτη υφίσταται η 
φοιτητική ιδιότητα.

Η εγγραφή πραγματοποιείται κατά τις δύο πρώτες 
εβδομάδες κάθε εξαμήνου (χειμερινό-εαρινό). Οι φοι-
τητές οφείλουν να δηλώσουν εντός προθεσμίας, ηλε-
κτρονικά, μέσω της πλατφόρμας http://my-studies.uoa.
gr, τα υποχρεωτικά και τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 
μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, αλλά 
και να εξεταστούν. Επισημαίνεται ότι όλοι οι φοιτητές 
πρέπει να αποκτήσουν «username” και “password” έτσι 
ώστε να έχουν πρόσβαση στη φοιτητική τους κατάστα-
ση. Το όριο των δηλώσεων των υποχρεωτικών και κατ’ 
επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων για κάθε εξάμηνο 
θα αναρτάται με σχετική ανακοίνωση από την Γραμμα-
τεία του προγράμματος στην ηλεκτρονική σελίδα ανα-
κοινώσεων του προγράμματος https://medicen.uoa.gr.

Συνιστά υποχρέωση του φοιτητή η εξόφληση των δι-
δάκτρων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών για 
την παρακολούθηση του προγράμματος.

Συνιστά υποχρέωση του φοιτητή η προμήθεια απαραί-
τητων συγγραμμάτων για κάθε μάθημα από κατάλογο 
προτεινόμενων συγγραμμάτων από τον υπεύθυνο διδα-
σκαλίας του μαθήματος.

Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκα-
ταστάσεων, υπηρεσιών και των μέσων, με τα οποία είναι 
εξοπλισμένο το Ε.Κ.Π.Α. για την εκπλήρωση του εκπαι-
δευτικού κλινικού και εργαστηριακού τους έργου, κατά 
τους ορισμούς των αποφάσεων της Επιτροπής. Τα δι-
καιώματα και οι υποχρεώσεις των αλλοδαπών φοιτητών 
του Ξ.Π.Π.Σ. στην Ιατρική είναι αντίστοιχα με αυτά των 
φοιτητών του ελληνικού Π.Π.Σ. στην Ιατρική.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα διακοπής/αναστολής 
των σπουδών τους για 4 εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη. 
Η σχετική διαδικασία δρομολογείται με έγγραφη αίτη-
ση του ενδιαφερομένου φοιτητή στη Γραμματεία του 
Ξ.Π.Π.Σ., συνοδευόμενη από τα απαραίτητα, κατά περί-
πτωση, έγγραφα και αξιολογείται από την Επιτροπή του 
Ξ.Π.Π.Σ. Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή από την Επιτροπή 
του Ξ.Π.Π.Σ., τα εξάμηνα αυτά δεν θεωρούνται χρόνος 
φοίτησης και, κατά συνέπεια, δεν προσμετρώνται στην 
ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Η φοιτητική ιδιότητα, με 
όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, διακό-
πτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτη-
σης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους 
λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας, σύμφωνα με 
την σχετική απόφαση της Επιτροπής, περίπτωση κατά 
την οποία διατηρείται.

Άρθρο 11
Οργάνωση, Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση, διοίκηση και 
λειτουργία του προγράμματος ορίζονται τα ακόλουθα:

α) η Σύγκλητος του Ιδρύματος,
β) η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, 
γ) ο Διευθυντής του Προγράμματος.
2. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος ασκεί τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες:
α) εγκρίνει και τροποποιεί την απόφαση ίδρυσης του 

προγράμματος σπουδών,
β) εγκρίνει και τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισμό 

λειτουργίας του προγράμματος σπουδών,
γ) συγκροτεί την Επιτροπή της παρ. 3 του παρόντος, 

δ) καταργεί το πρόγραμμα σπουδών,
ε) ασκεί κάθε αρμοδιότητα σχετικά με θέματα ακα-

δημαϊκού, διοικητικού, οικονομικού και οργανωτικού 
χαρακτήρα του Ξ.Π.Π.Σ., τα οποία δεν έχουν ανατεθεί 
από την κείμενη νομοθεσία ή τον παρόντα κανονισμό 
σε άλλο όργανο του Ξ.Π.Π.Σ.

3. Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Επιτροπή) 
έχει διετή θητεία και αποτελείται από επτά (7) μέλη Δ.Ε.Π. 
της Ιατρικής Σχολής εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) 
είναι στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. 
Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν καμία αποζημί-
ωση ή άλλη παροχή για την άσκηση των διοικητικών 
καθηκόντων τους.
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Ειδικότερα, η Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδι-
ότητες:

α) αναθέτει το διδακτικό έργο του Ξ.Π.Π.Σ. σύμφωνα 
με τις ανάγκες του προγράμματος σπουδών στις κατη-
γορίες του διδακτικού προσωπικού και ορίζει το ύψος 
της αμοιβής κάθε διδάσκοντος, εφόσον η απασχόλησή 
του είναι αμειβόμενη,

β) καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ξ.Π.Π.Σ. 
καθώς και τυχόν αναμορφώσεις του, υποβάλλοντας αυ-
τόν προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α.,

γ) εγκρίνει πάσης φύσεως δαπάνες για τη λειτουργία 
του Ξ.Π.Π.Σ., οι οποίες πρόκειται να βαρύνουν τον προ-
ϋπολογισμό του Ξ.Π.Π.Σ.,

δ) εγκρίνει τις μετακινήσεις του διδακτικού και λοιπού 
προσωπικού, εφόσον το κόστος μετακίνησης θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Ξ.Π.Π.Σ.,

ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, 
προκειμένου να απονεμηθεί ο τίτλος του Ξ.Π.Π.Σ.,

στ) εισηγείται στη Σύγκλητο την τροποποίηση της 
απόφασης ίδρυσης του Ξ.Π.Π.Σ. και του Κανονισμού λει-
τουργίας του Ξ.Π.Π.Σ., καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά 
με τη λειτουργία του Ξ.Π.Π.Σ., για το οποίο απαιτείται 
απόφαση της Συγκλήτου,

ζ) ορίζει τον Διευθυντή του προγράμματος και τον 
Αναπληρωτή του από τα μέλη της,

η) συντάσσει και επικαιροποιεί τον οδηγό του προ-
γράμματος σπουδών,

θ) εγκρίνει τον κατάλογο των συγγραμμάτων για κάθε 
μάθημα του Ξ.Π.Π.Σ.,

ι) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση 
συγκεκριμένων θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία του 
Ξ.Π.Π.Σ. και

ια) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, η οποία σχετίζεται 
με την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράμ-
ματος, η οποία δεν εμπίπτει ρητώς στις αρμοδιότητες 
της Συγκλήτου.

4. Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του 
Ξ.Π.Π.Σ., ορίζονται κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επι-
τροπής και έχουν ισόχρονη θητεία με την Επιτροπή.

Ο Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συντάσσει την ημερήσια διάταξη της Επιτροπής, 

συγκαλεί τις συνεδριάσεις της και προεδρεύει των ερ-
γασιών της,

β) παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων της 
Επιτροπής, την εφαρμογή της απόφασης ίδρυσης και του 
Κανονισμού Λειτουργίας του Ξ.Π.Π.Σ.,

γ) εισηγείται προς την Επιτροπή και τα λοιπά όργανα 
του Ε.Κ.Π.Α. και του Ε.Λ.Κ.Ε. θέματα σχετικά με την απο-
τελεσματική λειτουργία του Ξ.Π.Π.Σ.,

δ) ορίζεται ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του προ-
γράμματος, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται 
η διαχείριση των πόρων του Ξ.Π.Π.Σ. από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και 
ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 
και όσες ορίζονται από τον Οδηγό Χρηματοδότησης του 
Ε.Λ.Κ.Ε.,

ε) παρακολουθεί την είσπραξη των εσόδων και τη δι-
ενέργεια των δαπανών σύμφωνα με τις αποφάσεις της 
Επιτροπής,

στ) ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, η οποία 
ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Π.Σ. ή του ανα-
τίθεται από την Επιτροπή.

5. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες 
του Διευθυντή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας 
και δύναται να οριστεί ως Αναπληρωτής Επιστημονικός 
Υπεύθυνος του προγράμματος μέσω του οποίου πραγ-
ματοποιείται η διαχείριση των πόρων του Ξ.Π.Π.Σ. από 
τον Ε.Λ.Κ.Ε.

Άρθρο 12
Διδακτικό προσωπικό

1. Το διδακτικό έργο του Ξ.Π.Π.Σ. ανατίθεται κατόπιν 
απόφασης της Επιτροπής, στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηρια-
κού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του οικείου Τμήμα-
τος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. με πρόσθε-
τη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους.

β) Ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη 
Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδί-
ου ή άλλου Α.Ε.Ι.

γ) Διδάσκοντες βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 
(A΄ 112).

δ) Ακαδημαϊκούς υποτρόφους βάσει της παρ. 7 του 
άρθρου 29 του ν.4009/2011 (A΄ 195).

ε) Επισκέπτες καθηγητές της παρ. 6 του άρθρου 16 
του ν.4009/2011.

στ) Ερευνητές ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α 
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, ή ερευνητικών κέντρων της αλλοδαπής, οι οποίοι 
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν διδα-
κτική εμπειρία και επαρκή επιστημονική, συγγραφική ή 
ερευνητική δραστηριότητα.

ζ) Νέους επιστήμονες κατ’ ελάχιστον κατόχους διδα-
κτορικού διπλώματος, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμέ-
νες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 
του Ξ.Π.Π.Σ.

2. Η ανάθεση του διδακτικού έργου του Ξ.Π.Π.Σ. πραγ-
ματοποιείται με απόφαση της Επιτροπής, ύστερα από ει-
σήγηση του Διευθυντή του Ξ.Π.Π.Σ. Η ανάθεση διδακτικού 
έργου σε Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύ-
ματος αφορά αποκλειστικά σε πρόσθετη απασχόληση 
πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους. Η απόφαση της 
Επιτροπής εκδίδεται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο ή έτος και 
περιλαμβάνει τον/ους διδάσκοντα/ες ανά μάθημα του 
προγράμματος σπουδών, τις ώρες που ανατίθενται ανά 
διδάσκοντα, εάν το διδακτικό έργο ενός μαθήματος ανα-
τίθενται σε παραπάνω από έναν διδάσκοντα, την κατη-
γορία στην οποία εντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 1 του 
παρόντος και το ύψος της προτεινόμενης αμοιβής για την 
ανάθεση του διδακτικού έργου, το οποίο θα πρέπει να εί-
ναι σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερες προ-
ϋποθέσεις σχετικά με την ανάθεση του διδακτικού έργου 
δύναται να ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Π.Σ.

3. Οι αμοιβές του διδακτικού προσωπικού του 
Ξ.Π.Π.Σ. βαρύνουν αποκλειστικά τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Ξ.Π.Π.Σ. Το ύψος της αμοιβής 
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ανά διδάσκοντα καθορίζεται με απόφαση της Επι-
τροπής της παρ. 2 κατ’ αντιστοιχία της αμοιβής των 
διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980, του 
διδακτικού έργου που ανατίθεται ανά περίπτωση και 
του ανώτατου ορίου αμοιβής ανά κατηγορία διδακτι-
κού προσωπικού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
εφόσον υφίσταται.

4. Οι δαπάνες μετακινήσεις (έξοδα κίνησης, διαμονής 
και ημερήσιας αποζημίωσης) διδακτικού προσωπικού, 
δύνανται να βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογι-
σμού του προγράμματος του Ξ.Π.Π.Σ., μετά από έγκριση 
της Επιτροπής σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 3 του παρόντος, εφόσον το εν λόγω προσωπικό 
διαμένει μόνιμα εκτός Αθηνών και η μετακίνηση πραγ-
ματοποιείται με σκοπό τη συμμετοχή του στην εκπαι-
δευτική διαδικασία του Ξ.Π.Π.Σ.

5. Με απόφαση της Επιτροπής δύναται να προσκα-
λούνται Καθηγητές Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή δια-
κεκριμένοι Επιστήμονες με σκοπό τη συμμετοχή τους 
στην εκπαιδευτική διαδικασία του προγράμματος για 
ορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. διεξαγωγή εκπαιδευ-
τικών σεμιναρίων, διαλέξεων). Δαπάνες μετακίνησης και 
τυχόν αμοιβή των φυσικών προσώπων της παρούσας 
βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του προ-
γράμματος του Ξ.Π.Π.Σ.

6. Υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος δύνανται να 
παρέχουν επικουρικό διδακτικό έργο στο Ξ.Π.Π.Σ. κατόπιν 
απόφασης της Επιτροπής. Ειδικότερα, ως επικουρικό δι-
δακτικό έργο ορίζεται: α) η επικουρία του εκπαιδευτικού 
έργου των διδασκόντων στους οποίους έχει ανατεθεί αυ-
τοδύναμη διδασκαλία, β) η διεξαγωγή φροντιστηριακών 
μαθημάτων σε μικρές ομάδες φοιτητών, γ) η υποστήριξη 
του εργαστηριακού, πρακτικού ή κλινικού μέρους μαθη-
μάτων, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του διδακτικού 
προσωπικού, δ) η διόρθωση εργασιών ως προς το θεωρη-
τικό ή εργαστηριακό ή πρακτικό μέρος των φροντιστηρι-
ακών μαθημάτων και ε) η επιτήρηση των φοιτητών κατά 
τις εξετάσεις. Η παροχή επικουρικού διδακτικού έργου 
δύναται να αποζημιώνεται κατόπιν απόφασης της Επιτρο-
πής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το εκάστοτε 
ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος.

7. Το διδακτικό προσωπικό του Ξ.Π.Π.Σ. οφείλει να 
γνωρίζει επαρκώς την Αγγλική γλώσσα για την ορθή και 
επιμελή εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται.

Άρθρο 13
Λοιπό προσωπικό (άρθρο 85 ν. 4692/2020)

1. Το Ξ.Π.Π.Σ. δύναται να υποστηρίζεται διοικητικά και 
οικονομικά από:

α) τακτικό προσωπικό του Ε.Κ.Π.Α. με σχέση δημοσίου 
δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), 
με πρόσθετη απασχόληση πέραν των υποχρεώσεων της 
οργανικής του θέσης,

β) πρόσθετο επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό και 
λοιπό προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται ειδικά για 
τον σκοπό αυτό.

2. Το προσωπικό της περ. α΄ της παρ. 1 δύναται να απα-
σχολείται για την υποστήριξη των αναγκών του Ξ.Π.Π.Σ. 
αποκλειστικά πέραν του ωραρίου του και μετά την εκ-
πλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεών του, όπως αυτές 
απορρέουν από την οργανική του θέση, κατόπιν ανάθε-
σης πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο 
31 του ν. 3528/2007 και την παρ. 1 του άρθρου 64 του 
ν. 4485/2017. Για την απασχόληση της εν λόγω κατηγο-
ρίας απαιτείται απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Δι-
αχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. κατόπιν αιτήματος του Διευθυντή 
και απόφασης της Επιτροπής του Ξ.Π.Π.Σ.

3. Το πρόσθετο προσωπικό της περ. β΄ της παρ. 1 απα-
σχολείται δυνάμει σύμβασης εργασίας ορισμένου χρό-
νου ή έργου και επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017.

4. Οι αμοιβές του προσωπικού της παρ. 1 βαρύνουν 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του προγράμματος 
του Ξ.Π.Π.Σ., μετά από έγκριση της Επιτροπής.

5. Το προσωπικό της παρούσας οφείλει να έχει κατ’ 
ελάχιστον πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
επιπέδου Β2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Αναφοράς Ξένων Γλωσσών.

Άρθρο 14 
Υποστήριξη φοιτητών Ξ.Π.Π.Σ.

Η υποστήριξη των φοιτητών του Ξ.Π.Π.Σ. πραγματο-
ποιείται από: 

α) το προσωπικό του Ξ.Π.Π.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 12,
β) τη Μονάδα Υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών 

του Ε.Κ.Π.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 
ίδρυσής της,

γ) λοιπές διοικητικές δομές του Ιδρύματος.

Άρθρο 15
Τροποποίηση Προγράμματος Σπουδών

Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί με 
απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από σχετική εισήγηση 
της Επιτροπής.

Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις

Η σύνθεση της Επιτροπής του Προγράμματος Σπου-
δών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 της παρού-
σας απόφασης κατά την πρώτη θητεία της ορίστηκε 
με την από 29.10.2020 Απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 
Ψ8ΓΘ46ΨΖ2Ν-0ΥΤ),κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος της. Η θητεία της Επιτροπής άρχεται από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και λήγει 
την 31η.8.2023.

Άρθρο 17 
Ισχύς

Η ισχύς άρχεται από τη δημοσίευση της παρούσας 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ67206 Τεύχος B’ 5205/10.11.2021

 
 

 
 1.   

-
/ 

Semester 
 

 

  
 
 
 
 

Course  
 -

 / 
Teaching 

Hours 

-
 

 
(ECTS) 

 

1 

  Biology I 65 7 
,  &   

 
Epistemology, History and 
Ethics of Medicine 52 3 

  Medical Chemistry 71.5 6 
  Medical Physics 71.5 6 
  Medical Statistics 65 6 

 '   Elective Course 26 2 
   1  

 Total ECTS/1st Semester 30 

2 

  -  Biology II - Genetics 91 9 

   
Neuroanatomy & 
Neurophysiology 104 9 

   Biochemistry I 78 5 
    Histology -Embryology I 71.5 5 

 '   Elective Course 26 2 
   2  

 Total ECTS/2nd Semester 30 

3 

   Descriptive Anatomy I 65 6 
 I Physiology I 91 10 

   Biochemistry II 39 5 
   Histology -Embryology II 71.5 7 

 '   Elective Course 26 2 
   3  

 Total ECTS/3rd Semester 30 

4 

  I Descriptive Anatomy II 65 6 
 II Physiology II 91 10 
   Pathology I 52 6 

   
General Microbiology - 
Immunology 52 6 

  (  
) Mechanisms of disease  26 

__ 

 '   Elective Course 26 2 
   4  

 Total ECTS/4th Semester 30 

5 

   Pathology  II  78 8 
  Pathophysiology 91 7 

  Pharmacology I 52 5 
  Medical Microbiology 52 5 
  Medical Psychology 26 3 

 '   Elective Course 26 2 
   5  

 
 
 Total ECTS/5rd Semester 30 
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6 

 -  

Internal Medicine I : 
Symptoms and 
Signs/nosology  156 10 

   Clinical Surgery I 78 6 
  Clinical Pharmacology 52 4 

  Radiology I 78 4 
  -  

 
Preventive Medicine & 
Public Health 65 

4 

 '   Elective Course 26 2 
    

6   Total ECTS/6 th Semester 30 

7 

 
Internal Medicine II-
Differential Diagnosis 104 10 

   Clinical Surgery II 117 8 
   

  
General Epidemiology & 
Methodology of Research 65 4 

  Radiology II 78 6 
 '  

 Elective Course 26 2 
   

7   Total ECTS/7th Semester 30 

8 - 9   

*                                
-   

Respiratory Diseases              
- Intensive Care  54 10 

70 
 Cardiology 56 8 

 Neurology 100 8 
 Urology 48 4 

 Opthalmology 56 4 
 Oto-Rino-Laryngology 50 4 

  Orthopedics-Traumatology 52 4 
                              

-   
naesthesiology                     25 4 - Emergency medicine 25 

 Dermatology 50 4 
 Therapeutics 48 6 
 '  

 8   
Elective Course/8th 
Semester 26 2 

 '   
9   

Elective Course/9th 
Semester 26 2 

   
8   Total ECTS/8th Semester 

 
30 

   
   9  

 Total ECTS/9th Semester 30 
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  10 -   
   11 – 

12 

 Internal Medicine 560 18 
 Paediatrics 440 18 
              Surgery 320 12 

 -  Gynecology & Obstetrics 328 12 
 Psychiatry 175 12 

 &  
Forensic Medicine & 
Toxicology 68 3 

,   
,  
,   

,  ,  
 ,  -

- - ,  
 ,  

,  
,  ,  

,  
 

Haematology, or 
Anesthesiology, or 
Gastroenterology, or 
General Medicine, or 
Endocrinology, or 
Intensive Care, or 
Thorako-Cardio-Vascular 
Surgery, or Clinical 
Genetics, or 
Neurosurgery, or 

ephrology, or Medical 
Oncology, or Clild 
Psychiatry, or 
Rheumatology 

320 9 

 
 

 '  
 10   Elective Course 10th 26 2 

 '  
 11   Elective Course 11th 26 2 

 '  
 12   Elective Course 12th 26 2 

   
10 -11 -12    

Total ECTS/10th-11th-
12th Semester   90 
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1   1st Semester 
  
  .  

  .   
. RNA    ,  

  .    
     

.    
.  . 

  .  
  .    

  .  
.   

.     
       

  .     
    .  

   .   
 ,  
   . 

   . 
- ,  ,  

Na+/K+,  , 
   . 

   , 
-  ,  

  .  
Golgi, , . 

 .   
 ,   
  G-    . 

.     
.   

  . , 
   ,  

.   
.  :  

 .    
    

.  , 
 ,    

   .  
  .  

   . 

Biology I  
The undergraduate course BIOLOGY I 
addresses the fundamentals of Cell Biology.  
The students become acquainted with the 
different types of cells and their components.  
They acquire a broad knowledge of key 
cellular functions, including the regulation of 
cell cycle and death, differentiation, motility, 
intracellular signal transduction, metabolism, 
cell transport and malignant transformation, 
which form a solid basis for their subsequent 
medical studies.  The course offers hands-on 
laboratory training in microscopy and basic 
protein biology methods.   
 

,     
 

 ’:    
 ’:   

     
 ’:   

Epistemiology, History and Ethics Of 
Medicine   
The course "Epistemology, History and Ethics 
of Medicine" integrates history, philosophy, 
sociology, and ethics in the teaching of 
medicine.  The overall objective of the course 
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Placebo  nocebo effect.   

     
 .     

experimental models.    
 .   . 
  . 

 . 
  

 

is to introduce students to the evolution of 
medical thought and science over time and to 
highlight the way in which scientific 
developments have influenced not only 
medicine but also culture, shaping social 
ethics over time.  After the successful 
completion of the course the student will be 
able to realize the epistemological concepts 
and to connect philosophy with medicine, to 
deal successfully with ethical issues and 
misconceptions in medicine and to practices 
medicine according to humanitarian standards 
and rules of ethics.  

  
  -  

  
    

 -  -   
 -  - 

 
    -  

   
,    

 ,  -  , 
, 

    

Medical Chemistry 
The course covers the basic principles in 
chemistry which are more relevant to 
biochemistry and the structure of main 
biomolecules. 
Topics include: atomic structure and bonding, 
thermodynamics, kinetics, acids and bases, 
reactions in organic chemistry, 
oxidation/reduction and bioenergetics, 
isomerism, functional groups in biomolecules.  
Structural biochemistry covers classification 
of carbohydrates, glycoproteins, 
proteoglycans, lectin-carbohydrate 
interactions, amino acids, protein structure, 
types of proteins, keratin and collagen, 
myoglobin, structure and function of 
hemoglobin, ligand binding cooperativity, 
Bohr effect, protein denaturation, 
glycosylation.  Classification of fatty acids, 
triglycerides, steroids, phospho- and 
sphingolipids.  Structure and function of DNA 
and RNA. 

  
B      
– ,   

    
 .   , 

   , 
    

  , 
 , 

, ,  
,  , 
  , 

  , 
, laser,  ,  

     
  

,   
  

Medical Physics  
The aim of the course is to provide an 
understanding of Physics pertinent to the 
human body, as well as the diagnostic and 
therapeutic applications of ionizing and non-
ionizing radiations in Medicine.  Hence the 
course acts to support the medical education 
curriculum and lay the physics foundation of 
different medical specialties. 
It covers the following topics: mechanics of 
the human body, pressure and the 
cardiovascular system, electric signals from 
the body, hearing and speech, interaction and 
biological effects of ionizing radiation, basic 
principles of Radiation Protection, Diagnostic 
Radiology, Nuclear Medicine, Radiotherapy, 
Ultrasounds, Magnetic Resonance Imaging 
and medical Lasers. 
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Medical Statistics 
Statistical methods and their applications in 
medical research allow appropriate study 
design and data analysis resulting to valid 
conclusions based on data; thus forming the 
foundation of evidence-based medicine.  The 
aim of the course is to give a comprehensive 
overview of modern statistical methods in 
medical research with emphasis on 
interpretation of results.  This course is 
covering a number of the most commonly 
used analyses linking them to study design, 
including descriptive statistics, estimation and 
hypothesis testing, t-test, chi-squared test, 
correlation, linear regression, logistic 
regression, non-parametric tests, introduction 
to probability theory and basic concepts in the 
evaluation of medical tests.  
Apart from theoretical lectures, the course 
includes practical exercises using the SPSS 
statistical software.  

2   2nd Semester 
  –  
  .    
      

.   
, .  

   ,  
.   DNA,  

, .  
   mRNA.   

  tRNA,   , 
 ,   

  .   
 .   
 , Cis  trans- 
 .    

.    
.   

     
Pubmed.    . 

  : 
   

.   

Biology Ii – Genetics 
The undergraduate course BIOLOGY II - 
GENETICS provides medical students with 
the fundamentals of molecular biology and 
medical genetics coupled with practical skills 
in basic DNA technologies.  The course offers 
an introduction to the cellular and molecular 
basis of inheritance by addressing genome 
structure, regulation of gene expression and 
patterns of inheritance pertinent to the 
monogenic and polygenic nature of human 
pathologies.  The course includes instruction 
of population and developmental genetics.  
Cutting-edge applications of genetics in 
modern medical practice are taught, including 
pharmacogenetics, nutrigenetics, gene and 
stem cell therapies.    
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Neuroanatomy And Neurophysiology      
The course aims to provide an understanding 
of the structure and function of the nervous 
system - from the properties of individual 
nerve cells to their function in organized 
neuronal circuits that produce behavior.  The 
Neuroanatomy section covers the anatomy 
and organization of the nervous system, 
including spinal cord and pathways, sensory 
and motor systems, brain anatomy, autonomic 
nervous system (ANS) and cerebral 
circulation.  The Neurophysiology section 
covers membrane potentials, synaptic 
transmission, neurotransmitters, spinal 
reflexes, ANS, somatosensory system, special 
senses control of voluntary movement, basal 
ganglia, cerebellum, cerebrospinal fluid, 
Blood Brain Barrier, sleep and wakefulness, 
electroencephalogram, learning and memory.    
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Biochemistry I  
The course covers the fundamental aspects of 
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the role and action of enzymes (catalytic 
theory, mechanisms of catalysis, Michaelis-
Menten equation, types of inhibition, 
coenzymes and cofactors, allosteric enzymes), 
the metabolic pathways of carbohydrates, 
lipids, amino acids, proteins and nucleotides 
(purines and pyrimidines), the hormonal 
regulation of the metabolic pathways and the 
molecular mechanisms underlying related 
diseases and their treatment. 
At the end of the course the students must be 
able to understand the mechanisms of energy 
production, the regulation of the reactions, as 
well as the consequences of any deficiency. 
 

 –   
 : 
 ,   

    ,  
 ( , ), 

Histology – Embryology I  
The course of Histology and Embryology I. 
aims to provide the students with knowledge 
on the structure and functions of the human 
cell.  Human tissues, such as epithelial, 
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connective, bone and cartilage, muscular, 
blood, neural, cardiovascular, immune and 
lymphoid are presented and practical 
laboratory training is provided. Lectures are 
offered on the menstrual cycle, mitosis and 
meiosis, spermatogenesis and ovarian follicle 
development, as well as the process of 
reproduction and stages of embryo and 
placental development and associated 
congenital anomalies. Furthermore, main 
principles of crucial mechanisms such as 
cellular signaling and senescence, apoptosis 
and carcinogenesis are presented. 
 
 

3   3rd Semester 
   

     – 
  , ,  

 
  ,  , 

   ,  
  

Descriptive Anatomy I  
Descriptive Anatomy provides the 
opportunity to review in depth the anatomical 
areas of human body and the learning of 
organs and functional systems.  It offers 
cadaver dissection, lectures in the 
amphitheater and in Anatomage tables or 
Human Body Navigators. Specific objectives 
include Abdominal Anatomy, Digestive 
System, Abdominal wall and groin, 
Peritoneum and omentum, Retroperitoneum, 
Abdominal aorta, Inferior vena cava, Nerves, 
Lymphatics/lymph nodes, Abdominal organs, 
Esophagus, Stomach, Small intestine, 
Appendix, Large intestine and anorectum, 
Liver, Extrahepatic biliary tract and 
gallbladder Pancreas, Spleen. Respiratory 
system, Genitourinary system, Kidneys and 
ureters, Adrenal glands, Urinary bladder, 
Male and Female genital system, Breast 
anatomy, Heart.  
 
 

  
    

   
   
  

Physiology I   
The course covers fundamental principles 
underlying how various systems and 
processes of the human body operate and 
discusses means by which they interact to 
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keep the body alive and functioning.  The 
course discusses basic knowledge on 
homeostatic mechanisms and cellular 
communication, endocrine physiology, 
metabolism, reproductive physiology, the 
muscular system, blood physiology and 
immunology, wound healing and 
thermoregulation, as well as experimental 
methodology and technological advances.  By 
the end of the course, students should be able 
to discuss the current state of the art in 
molecular and cellular mechanisms 
underlying these processes and how 
dysregulation ultimately leads to generation 
of pathology. 
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Biochemistry II 
The course covers the fundamental aspects of 
eukaryotic gene transcription, targeting of 
DNA repair mechanisms in cancer treatment, 
mechanisms of cell-cycle regulation and 
apoptosis, the role of hormones in mediating 
hormonal physiological outputs, the metabolic 
interrelationships between liver, adipose 
tissue, brain, skeletal muscles in the 
integration of metabolism. 
At the end of the course the students must be 
able to understand the cell signaling pathways 
in cancer, the hormone cascade pathways and 
the effector responses in a variety of 
hormone-regulated physiological processes 
and the metabolic interrelationships during 
feeding-starvation cycle, exercise and the 
metabolic integration in diabetes. 

 -   
 II: 

 ,   
  ,  

 ,  
,  , 

 .   
  , –  

  –  , 
  ( - ). 

 : 
  , 
  -H -

X    , 
  , 

   
,    
  ,   

,    
  ,   

Histology – Embryology II 
During the course of Histology and 
Embryology II. students are presented with 
the organization of tissues in systems, such as 
the respiratory, digestive, liver and biliary 
system, salivary glands and pancreas, 
exocrine and endocrine glands,  urinary, male 
and female reproductive systems, skin and 
dermal appendages, mammary gland  and 
sensory organs. All the above are coupled 
with associated laboratory training through 
detailed microscopic observation. 
Additionally, the development of the 
respiratory system, the digestive system and 
its appendages, the endocrine, urinary and 
genital, nervous, circulatory and 
musculoskeletal systems, skin and 
appendages, face and palate and sensory 
organs are studied. 
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Descriptive Anatomy II 
Demonstrate an understanding of the 
contribution of the deceased to the education 
of the living.  Exhibit appropriate professional 
behaviors, including compassion, and respect 
for the dignity of the deceased.  Specific 
Objectives include: 
Head and Neck Anatomy, Specific Organs. 
Thoracic Anatomy, Thoracic wall, Axilla, 
Mediastinum, Thoracic duct.  
Pericardium, Diaphragm, Abdominal wall, 
Abdominal Cavity. 
Pelvis and Perineum Pelvic sidewall, Pelvic 
floor – Perineum.  
Spinal Column, Skull and foramens.  
Osteology, arthrology, syndesmology, 
peripheral vascular and nervous systems - 
plexus (brachial, lumbar-sacral) of: Upper 
Extremity,(arm, forearm, hand) and Lower 
Extremity (thigh, leg and foot).    
Unilateral in-depth neck, thorax, axilla, 
abdomen, groin and pelvis cadaveric 
dissection. 

 II 
  
  
  
  

  
 

Physiology II  
The course aims to introduce students to the 
structure and function of the cardiovascular, 
respiratory, urinary and digestive systems, 
linking basic medical sciences and clinical 
medicine.  The course covers cardiac rhythm, 
blood and lymph flow, circulation, mechanics 
of the heart and lungs, gas exchange, 
respiration, renal function, pH regulation, 
urination, digestion, absorption, 
gastrointestinal motility, physiology of the 
liver, gallbladder and pancreas.  By the end of 
the course, students should be able to discuss 
the current state of the art in molecular and 
cellular mechanisms underlying the function 
of these systems and how dysregulation 
ultimately leads to generation of clinical 
syndromes.  

   
K  - , , 

 , -
, ,  

 ,  
,    

Pathology I  
In General Pathology, disease processes are 
explained in the light of malfunctions at the 
cellular and tissue level, offering a rich 
understanding of the clinical correlates of all 
aspects of fundamental cellular pathology in 
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correlation to pathophysiology and basic 
biomedicine.  We aim to present a current but 
deep understanding of disease states at the 
cell and tissue levels - cellular pathology, 
inflammation, immunopathology, tumor 
biology, and genetic base of disease.  The 
following chapters of Systematic Pathology 
are included in “Pathology I”: Diseases of 
bone, joints, soft tissues, lymphoid tissue, 
neural tissue, special sense organs  endocrine 
glands and skin. 

    
   , , 

,   .  
,     

.  . 
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General Microbiology – Immunology      
To expose students to the various disciplines 
within the field of Microbiology and 
Immunology, including bacteriology, 
virology, parasitology, mycology, microbial 
taxonomy, the interaction of normal flora and 
pathogens within the host, microbial genetics, 
basic immunology and immunology related to 
infectious diseases.  Moreover, to introduce 
them to the basic principles of the action of 
antibiotics, disinfectants and antiseptics, as 
well as to the immunological assays.  
Theoretical courses are supplemented by 
tutoring, practical exercises of a small number 
of participants that relate to various topics of 
basic microbiological methods (microscopy, 
culture, susceptibility testing, immunological 
and molecular assays). 

5   5th Semester 
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Pathology II 
In Systematic Pathology, we pass forward to 
discuss the results of disease as it affects the 
different systems and, through them, the body 
as a whole.  The genetic and environmental 
mechanisms underlying all major diseases, 
and the systematic manifestations of disease 
are related to macroscopic and microscopic 
lesions.  The following Systematic Pathology 
chapters are presented with clinic-laboratory 
correlations mainly within a case-based 
learning approach: digestive tract and related 
organs, head and neck, respiratory system, 
circulatory system, nephropathology-
genitourinary pathology, gynecological and 
breast pathology, disorders of pregnancy and 
fetus, polysystematic diseases.  
 

  
   
 ,   

  
   

Pathophysiology    
Through the pathophysiology course the 
students, having already been taught the 
normal function of the human body, are 
introduced to the mechanisms of diversion 
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from normal and disease development.  This 
knowledge renders them capable of 
perceiving the molecular mechanisms and 
functional changes of the human body that 
lead to disease clinical expression, with the 
further goal of supporting their future 
diagnostic and therapeutic approach on an 
etiopathogenetic basis.  The educational 
program focuses on disease pathophysiology 
of: immune system, fluids - electrolytes and 
base-acid equilibrium, kidney, respiratory 
system, cardiovascular system, 
haematopoietic system, infections, endocrine 
glands, gastrointestinal tract, liver-pancreas.  
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Pharmacology I     
The objective of the course is to provide the 
fundamental information and the general 
principles underlying the actions of drugs and 
their use in medical practice. Through lectures 
and digital tools, the training is focused on the 
properties of the clinically relevant drug 
classes and prototypes, including molecular 
actions, pharmacokinetics, major therapeutic 
indications, side effects and interactions. 
Optional training in experimental 
pharmacology will be offered. 
 

  
. . . 

 - .  
.   

  

Medical Microbiology  
Medical and molecular aspects of 
bacteriology, virology, parasitology, 
mycology, epidemiology and management of 
infectious diseases. 
Clinical aspects of microbiology and 
immunology as they relate to bacteria, 
viruses, fungi and parasites. Infectious agents 
are discussed in relation to their morphology, 
biology, diagnosis, epidemiology, 
pathogenesis, therapy and prevention.  The 
role of the specific and nonspecific immune 
systems in defense against infection and 
disease, as well as in the causation of disease 
(immunopathogenesis), is emphasized.  

Gain practical experience in the laboratory, 
related to various topics of infections and 
diagnostic methods. 

  
      

Medical Psychology   
Cognitive processes and the major factors 
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contributing to their suboptimal performance 
will be discussed in the context of medical 
thinking, to the aim of facilitating executive 
functioning in medical decision making and 
problem solving, with a reduced probability 
of medical errors. Students will also be 
introduced to the application of the basic 
principles of learning and memory in 
promoting the arduous learning process of the 
theoretical and applied medical skills. 
Learning will also be discussed as a means of 
modifying maladaprive patient beliefs and 
behaviors through the medium of the doctor – 
patient relationship. Doctor – patient 
communication and its psychosocial 
determinants Psychological and physical 
stress on health and illness processes, with an 
emphasis on the well-being of both patient 
and doctor and the prevention of professional 
burnout of health workers. 
Neuropsychological and psychometric indices 
of psychological divergence in order to 
facilitate detection of coexisting physical and 
psychological disorders and timely referral for 
psychological evaluation. 
Psychobiological, behavioral, 
psychodynamic, psychosocial models of 
health and illness, as well as introductory 
elements of methodological issues. Prevention 
and promotion of mental health will be 
discussed, as well as doctor - patient 
communication. Nervous System and the 
psychological factors affecting bodily systems 
(cardiovascular, respiratory, endocrine, 
gastrointestinal, urogenital, immune). Social 
psychology, ethology, psychophysics. 

6   6th Semester 
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Internal Medicine I: Symptoms And 
Signs/Nosology   
Students In The 6th Semester Have Courses 
At The Auditorium And Clinical Training In 
Patients’ Wards (50% Of Time For Each).  
The Latter Is Initially Done By Body 
Systems, Along With Medical History Taking 
And Physical Examination, And Later All Are 
Performed Together.  Theory Lectures 
Introduce Students In The Nosology Of 
About 40 Major Disorders Of Respiratory, 
Cardiovascular, Digestive, Urinary, 
Endocrine, Musculoskeletal And 
Hematopoietic Systems, As Well As In 
Common Infectious Diseases, Focusing 
Primarily On The Recognition Of Indicative 
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Clinical Surgery I   
The objectives of the course are to introduce 
medical students to the basics of the surgical 
field, to familiarize them with the specific 
features of the surgical patients, to supply 
them with the necessary knowledge regarding 
the pathophysiology and natural history of the 
surgical pathologies, to offer them assistance 
in obtaining history and performing clinical 
assessment of patients and to comprehend 
differential diagnosis through patients’ 
evaluation on grounds of clinical and 
complementary medical testing data. Students 
will have become acquainted with diseases of 
the neck and facial region (thyroid, 
parathyroid, parotid glands, metastatic 
tumors), Breast diseases, Thoracic trauma, 
Benign diseases of the esophagus, 
diaphragmatic hernias, Peritonitis, Benign 
diseases of the stomach and duodenum, 
Tumors of the esophagus and stomach, 
Hydatid disease of the liver and the lung, 
Hepatic neoplasms, Portal hypertension, 
ascites, Cholelithiasis, neoplasms of the 
biliary tree, Pancreatitis, Pancreatic tumors, 
Diseases of the appendix, Intestinal 
obstruction, Benign diseases of the large 
intestine and the rectum, Colon and rectal 
tumors, Hernias, Adrenal glands, Disease of 
the arterial system, Diseases of the venous 
system, Diseases of the lymphatic system, 
Neoplasms of the skin and soft tissue. 
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Clinical Pharmacology  
Clinical pharmacology course will focus on 
concepts of pharmacogenomics, precision 
pharmacotherapy, clinical trials and 
pharmacoeconomics. Students are expected to 
gain knowledge and develop skills on the 
critical evaluation and use of clinically 
relevant details of drugs within a variety of 
commonly encountered medical settings. This 
course includes training in everyday use of 
drugs in hospital environment. 
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Radiology I   
During the first semester basic techniques of 
all current imaging modalities, including plain 
X ray, ultrasonography, Computed 
tomography, Magnetic resonance imaging and 
angiography as well as radiation protection, 
Radiation Therapy and Nuclear Medicine, are 
discussed. The course is subsequently 
structured on a system based approach. Chest 
and Mediastinum, Gastrointestinal and 
Urogenital imaging are covered in the first 
semester. Tutorials discuss cross sectional 
anatomy, imaging patterns and imaging 
findings of specific pathology. Indications for 
imaging and choice of appropriate imaging 
modalities in a patient’s workup are analyzed. 
Interventional Radiology, Radiation therapy 
and Nuclear medicine are also 
introduced.  Students attend lectures and 
small group, case based tutorials, where they 
are encouraged to present cases and discuss 
them.  
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Preventive Medicine and Public Health      
Principles of screening and screening for 
specific conditions; hereditary conditions and 
principles of genetic counseling; vaccination 
of children and adults; basic concepts of 
infectious diseases and infectious disease 
epidemics, infectious diseases prevented by 
vaccination; prevention of HIV/AIDS, 
sexually transmitted diseases and iatrogenic 
infections; etiology and prevention of chronic 
conditions with emphasis on cardiovascular 
diseases and malignancies; public health 
nutrition;  environment and public health; 
inequalities in access to prevention and 
primary health care; health services research 
and evaluation; health promotion; 
international organizations and collaborations 
in public health. 
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Internal Medicine IO – Diferential 
Diagnosis 
Objective of this course is to educate students 
of the 7th semester on differential diagnosis 
of several diseases. Half of the educational 
time of each day is devoted to theoretical 
lectures at the auditorium and the rest in 
clinical training in patients’ wards.  Clinical 
approach and differential diagnosis of patients 
with multiple conditions are taught in detail, 
including cough, hemoptysis, chest pain, 
pleural effusion, cyanosis, ascites, abdominal 
pain, diarrhoea, gastrointestinal bleeding, 
jaundice, dyspnea, edema, shock, coma, 
electrolyte disorders, arthritis, fever of 
unknown etiology, headache, 
hepatosplenomegaly, lymphadenopathy, 
anemia, respiratory, heart and kidney failure, 
paraneoplastic syndromes, metabolic and 
hemostasis disorders. 
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Clinical Surgery II      
The clinical education of the medical student 
is continued with in depth presentation of 
surgical disease. The same topics are 
presented, as in Clinical Surgery I, with 
emphasis in surgical and medical treatment of 
the diseases. In addition, the following 
general topics are further analyzed and 
presented: Fluid, electrolyte, and acid base 
disturbances, Cardiopulmonary resuscitation, 
Shock, Surgical metabolism and nutrition, 
Surgical infections, Wound healing, Burns, 
Pulmonary embolism, Retroperitoneal 
disease. 
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General Epidemiology And Methodology 
Of Research    
Epidemiology is central to the practice of 
preventive and clinical medicine, as it allows 
the identification of disease causes, as well as 
the evaluation of diagnostic tools, prognostic 
indicators and treatments.  This course aims 
to introduce students to basic concepts of 
epidemiology, familiarize them with the 
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conduct of biomedical research and 
strengthen their ability to practice evidence-
based medicine.  The syllabus comprises the 
following topics: sources of epidemiologic 
data; measures of association and disease 
frequency; descriptive epidemiology; 
formulation of etiologic hypotheses; 
observational studies (cohort and case-control 
designs); clinical epidemiology (diagnostic 
test evaluations, prognostic scores, clinical 
trials); confounding, bias and interaction; 
systematic reviews, meta-analyses and 
evidence-based decision making; writing and 
reviewing epidemiologic papers; ethics in 
medical research; subspecialties in 
epidemiology.  
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Radiology II   
It includes Central nervous system, 
Musculoskeletal, Head and neck, Breast 
Cardiovascular, Interventional radiology, 
Trauma of the chest and abdomen, Oncologic 
and Pediatric imaging. Artificial intelligence 
in radiology is also introduced. Tutorials 
discuss cross sectional anatomy, imaging 
patterns and imaging findings of specific 
pathology. Indications for imaging and choice 
of appropriate imaging modalities in a 
patient’s workup are analyzed. Interventional 
Radiology, Radiation therapy and Nuclear 
medicine diagnostic and therapeutic 
procedures are analyzed.  Students attend 
lectures and small group, case based tutorials, 
where they are encouraged to present cases 
and discuss them. The curriculum concludes 
with a two week rotation in the department of 
radiology.   

8  - 9o  8th – 9th Semester 
 –    Respiratory Diseases – Intensive Care      
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Core teaching topics: general approach to 
critical illness, sepsis, respiratory failure, 
circulatory shock, hemodynamics, blood 
gases, acid base, introduction to mechanical 
ventilation, trauma critical care, airway 
management.  
Goal:  Introducing students to the basic 
principles of critical care medicine.  
More specifically, lectures and small-group 
bedside teaching sessions emphasize on: 
Physiology and pathophysiology of breathing, 
Clubbing, Functional respiratory syndromes, 
Pulmonary Function Tests (interpretation), 
Breathing sleep disorders, Respiratory 
infections (community acquired pneumonia, 
tuberculosis), Bronchiectasis, Bronchial 
asthma, Chronic obstructive pulmonary 
disease, Diffuse parenchymal lung diseases 
(sarcoidosis, idiopathic interstitial 
pneumonias, alveolar proteinosis), 
Pulmonary-renal syndromes, The lung in 
autoimmune rheumatic diseases, 
Occupational and Environmental lung 
diseases,  Pleural diseases, Rare lung diseases, 
Lung cancer, Critical care, Covid-19. 
 

 
 ,    , 

Cardiology 
Acute and chronic coronary syndromes; 
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arrhythmias; sudden cardiac death; valvular 
heart disease; cardiomyopathies; heart failure; 
pericardial disease; endocarditis; congenital 
heart disease; pulmonary embolism; 
preventive cardiology; pulmonary 
hypertension; aortopathies and peripheral 
vessel diseases. After the completion of the 
training program, students will be capable to 
perform a full clinical assessment of the 
cardiovascular system and to detect acute 
coronary syndromes and major abmormalities 
in the ECG readings.   
Series of lectures and sessions of clinical 
practice in wards /CCU and laboratories of 
echocardiography, cardiac catheterization, 
pacing and electrophysiology and analysis of 
interesting clinical cases  
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Neurology      
Formal daily lectures cover all aspects of 
clinical neurology, seminar type sessions, 
rotation in the inpatient hospital setting 
(which includes patient assignments and 
participation in everyday clinical 
management), and rotation in neurologic 
emergency calls.  
Educational aims for the rotating student 
include the following: 
 Get a relatively complete picture of most 
aspects of clinical neurology 
 Familiarize with the initial steps of 
neurological history taking, neurological 
examination and in general neurological 
diagnostic approach. 
 Recognize and treat neurological 
emergencies. 
 Acquire knowledge regarding most 
common neurologic conditions and 
diseases.  
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Urology   
Main domains of urology that students will 
familiarize with are: symptoms of urologic 
conditions, clinical evaluation, imaging, 
infections, lithiasis, congenital anomalies, 
BPH-LUTS, urological oncology, infertility, 
sexual dysfunction, neurourology and 
urological emergencies. By attending Clinics, 
Operating Theatre and all Units of the 
Department, students are expected to be 
exposed in a wide of urological conditions 
(i.e. Urological Oncology, Lithiasis, Prostate 
Diseases, Urogynaecology) and have the 
opportunity to develop diagnostic and 
technical skills, working with the Faculty and 
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Opthalmology    
Ophthalmology is the medical and surgical 
specialty dealing with ocular and orbital 
diseases. The students will have the 
opportunity to acquire the theoretical 
knowledge of the basic principles of 
Ophthalmology, as well as to perform the 
basic clinical examination of patients with 
ocular disorders.  Specifically, students attend 
16 hours of theoretical education in all sub-
specialties of Ophthalmology.  Additionally, 
they practice in ocular and medical history 
taking, slit-lamp examination, direct 
ophthalmoscopy and in the approach of 
patients with ocular disease, rotating through 
different stations (cornea, retina, glaucoma, 
ophthalmic theatre, emergencies department).  
Moreover, a session of practicing 
microsurgical skills on dry and wet lab is 
provided to all students.  The educational 
program is enriched with students’ 
participation in the patients’ examination in 
various specialized ophthalmological 
departments (Glaucoma, Vitreoretinal, 
Medical Retina, Cornea etc) in outpatient 
clinics and hospitalized patients. Moreover 
students attend surgical theater and observe 
several surgical ophthalmological procedures. 
The aim of the course is to enable students 
after its completion, to understand the basic 
concepts and principles of ophthalmology as 
well as to be able to distinguish basic 
ophthalmic diseases.  
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Oto-Rino-Laryngology      
The medical students are introduced to the 
diseases of the ear, the nose and paranasal 
sinuses, mouth, pharynx, larynx and upper 
esophagus as well as the diagnosis and 
treatment of diseases affecting the neck 
(primary and metastatic).  They will be 
familiarized with the physical examination 
(including the use of endoscopes) of the ear, 
nose, mouth, pharynx, larynx and the neck 
and will rotate between the ENT clinic, the 
ward, the audiology lab and the emergency 
ENT clinic.  They will also watch live surgery 
and, in some cases, “scrub-in”. Medical 
students will be exposed to all aspect of the 
specialty, including Otology, Audiology, 
Rhinology & Facial Plastics, Head & Neck 
Oncology, Laryngology and Pediatric 
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Otolaryngology through the attendance of 
practical workshops, special clinics, and the 
operating theatre.  At the end of their training 
medical students should be able to take a 
detailed history and perform a complete ENT 
examination; Interpret basic audiological 
investigations and head & neck imaging; 
diagnose, assess and manage common ENT 
diseases; assess and provide immediate care 
with appropriate hospital referral in common 
ENT emergencies, including trauma, epistaxis 
and airway obstruction; perform simple 
clinical procedures, including tracheostomy 
tube change, nasal cautery with silver nitrate 
and nasal packing. 
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Orthopedics – Traumatology  
The aim of this undergraduate course is to 
teach medical students the basic principles of 
Orthopaedic Surgery and Traumatiology that 
extend from bone biochemistry and 
physiology to the modern imaging and 
surgical techniques for of complex 
orthopaedic issues.  
The objective of the course is to familiarize 
students with the clinical manifestations, 
diagnosis, medical and surgical management 
and prevention of the diseases and trauma of 
the Musculoskeletal System.  Learning 
contents include:  Evolution of Orthopaedics 
and Traumatology; Basic Sciences; 
Orthopaedic biology-Histology; Imaging 
studies; Applied Biomechanics in 
Orthopedics; Perioperative management and 
care; Physical examination and Clinical 
Anatomy; Geriatric orthopaedics; Polytrauma 
patient and emergency medicine ; Principles 
of fracture healing and fracture management; 
Closed management-Open management-
Complications; Disorders and trauma of the 
shoulder girdle; Disorders and trauma of the 
elbow; Disorders and trauma of wrist and 
hand and microsurgery; Spine: Trauma-
Disorders-Disc herniation-Spine deformities; 
Disorders and trauma of hip and pelvis; 
Disorder and trauma of knee, ankle and foot; 
Degenerative Joint Diseases ; Joint 
reconstruction surgery; Trauma-Compartment 
syndrome-Muscle and tendon injuries; 
Musculoskeletal tumors and limb salvage 
surgery ; Orthopaedic pathology; Metastatic 
Bone Disease; Bone tumors; Soft tissue 
tumors; Infectious diseases; General 
principles (etiology, diagnosis, etc.); 
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Osteomyelitis-Infectious arthritis-Septic 
arthritis; Tuberculosis and other infections; 
Metabolic bone diseases – Osteoporosis- 
Osteomalacia – Rickets; Neurovascular 
disorders-Nerve injuries; Congenital and 
Developmental abnormalities; Neuromuscular 
and paralytic disorders (cerebral palsy etc.); 
Pediatric Disorders- Fractures-Dislocations in 
Children; Sports medicine – Arthroscopic 
Surgery; Amputations - Diabetic foot; 
Rehabilitation and pain management; 
Orthoplastic Surgery and Soft tissue surgery; 
Minimally invasive techniques- CT guided 
Tumor ablation – Osteoplasty; New 
technologies (3D printed technology, custom-
made implants, navigation, robotics); 
Principles of practice.  
Mandatory requirements for the completion of 
the training program will comprise among 
others, (a) Participation in clinical courses, 
concerning clinical examination and treatment 
of orthopaedic patients (basic trauma as well 
degenerative lesions and tumors), (b) 
Identification of fractures, degenerative 
lesions and tumors on various imaging 
modalities,  (c) Participation in department’s 
clinical activities, (d) Identification of clinical 
manifestations of emergencies and urgent 
cases, (e) Training in the basic principles of 
fracture immobilization and cast application, 
(f) observation of basic surgical procedures, 
(g) Active participation in the department’s 
outpatient clinics and rounds and in all the on-
call duties of the emergency department with 
the supervision of the senior residents. 
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Anaesthesiology – Emergency Medicine      
The aim of Anaesthesiology as an academic 
subject will be to provide medical students 
with the knowledge and ability to formulate a 
basic anesthetic management plan, understand 
the risks and benefits associated with general 
and regional anesthesia, develop an approach 
to perioperative pain management and acute 
resuscitation.  Emergency Medicine: will be 
to provide medical students with the 
knowledge and skills required for the 
prevention, diagnosis and management of 
urgent and emergency aspects of illness and 
injury, affecting patients of all age groups 
with a full spectrum of undifferentiated 
physical and behavioral disorders, the in-
hospital as well as out-of-hospital triage, 
resuscitation, initial assessment and 
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Dermatology    
The course in Dermatology-Venereology 
consists of two parts.  A theoretical part 
during which students attend lectures 
covering several topics in dermatology and a 
clinical part during which students observe 
the clinical examination, the decision-making 
process and the treatment of patients. 
After completion of the course, students are 
expected to be familiar with: Dermatology-
related history taking, Basic dermatological 
nomenclature, Basic topics of cutaneous and 
venereal diseases, Specific diagnostic and 
therapeutic techniques and approaches used in 
Dermatology-Venereology.  They will also be 
able to: successfully perform a complete 
dermatological examination, evaluate various 
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clinical and laboratory findings, and associate 
them with an appropriate differential 
diagnoses, and recognize the possibility of 
systemic comorbidity associated with 
cutaneous disease. 
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Therapeutics      
The course of Clinical Therapeutics is 
primarily concerned with therapeutic decision 
making in such areas as oncology, cardiology, 
nephrology, gastroenterology, pulmonology, 
infectious disease, endocrinology, neurology, 
and the critically ill.  While the orientation of 
the course is clinical, such pharmacologic 
issues as receptor interaction, 
pharmacokinetics and dynamics, drug 
interactions, will be analyzed in the context of 
specific organ system involvement and 
treatment of disease states.  Emphasis is 
placed on clinical case discussions 
supplemented by lectures and panel 
discussions.  Moreover, the course provides 
an overview of key concepts and methods in 
therapeutic communication and the clinical 
relationship between therapist and patient. 
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Internal Medicine  
Objective of this course is the integration and 
practical implementation of the acquired 
knowledge of relevant lessons of 6th and 7th 
semester and of general principles of 
therapeutics.  The educational program 
includes active involvement of students 
within the Departments of Internal Medicine 
regarding medical history taking, physical 
examination, interpretation of information in 
order to perform differential diagnosis, blood 
sample taking and performing other medical 
procedures, interpretation and follow up of 
laboratory tests and management of patients, 
participation in daily ward rounds performed 
by medical team, presentation and discussion 
of cases admitted in the Department of 
Medicine, attendance of scientific meetings 
within the Department, including literature 
updates and hospital interclinical meetings. 
Students function by shadowing medical 
residence within the Department between 
8.00 – 16.00 every working day and 
participate in night shifts at least once a week.   
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Paediatrics   
Undergraduate medical education in the field 
of Paediatrics aims to familiarize students 
with normal neonatal, infant and child 
development and its deviations as well as the 
special approach of the child at different 
developmental stages during physical 
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examination.  Learning objectives will also 
include nutrition and feeding of the growing 
infant and child, vaccinations and child abuse.  
Moreover, the most common pediatric disease 
entities will be discussed such as infectious 
diseases, inborn errors of metabolism, 
endocrine disorders, neurological disorders, 
including neurodevelopmental delay, 
nephrological disorders, disorders of the 
gastrointestinal tract, pulmonary system, 
hematological and oncological diseases of the 
child and adolescent. 
Students function by shadowing medical 
residence within the Department between 
8.00 – 16.00 every working day and 
participate in night shifts at least once a week.   
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Surgery     
Objective of this course is the integration and 
practical implementation of the acquired 
knowledge of relevant lessons of 6th and 7th 
semester and of general principles of 
therapeutics.   `Medical students are 
introduced in the care of the surgical patient, 
from initial admission, diagnostic evaluation, 
preoperative work up, operative treatment and 
postoperative care.  
The following advanced topics are taught in 
parallel with the clinical training of medical 
students:  Management of the injured patient; 
Postoperative complications; Surgical 
Oncology; Endoscopic Surgery; Cardiac 
Surgery; Thoracic Surgery; Plastic Surgery; 
Pediatric Surgery 
Students will be familiarized with Emergency 
Surgery and Trauma, Surgical oncology, 
Diseases of GI tract, Vascular, Endocrine, 
Skin, Soft tissues, Antiseptic-preparation of 
the surgical field - video projection, Benign 
and malignant diseases of the esophagus, 
Benign and malignant diseases of the 
stomach, Diagnostic and therapeutic approach 
to breast tumors, Writing Medical 
Instructions, Benign and malignant diseases 
of the colon, Breast reconstruction after 
mastectomy with autologous tissues, 
Laparoscopic and robotic surgery; Indications 
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  8.00 – 16.00   
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and Prospects, Diseases of the thyroid - 
parathyroid glands; Shock in the surgical 
patient; Genetic Base of GI neoplasms – 
Genetic Counseling; Bariatric surgery; 
Lithiasis and bile ducts neoplasms; Surgical 
adrenal diseases; Primary and metastatic liver 
neoplasms; Acute and chronic pancreatitis; 
Pancreatic neoplasms; Internship - Wound 
suturing; Diagnostic and therapeutic approach 
to vein diseases; Diagnostic and therapeutic 
approach to arterial diseases. 
After the successful completion of the course, 
students will be able to differentially 
approach the various clinical syndromes and 
evaluate the various clinical signs and 
symptoms of patients with surgical diseases 
and the basic principles of their surgical 
treatment. Their practice in the wards and 
their active participation during daily and 
grand rounds with the Professor and other 
faculty members will enable them to learn 
both the preoperative preparation of the 
patients and their postoperative follow-up. 
Their participation in the operating room 
(OR) and on-call times in the emergency 
department (ED) provides them with the 
opportunity to practice and acquire basic 
skills such as blood sampling, venous catheter 
placement, urinary catheter placement, Levin 
catheter placement, wound suturing and so 
on. Students also come into contact with 
specialized knowledge from the different 
Clinics of the Department such as the Breast 
Unit, Upper and Lower GI Surgery, HPB 
Surgery and Intensive Care Unit. 
Students function by shadowing medical 
residence within the Department between 
8.00 – 16.00 every working day and 
participate in night shifts at least once a week.   
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Gynecology And Obstetrics    
This course is an introductory experience in 
the provision of comprehensive medical care 
and counseling services to adult and 
adolescent female patients. The expectation 
for the Basic Ob/Gyn Clerkship is to build the 
minimal foundation of knowledge and skills 
in obstetrics and gynecology, regardless of the 
specialty a medical student decides to enter.  
During this rotation in Obstetrics and 
Gynecology, medical students will be able to:  

 Perform directed histories and physicals, 
and document this by written workups. 

 Perform complete breast and pelvic 
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exams on appropriate patients. 
 Acquire knowledge about Ob/Gyn 

conditions and diseases. 
 Demonstrate interpersonal 

communications skills.  
 Demonstrate appropriate professional 

characteristics. 
Students function by shadowing medical 
residence within the Department between 
8.00 – 16.00 every working day and 
participate in night shifts at least once a week.   
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Psychiatry  
Training in Clinical Psychiatry  
A. Theoretical Seminars  
Description of the subjects of Psychiatry: 

 Psychiatric interview and history 
 Psychiatric phenomenology (disorders of 

mental functions) 
 Psychiatric nosology (indicative: 

psychoses, mood and anxiety disorders, 
psychiatric disorders due to medical 
conditions and substance use disorders) 

 Differential diagnostics 
 Psychiatric therapies (biological 

therapies, psychotherapies) 
 Child and adolescent psychiatry 
 Special topics (psychogeriatrics, sleep 

disorders, eating disorders, liaison 
psychiatry, forensic psychiatry, 
community psychiatry) 

B. Internship 
Students examine inpatients at the Adult 
Psychiatry inpatients’ wards and attend 
psychiatric rounds with interns and 
consultants.    
Students attend the Outpatient Clinic and 
Emergency Care Service. 
Students attend special clinics (such as the 
Day Care Hospital, Liaison Psychiatry, Child 
Psychiatry Clinic etc).   
Students function by shadowing medical 
residence within the Department between 
8.00 – 16.00 every working day and 
participate in night shifts at least once a week.   
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Forensic Medicine and Toxicology      
Forensic Medicine is a multidisciplinary 
subject, defined in brief as the body of 
medical scientific knowledge used for the 
application of law. It comprises of 
Thanatology (study of the cause and manner 
of death), Clinical Forensic Medicine (study 
of the injuries of the living), Forensic 
Toxicology, Forensic Histopathology, 
Forensic Anthropology, and Medical 
Deontology.  Medical students are instructed 
in aspects of everyday forensic practice by 
attending postmortem examinations and by 
targeted lectures.  Special issues that interest 
every medical student (death certification, 
medical liability) are covered in detail.  Aim 
is to provide students with knowledge 
necessary for everyday medical practice with 
specific attention to the proper completion of 
the death certificate. 
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Haematology or Anesthesiology or 
Gastroenterology or General Medicine or 
Endocrinology or Intensive Care or 
Thorako-Cardio-Vascular Surgery or 
Clinical Genetics or Neurosurgery or 
Nephrology or Medical Oncology or Child 
Psychiatry or Reumatology.   
The educational program consists of active 
involvement of the students in all clinical 
activities of the relevant Department     
Students function by shadowing medical 
residence within the Department between 
8.00 – 16.00 every working day and 
participate in night shifts at least once a week.   
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2021

Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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*02052051011210040*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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