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Η Ιατρική Σχολή  
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου ιδρύθηκε 
το 2013 με στόχο να εκπαιδεύσει άριστους ιατρούς. 
Το πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής 
είναι εξαετές με έδρα το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
στη Λευκωσία και τα συνδεδεμένα με αυτό 
νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας. Στόχος του είναι 
η εκπαίδευση νέων ιατρών, οι οποίοι, αφού 
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, θα είναι σε θέση 
να εργαστούν στο Σύστημα Υγείας της Κύπρου 
ή και αλλού. Σκοπός του προγράμματος είναι 
να προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες 
τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να είναι επαρκώς 
καταρτισμένοι να ασκήσουν την ιατρική στον 
21ο αιώνα, μέσω ενός σύγχρονου προγράμματος 
σπουδών, με τη σφραγίδα της ακαδημαϊκής 
αριστείας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Έχοντας πλήρη συναίσθηση των προσδοκιών 
της κοινωνίας, αναπτύσσει το τρίπτυχο: έρευνα-
διδασκαλία-ανάπτυξη του συστήματος υγείας. 
Ο ασθενής και η ιατρική φροντίδα τοποθετούνται 
στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της Σχολής, 
συμπεριλαμβάνοντας την έρευνα και τη διδασκαλία. 
Συνεπώς, οι πυλώνες της έρευνας και της ιατρικής 
περίθαλψης που προσφέρει η Ιατρική Σχολή, 
συνδράμουν σε μια ιατρική εκπαίδευση υψηλών 
προδιαγραφών.

Η προπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση διαρκεί έξι έτη 
και χωρίζεται σε τρία προ-κλινικά και τρία κλινικά έτη. 
Ως εκ τούτου, διαφαίνεται ότι η ιατρική εκπαίδευση 
αναμφισβήτητα συμπεριλαμβάνει την ενεργό 
πρακτική εξάσκηση σε κλινικές. Για την τήρηση 
αυτής της ιδιαιτερότητας, ο αριθμός των φοιτητών 
προσαρμόζεται στον αριθμό των ασθενών (κλινών) 
του εκπαιδευτικού νοσηλευτηρίου. Λαμβάνοντας 
υπόψη τα Έυρωπαϊκά πρότυπα, ο αριθμός των 
φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, είναι αυστηρά 
περιορισμένος ώστε να εξασφαλίζεται άριστη 
κλινική, θεωρητική και πειραματική εκπαίδευση. 

Λαμπρό διαγράφεται 
το μέλλον για την Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου 
Κύπρου

Αναμένεται να ξεκινήσουν την επόμενη ακαδημαϊκή 
χρονιά δύο μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου 
Μάστερ, ένα στην “Ιατρική Ακριβείας στην Κλινική 
Πράξη”, και ένα στην “Ιατρική Έρευνα”. Έπίσης, 
θα προσφέρεται Διδακτορικό πρόγραμμα στην Ιατρική. 

Τέλος, το αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών 
της Ιατρικής Σχολής είναι ήδη έτοιμο να ξεκινήσει 
το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

(Τα πιο πάνω προγράμματα βρίσκονται υπό την έγκριση 
του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας 
Ανώτερης Εκπαίδευσης). 
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The Medical School
Established in 2013, the Medical School of the University 
of Cyprus aims to develop outstanding physicians. 
The Medical School’s six-year programme is housed 
at the facilities of the University of Cyprus and the 
partner hospitals and health centres in Nicosia. 
Upon completion of their studies, students will 
be able to offer their services in Cyprus or abroad. 
The programme strives to equip graduates with 
the necessary knowledge and tools to practice 
medicine in the 21st century, through a modern 
programme of studies sealed by the academic 
excellence of the University of Cyprus. The Medical 
School’s ambitious vision is to excel in 3 key areas: 
teaching, research and patient care. The aims 
of providing high standard education and medical 
training and improving patient care will be fulfilled 
through implementation of an integrated research, 
teaching and medical care framework.

The undergraduate medical programme is a six-year 
programme divided into three years of pre-clinical 
and three years of clinical training. Clinical training 
takes place at partner hospitals and health centres 
and as per European standards, the number 
of students at training is small and adjusted to 
the number of patients treated in each hospital, 
to ensure high quality training. 

Τwo postgraduate Master programmes, one in 
“Precision Medicine in Clinical Practice” and 
another one in “Medical Research Methodology” 
have been approved and are due to commence 
in the next academic year. In addition, a Doctoral 
degree in Medicine will be offered in the near future.

Finally, a programme of studies in English is planned 
to start in the next academic year to accommodate 
students from abroad.

(The above programmes are under approval by The Cyprus 
Agency of Quality Assurance and Accreditation in Higher 
Education).

A bright future 
for the Medical School 
of the University 
of Cyprus
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Μήνυμα Πρύτανη
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προχωρά δυναμικά, 
προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο σπουδών, μία 
εξατομικευμένη προσέγγιση όσον αφορά στην 
καθοδήγηση και τη στήριξη προς τους φοιτητές μας 
και ανεβάζει όλο και πιο ψηλά τον πήχη της αριστείας. 

Βρισκόμαστε πάντα δίπλα στους φοιτητές μας, 
αλλά και τους καθηγητές και τους ερευνητές μας, 
έχοντας επίγνωση ότι η δική τους επιτυχία είναι 
άρρηκτα συνυφασμένη με τη συνεχή ανοδική 
πορεία του Πανεπιστημίου μας. 

Η ίδρυση και λειτουργία της Ιατρικής Σχολής ήταν ένα 
στοίχημα για το πανεπιστήμιό μας, ένα στοίχημα για 
την κυπριακή κοινωνία. Στόχος μας ήταν και παραμένει 
να ανοίξουμε νέους ορίζοντες και να δώσουμε νέες 
προοπτικές στον τομέα της υγείας στη χώρα μας. 
Έχω εμπιστοσύνη στο ακαδημαϊκό προσωπικό της 
Σχολής, προχωράμε με την περαιτέρω στελέχωσή της. 
Η λειτουργία του αγγλόφωνου προγράμματος δίνει 
νέα πνοή και δυναμική στην προσπάθειά μας και 
προωθεί την πολυπολιτισμικότητα στην Ιατρική Σχολή. 
Η στέγαση της Σχολής στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό 
Κέντρο Κλινικής Ιατρικής και η ανέγερση του κτηρίου 
της Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας Νίκου 
Κ. Σιακόλα στην Πανεπιστημιούπολη, αποτελούν 
εγγύηση παροχής υψηλού επιπέδου διδασκαλίας 
σε άρτιες υποδομές, δίνουν ώθηση στη διεξαγωγή 

έρευνας αιχμής σε πρότυπα εργαστήρια και εξάσκησης 
σε μοντέρνας τεχνολογίας εγκαταστάσεις. Επίσης, 
στο νέο κτήριο, φοιτητές και καθηγητές θα έχουν 
την ευκαιρία να μοιράζονται εμπειρίες στον ειδικά 
διαμορφωμένο «πράσινο» χώρο. 

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει όλη τη βασική 
πληροφόρηση για την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει βοηθητικό 
εργαλείο για υποψήφιους και υφιστάμενους φοιτητές 
του Πανεπιστημίου, αλλά και για τον κάθε 
ενδιαφερόμενο για την πορεία της Σχολής.

 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης 
Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου
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Rector’s Message
The University of Cyprus is dynamically advancing, 
offering high level of studies, student tutoring and 
guiding. We strongly support our Faculty members 
towards their teaching and research endeavors, 
being well aware that their success is closely linked 
to the success of our University.

The establishment and operation of the Medical 
School was a “bet” for our university and for the 
Cyprus society. Our aim is to extend our horizons 
and offer new prospects to the health sector of 
our country. I have faith in the abilities and passion 
of our Faculty members and we are continuously 
expanding by recruiting new members of academic 
staff. Undoubtedly, the English programme of studies 
provides a huge potential, adding to the multicultural 
aspect of the Medical School.   

The current premises of the Medical School at 
“Shacolas Educational Centre for Clinical Medicine” 
and the development of the new building of the “Medical 
School and Health Sciences Nicos K. Shacolas” at the 
New Campus, warranty the provision of high standard 
teaching, promote research in our well-equipped 
laboratories and practice of skills in modern premises. 
Also, students and staff will have the opportunity 
to share experiences in the specifically designed 
green area at the new building. 

The current edition includes basic information 
for the Medical School of the University of Cyprus. 
I am certain that it will be a helpful tool for candidates 
and current students of the University and for all 
interested parties.

 
Professor Constantinos Christofides 
Rector of the University of Cyprus
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Μήνυμα Κοσμήτορα 
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι 
μια από τις πιο αλματωδώς αναπτυσσόμενες σχολές 
διεθνώς. Η Σχολή λειτουργεί με απόλυτη προσήλωση 
στην υψηλού επιπέδου βασική και κλινική εκπαίδευση 
των φοιτητών, στην πρωτοποριακή επιστημονική 
έρευνα και στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. 

Όραμα, όχι μόνο δικό μου αλλά και όλου του 
εκπαιδευτικού, επιστημονικού και διοικητικού 
προσωπικού, είναι η Ιατρική Σχολή να έχει καθοριστικό 
ρόλο στη  βελτίωση της ιατρικής εκπαίδευσης και 
της έρευνας ολόκληρης της Ευρώπης και Μέσης 
Ανατολής αλλά και να εδραιωθεί ανάμεσα στις 
καλύτερες σχολές παγκοσμίως. Συγχρόνως, μέσω 
της στενής συνεργασίας των καθηγητών μας με 
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων, 
προσπαθούμε καθημερινά να στηρίζουμε την 
περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση της παροχής 
υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο.

Όλοι, οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
μας, ξεκινούν ένα ταξίδι, με αρωγούς το διδακτικό μας 
προσωπικό και πυξίδα ένα πρωτοποριακό και εντατικό 
πρόγραμμα σπουδών, από το οποίο θα αποκτήσουν 
μια σφαιρική και άριστη κατάρτιση, απαραίτητη 
για κάθε πρόκληση που μπορεί να αντιμετωπίσουν 
στο διαρκώς μεταβαλλόμενο χάρτη της Ιατρικής 
επιστήμης. Οι καθηγητές της Σχολής, καταξιωμένοι 

επιστήμονες με διεθνείς διακρίσεις, που βρίσκονται 
στην πιο δημιουργική φάση της σταδιοδρομίας τους, 
είναι πάντα δίπλα τους για να βοηθήσουν στο ταξίδι. 
Στο τέλος αυτού του ταξιδιού, στόχος μας είναι 
η δημιουργία άξιων νέων επιστημόνων, ικανών 
να ασκήσουν το ύψιστο λειτούργημα της Ιατρικής.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο σημερινό 
παγκόσμιο περιβάλλον είναι πολυάριθμες, όμως 
με συνεργασία, διαρκή προσπάθεια και προσήλωση 
στον στόχο μπορούμε να δημιουργήσουμε μια Σχολή 
όπως την ονειρευόμαστε.

Καθηγητής Γεράσιμος Φιλιππάτος 
Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής
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Dean’s Message  
The Medical School of the University of Cyprus is 
currently one of the most rapidly developing Schools 
internationally. The School focuses on high level basic 
and clinical training of students, pioneering scientific 
research and provision of medical services.

My vision, which is a common vision among everyone 
involved in the Medical School, the academic, scientific 
and administrative staff, is for the Medical School 
to play a fundamental role in the improvement 
of the education and research in Medicine, not only 
in Europe but in the Middle East as well. At the same 
time, to be established among the best schools 
on a global level. Moreover, a continuous effort to 
support the development and upgrading of the health 
services provided in Cyprus is being made through 
the close cooperation of our academic staff with 
the medical and nursing staff of the local hospitals.

Both undergraduate and postgraduate students are lead 
by our academics and guided by our pioneering and 
intensive programme of studies, aim at offering broad 
knowledge and high-standard training in the field, both 
of which are necessary prerequisites for confronting 
challenges in the evolving and continuously changing 
field of Medical Science. Our academic staff are well-
known, skilled scientists with global achievements, 
at the peak of their careers, who will always be next to  

our students to offer their assistance. At the end 
of this journey, our aim is to create skilled young 
scientists, equipped with knowledge and capabilities 
for practicing Medicine to the highest standards.

Nowadays, we face multiple challenges on a worldwide 
level, but I firmly believe that with effective collaboration,  
continuous effort and dedication  we can create the 
School we have dreamed of.

Professor Gerasimos Filippatos 
Dean of the Medical School



Διεθνής Συμβουλευτική 
Επιτροπή Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Κύπρου
Η Επιτροπή καθοδηγεί και συμβουλεύει το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου σε σχέση με το πρόγραμμα 
σπουδών, την κλινική άσκηση και τη λειτουργία 
της Ιατρικής Σχολής βάση της διεθνούς πρακτικής.  

 
Φιλιππάτος Γεράσιμος

Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Καθηγητής Καρδιολογίας

 
Δερμιτζάκης Μανώλης

Καθηγητής Γενετικής, Τμήμα Γενετικής Ιατρικής, 
Πανεπιστήμιο Γενεύης, Ελβετία

 
Διαμαντής Ελευθέριος

Καθηγητής Πειραματικής Ιατρικής και Παθοβιολογίας, 
Επικεφαλής του Τομέα Κλινικής Βιοχημείας, 
Πανεπιστήμιο του Τορόντο, Καναδάς

 
Εξαδάκτυλος Αριστομένης

Καθηγητής Επειγοντολογίας, 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βέρνης, Ελβετία

 
Θεοχαρίδης Θεοχάρης

Καθηγητής Φαρμακολογίας και Εσωτερικής Ιατρικής, 
Director Molecular Immunopharmacology 
and Drug Discovery, Tufts University School 
of Medicine, Βοστώνη, ΗΠΑ

 
Κουτσιλιέρης Μιχάλης

Καθηγητής Φυσιολογίας, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα 

Μουτσόπουλος Μ. Χαράλαμπος

Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

 
Μπούμπας Δημήτρης

Καθηγητής Παθολογίας, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

 
Μπουσιώτη Α. Βασιλική

Καθηγήτρια Παθολογίας, Institution Beth Israel 
Deaconess Medical Centre, The Harvard Clinical 
and Translational Science Centre, ΗΠΑ

 
Παπαχριστοδούλου Δέσπω

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Εκπαίδευσης, 
King’s College London, Ηνωμένο Βασίλειο

 
Τέκκης Πάρης

Καθηγητής Χειρουργικής Παχέος Εντέρου, 
Imperial College and The Royal Mardsen Hospital,  
Ηνωμένο Βασίλειο

 
Rees John

Καθηγητής Ιατρικής Εκπαίδευσης, 
King’s College London, Ηνωμένο Βασίλειο
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International Advisory 
Committee
The Medical School operates based on the highest 
international standards, which are met with the 
contribution of an International Committee, the 
members of which have an advisory role regarding  
the curriculum and the clinical years of studies. 

 
Filippatos Gerasimos

Dean of the Medical School of the University of Cyprus, 
Professor of Cardiology

 
Boumpas T. Dimitrios

Professor in Medicine, Physician-Specialist 
in Rheumatology, University of Athens, Greece 

 
Boussiotis A. Vassiliki

Professor in Medicine, Institution Beth Israel 
Deaconess Medical Centre, The Harvard Clinical 
and Translational Science Centre, USA

 
Dermitzakis Emmanuel 
Professor in Genetics, Department of Genetic Medicine 
and Development, University of Geneva, Switzerland

 
Diamandis Eleftherios

Professor in Laboratory Medicine and Pathobiology, 
Head of Division of Clinical Biochemistry, University 
of Toronto, Canada

 
Exadaktylos Aristomenis

Professor in Emergency Medicine, 
University Hospital of Bern, Switzerland

Koutsilieris Michael

Professor in Physiology, 
University of Athens, Greece

 
Moutsopoulos M. Charalambos

Professor of Pathophysiology 
University of Athens, Greece

 
Papachristodoulou Despo

Reader in Medical Science 
King’s College, London, UK

 
Rees John

Professor in Medical Education 
King’s College London, UK

Tekkis Paris

Professor in Colorectal Surgery, 
Imperial College and the Royal Mardsen Hospital, UK

 
Theocharides Theocharis

Professor in Pharmacology and Internal Medicine, 
Director Molecular Immunopharmacology and Drug 
Discovery, Tufts University School of Medicine, 
Boston, USA
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Η Αποστολή της Σχολής μας
 / Να προσφέρουμε στους φοιτητές και στις 

 φοιτήτριες μας διδασκαλία και μάθηση υψηλού 
 επιπέδου και εξάσκηση δεξιοτήτων σε ένα 
 περιβάλλον άρτια εξοπλισμένο. 
 / Να εκπαιδεύσουμε ικανούς ιατρούς που 

 προσαρμόζονται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 
 σύστημα υγείας.
 / Να μοιραστούμε γνώσεις, καινοτομία και 

 αποτελέσματα έρευνας που έχουν σημαντικό 
 αντίκτυπο στην ιατρική πρακτική. 
 / Να προετοιμάσουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες 

 μας να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του ιατρικού 
 επαγγέλματος και λειτουργήματος.
 / Να παρέχουμε εξαιρετική φροντίδα στους ασθενείς.
 / Να μεταλαμπαδεύσουμε επαγγελματικές αξίες 

 και ηθική συμπεριφορά που αρμόζει στους 
 νέους ιατρούς. 

Our Mission:
 / To offer our students learning experiences, 

 high standard of teaching and practice of skills 
 in our fully equipped premises. 
 / To train capable doctors ready to adapt 

 in a continuously changing health system. 
 / To share knowledge, innovation and research 

 outcomes having an important impact on medical 
 practice. 
 / Το prepare our students to face challenges related 

 to the medical profession.
 / To provide excellent patient care.
 / To instill professional values and ethical behavior 

 appropriate for new doctors. 
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Οι φοιτητές και 
οι φοιτήτριες μας
Οι πρώτοι φοιτητές και φοιτήτριες της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου εισήχθησαν 
τον Σεπτέμβριο του 2013, ενώ οι εργασίες 
για τη δημιουργία και λειτουργία της Σχολής 
ξεκίνησαν το Μάιο του 2009 από Διεθνή 
Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείτο 
από διεθνώς διακεκριμένους επιστήμονες.

Η Ιατρική Σχολή προσελκύει άριστους φοιτητές 
και φοιτήτριες από την Κύπρο και από την Ελλάδα 
και ήδη μετρά 190 εγγεγραμμένους φοιτητές 
και φοιτήτριες. 

Το επόμενο ακαδημαϊκό έτος αναμένεται 
να λειτουργήσει και το αγγλικό πρόγραμμα 
σπουδών, το οποίο θα προσελκύσει φοιτητές 
και φοιτήτριες από την εγγύς περιοχή, 
την Αμερική καθώς και από άλλα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

«Πλησιάζοντας στο τέλος των σπουδών μου θα ήθελα 
να επισημάνω ότι η συνεχής προσπάθεια του προσωπικού 
της σχολής, το ενδιαφέρον των διδασκόντων και γιατρών 
των νοσοκομείων της Κύπρου, η ποιότητα και ο μικρός 
αριθμός των φοιτητών αποτελούν τα πιο καθοριστικά 
στοιχεία της επιτυχίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Η Σχολή είναι πλήρως εξοπλισμένη με εργαστήρια, 
βιβλιοθήκη, αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας 
δίνοντας την δυνατότητα ανάπτυξης του ερευνητικού 
έργου της Ιατρικής Σχολής. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε σε 
διάφορες αθλητικές δραστηριότητες και στους διάφορους 
ομίλους. Ο ρόλος της Ιατρικής Σχολής δεν είναι μόνο 
να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά να καλλιεργήσει 
το αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία ως παροχέας 
υγείας. Και αυτό απ’όσο γνωρίζω δεν υπάρχει ούτε 
στα βιβλία, ούτε στα μεγάλα ερευνητικά προγράμματα 
αλλά στην αφοσίωση του προσωπικού προς τους φοιτητές 
και τη συνεχή καθοδήγηση.» 

Σοφία Οικονομίδου, Φοιτήτρια Ιατρικής

«Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνέβαλε στο να επιτύχω 
το στόχο μου μέσω ενός πρωτοποριακού προγράμματος 
σπουδών στη χώρα μου. Το μοντέλο της μάθησης είναι 
βασισμένο σε επίλυση προβλήματος κατά τα τρία προ-
κλινικά έτη σπουδών το οποίο με ώθησε να εντρυφήσω 
στις βασικές ιατρικές επιστήμες με γνώμονα την κλινική 
σημασία της επιστημονικής γνώσης. Μέσα από την άρτια 
εκπαίδευση, τις εποικοδομητικές σχέσεις με το προσωπικό 
και τους συμφοιτητές μου, αλλά και τις προγραμματισμένες 
επαφές με διεθνή διακεκριμένα ιατρικά κέντρα, αποκομίζω 
τα μέγιστα εφόδια για τη μελλοντική μου πορεία προς 
το να γίνω ιατρός και να προσφέρω τις υπηρεσίες μου 
στον άνθρωπο και την κοινωνία.» 

Ανδρέας Ματθαίου, Φοιτητής Ιατρικής
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Our Students 
The first Medical School students of the University 
of Cyprus registered in September 2013, while the 
School has begun the process towards its operation 
in May 2009 under the guidance of an International 
Counselling Committee, consisting of globally 
renowned scientists. 

The Medical School attracts excellent students 
both from Cyprus and Greece. Currently, it counts 
190 undergraduate students. 

In the next academic year the programme will be 
offered in English, which is expected to attract 
students from the wider area, USA, and other 
country members of the European Union. 

"Approaching the end of my studies, I would like 
to emphasize the continuous effort of the staff of 
the Medical School, the interest of the instructors 
and doctors, the quality of teaching and the small 
number of students which consist the most important 
components for the success of the Medical School 
of the University of Cyprus. The Medical School is well 
equipped with laboratories, a library, lecture theatres 
and classrooms, giving us the opportunity to engage 
in research. The University of Cyprus also provides 
the opportunity to engage in sports and clubs. 
Finally, the role of the Medical School is not only 
to provide academic knowledge but to cultivate 
the feeling of responsibility towards the society 
as future health providers. This, as far as I am aware, 
is nowhere written but it is only provided by the 
dedicated academics and staff of the Medical School.” 

Sophia Economidou, Student of Medicine

“The University of Cyprus has contributed towards 
achieving my goal through an innovative programme 
of studies in my home country. The learning model 
is based on problem solving during the first three 
pre-clinical years of study which has assisted me 
in acquiring basic medical science knowledge taking 
into consideration the clinical importance of the scientific 
knowledge. Through excellent teaching, constructive 
relationships with staff and peers, as well as the arranged 
contacts with international distinguished medical centres, 
I gain the best tools for my future towards becoming 
a capable doctor offering my services to humans 
and society.” 

Andreas Mattheou, Student of Medicine
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Το πρόγραμμα σπουδών 
και η δομή του
Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η εκπαίδευση 
νέων ιατρών, οι οποίοι αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές 
τους να είναι σε θέση να εργαστούν στο Σύστημα 
Υγείας της Κύπρου ή και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος 
του κόσμου. Το πρόγραμμα σπουδών εξασφαλίζει 
τις γνώσεις που προϋποθέτει η σύγχρονη άσκηση της 
Iατρικής Eπιστήμης και συγχρόνως περιλαμβάνει και 
την κοινωνική διάσταση του ιατρικού λειτουργήματος. 
Ενθαρρύνει την ενεργητική μάθηση και την κριτική 
σκέψη και ενσωματώνει από νωρίς την κλινική εμπειρία.  

The programme of studies 
and its structure
The programme aims in training new doctors, 
who upon completion of their studies are ready 
to work in the Cypriot Health System or anywhere 
else in the world. The programme of studies ensures 
the knowledge and expertise required for the modern 
practice of the Medical Science while including the 
social aspect of the medical profession. It encourages 
active learning and critical thinking and integrates 
clinical experience from an early stage. 

Η δομή του προγράμματος  The structure of 
the programme  

Φάση Ι ένα έτος προπαρασκευαστικών σπουδών 
(βασικές θετικές και θεωρητικές επιστήμες) 

Φάση ΙΙ δύο έτη διασυνδεδεμένων σπουδών στις 
βασικές ιατρικές και κλινικές επιστήμες, 
συμπεριλαμβανομένων της μελέτης 
και ανάλυσης συμπεριφοράς 

Φάση ΙΙΙ τρία έτη κλινικών σπουδών 
 

Phase I one year foundation studies 
(basic sciences and theories)

Phase II two years interconnected studies on basic 
medical and clinical studies, including 
the study and analysis of behavior

Phase III three years of clinical studies
 

Κλινική Άσκηση
 / Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
 / Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ
 / Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
 / Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
 / Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου
 / Κέντρα Υγείας Λευκωσίας
 / Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια

Clinical Practice
 / Nicosia General Hospital
 / Archbishop Makarios III Hospital
 / Mental Health Services
 / Bank of Cyprus Oncology Centre
 / The Cyprus Institute of Neurology and Genetics
 / Nicosia’s Health Centres
 / Private Hospitals
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«Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι 
η μοναδική Πανεπιστημιακή Σχολή στην Κύπρο 
που χρησιμοποιεί εξολοκλήρου ψηφιακές εξετάσεις 
στις αξιολογήσεις των φοιτητών και φοιτητριών , 
παρέχοντας υψηλής ποιότητας συνθήκες αξιολόγησης, 
ποιοτική ανατροφοδότηση και αυξημένου επιπέδου 
αναλυτικές δυνατότητες». 

Νικόλας Διέτης, Επίκουρος Καθηγητής

«Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μας έχουν τη μοναδική 
ευκαιρία να κτίσουν σταδιακά την κλινική τους εμπειρία 
σε ολιγάριθμες ομάδες που δίνεται ατομική σημασία 
σε ένα βοηθητικό μαθησιακό περιβάλλον». 

Γιάλλουρου Αννέζα, Λέκτορας

“The University of Cyprus Medical School is the only School 
in Cyprus that uses digital exams for the assessment of 
students, providing high quality assessment conditions, 
quality feedback and sophisticated analytical capabilities”.

Nicholas Dietis, Assistant Professor

“Οur students have the unique opportunity of gradually 
building their clinical experience in small size groups 
with a more one- to one attention within a supportive  
and approachable learning environment” .

Yiallourou Anneza, Lecturer
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Έρευνα και Καινοτομία 
στην Ιατρική Σχολή
Η Σχολή αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της 
συμπληρωματικής σχέσης μεταξύ έρευνας 
και διδασκαλίας όσον αφορά στην ανάπτυξη 
της ύλης και της ενίσχυσης των μαθησιακών 
εμπειριών των φοιτητών και φοιτητριών. 
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες όλων των φάσεων 
του προγράμματος λαμβάνουν μέρος στις 
πολυδιάστατες ερευνητικές δραστηριότητες της 
Σχολής, καθώς αρκετές πρακτικές διδασκαλίας 
βασίζονται στην ερευνα από το 1ο μέχρι το 3ο έτος 
του προγράμματος όπως για παράδειγμα το 
Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα «ΜΗΔΕΙΑ» 
(Μείωση των Επιδράσεων των Καταιγίδων Σκόνης 
της Ερήμου στην Υγεία Υιοθετώντας Στρατηγικές 
Μείωσης της Έκθεσης) με επικεφαλής ερευνητή 
τον Καθηγητή Παιδιατρικής - Παιδοπνευμονολογίας 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου 
Δρ Παναγιώτη Γιάλλουρο. 

Συνεργασίες / Διεθνοποίηση
H Σχολή έχει συνάψει πρωτόκολλα συνεργασίας 
με νοσηλευτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, ερευνητικές 
μονάδες, εταιρείες και οργανισμούς σε τοπικό και 
διεθνές επίπεδο, όπως για παράδειγμα τα πιο κάτω: 

 / Συμφωνία μεταξύ Ιατρικής Σχολής και του 
 Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου. 
 / Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Καραϊσκάκειου 

 Ιδρύματος και του Πανεπιστημίου Κύπρου 
 με φορέα την Ιατρική Σχολή για κλινική, 
 ακαδημαϊκή και ερευνητική συνεργασία.  
 / Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ιατρικής 

 Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και του 
 Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.
 / Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ιατρικής 

 Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και της 
 Ιατρικής Σχολής McGill του Καναδά.  
 / Επώνυμη μερική έδρα “Eurobank Cyprus Ltd” 

 στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου.
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Collaborations and 
Internationalisation  
The Medical School has signed protocols of collaboration 
with hospitals, universities, research units, companies 
and organisations at both a national and international 
level, as follows:  

 / Agreement between the Medical School  
 and the Bank of Cyprus Oncology Centre.
 / Collaboration protocol between Karaiskakio 

 Foundation and the University of Cyprus 
 for academic and research collaboration.
 / Collaboration agreement between the Medical 

 School of the University of Cyprus and the Cyprus 
 Institute of Neurology and Genetics.
 / Collaboration agreement between the Medical 

 School of the University of Cyprus and the Medical 
 School of McGill in Canada. 
 / Branded partial base of “Eurobank Cyprus Ltd’ 

 at the Medical School of the University of Cyprus. 

Research and Innovation 
at the Medical School
The School recognises the significance of the 
complementary relationship between research 
and teaching in terms of curriculum development 
and enhancement of students’ learning experience. 
The School’s multidisciplinary research activities 
engage students from all phases of the programme, 
whereas a number of teaching activities are 
embedding research components in years 1 to 3 
of the programme. For example, the European 
Research Programme “MEDEA” (Mitigating 
the Health Effects of Desert Dust Storms Using 
Exposure-Reduction Approaches), having as its 
research coordinator Dr Panayiotis Yiallouros, 
Professor of Pediatrics and Pedopneumonology 
at the Medical School of the University of Cyprus. 



Κτηριακές Εγκαταστάσεις
Σιακόλειο Εκπαιδευτικό 
Κέντρο Κλινικής Ιατρικής
Από το 2016 στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο 
Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ) στεγάζονται όλες οι 
λειτουργίες και δραστηριότητες της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου σε ένα ελκυστικό, 
παραγωγικό και άρτια εξοπλισμένο περιβάλλον. 
Στο ΣΕΚΚΙ στεγάζεται επίσης και το Κέντρο Ερευνών 
Μοριακής Ιατρικής (ΚΕΜΙ). Το κτήριο διαθέτει 
αμφιθέατρο 350 θέσεων. 

Premises
Shacolas Educational Centre 
for Clinical Medicine
Since September 2016, the Medical School 
of the University of Cyprus is housed at the Shacolas 
Educational Centre for Clinical Medicine along with 
its clinical laboratories, the anatomy laboratories 
and the Molecular Medicine Research Centre (MMRC). 
There is an amphitheatre of 350 seats capacity 
in the building. 
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Νέο κτήριο Ιατρικής Σχολής 
και Επιστημών Υγείας 
«Νίκος Κ. Σιακόλας» 
στην Πανεπιστημιούπολη 
Ο σχεδιασμός για τις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις 
της Ιατρικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη 
βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Η έναρξη των 
κατασκευαστικών εργασιών προγραμματίζεται  
το 2020 και η αποπεράτωση του έργου το 2023. 
Το νέο κτήριο θα έχει συνολικό εμβαδόν 8.800 τ.μ. 
Σχεδιασμός: Antonio Linan και Antonio Gordon  
(Σεβίλη, Ισπανία). 

Δωρεά για την ανέγερση του κτηρίου ύψους 9 εκ. 
ευρώ, από το «Ίδρυμα Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα». 
Ο προϋπολογισμός ανέγερσης του ανέρχεται 
στα 15.000.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 

New building of the 
Medical School and Health 
Sciences “Nicos K. Shacolas” 
at the New Campus
The design of the new premises of the Medical 
School at the New Campus is at its final stage. 
The commencement of the building site is expected 
in 2020 and the completion of the project in 2023. 
The new building will be 8.800 square metres. 
Design: Antonio Linan and Antonio Gordon 
(Seville, Spain). 

A donation of 9 million euros by the “Foundation 
of Nicos and Elpida Shacola” will be part of the 
15.000.000 euro (no VAT) budget for the development 
of this project.
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Προσωπικό Ιατρικής Σχολής
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
 
Φιλιππάτος Γεράσιμος 
Κοσμήτορας, Καθηγητής Καρδιολογίας

Εκπαιδεύτηκε κλινικά στην παθολογία, την καρδιολογία, 
την εντατική θεραπεία, την καρδιακή ανεπάρκεια και 
τη μεταμόσχευση καρδιάς στην Αθήνα, στο Σικάγο, 
ΗΠΑ καθώς και στο Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο. 
Είναι μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής 
Εταιρείας, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Καρδιακής Ανεπάρκειας, πρόεδρος του Clinical Section 
και της επιτροπής Οξείας Καρδιακής Ανεπάρκειας 
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιακής Ανεπάρκειας 
καθώς και πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την Οξεία 
Καρδιακή Φροντίδα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής 
Εταιρείας. Επί έξι έτη (2003-2009) ήταν International 
Governor του American College of Chest Physicians. 
Έχει διατελέσει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής 
των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής 

Καρδιολογικής Εταιρείας καθώς και της επιτροπής  
κατευθυντήριων οδηγιών για την Καρδιακή 
Ανεπάρκεια του Αμερικανικού Κολλεγίου 
Καρδιολογίας και του American Heart Association. 
Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 450 άρθρα 
στο PubMed, 5 βιβλία και περισσότερα από 
30 κεφάλαια βιβλίων, συμπεριλαμβανομένου 
του κεφαλαίου "Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια" 
στον Braunwald, και στο Oxford Desc Reference: 
Cardiology. Είναι Associate Editor του European 
Heart Journal και Senior Consulting Editor του 
JACC-HF. Βρίσκεται στη λίστα των Highly Cited 
Researchers του Thomson Reuters (2015, 2016, 
2017). Είναι Επισκέπτης Καθηγητής και επίτιμο 
μέλος πολλών εθνικών καρδιολογικών εταιρειών 
συμπεριλαμβανομένων Γαλλικής, Ρουμανικής 
και Ουγγρικής Καρδιολογικής Εταιρείας.
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Γιάλλουρος Παναγιώτης 
Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδοπνευμονολογίας

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ιδρυτής και 
Διευθυντής της Παιδοπνευμονολογικής Μονάδας  
στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ στη 
Λευκωσία. Adjunct Faculty και Επικεφαλής του 
ερευνητικού προγράμματος “Respiratory Diseases 
& the Environment” στο Cyprus International Institute 
for Environmental and Public Health. Το ερευνητικό 
έργο του Καθηγητή Γιάλλουρου έχει αποδώσει έως 
σήμερα 67 δημοσιεύσεις στο PubMed. Με πάνω 
από 3800 αναφορές στη βιβλιογραφία (h-index: 27), 
το έργο του έχει δημοσιευθεί σε ψηλού συντελεστή 
απήχησης περιοδικά όπως Clin Infect Dis, ERJ, Chest, 
Clin & Exp Allergy, Obesity, Archives Dis Child 
με συνολικό συντελεστή απήχησης (IF): >400.    

 
 
 
 

Δερβένης Χρήστος 
Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής

Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου 
Αγία Όλγα στην Αθήνα από το 1999 μέχρι το 2018. 
Επισκέπτης Καθηγητής Χειρουργικής σε διεθνή 
πανεπιστημιακά ιδρύματα (Mayo Clinic Medical 
School, Rochester, MN and Yale University). Ηonorary 
membership από το Royal College of Surgeons of 
England. Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής και Αφρικανικής 
Εταιρείας Ήπατος- Χοληφόρων-Παγκρέατος και 
της αντίστοιχης Ελληνικής. Εditor τριών βιβλίων 
στη χειρουργική Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος 
και έχει δημοσιεύσει πάνω από 190 επιστημονικά 
άρθρα σε  peer-reviewed περιοδικά, με περισσότερες 
από 18000 αναφορές και με h-index: 49. Το κύριο 
κλινικό και επιστημονικό  του ενδιαφέρον εστιάζεται 
στη χειρουργική του παγκρέατος και του ήπατος 
καθώς και στην ογκολογία και τη διατροφή.
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Ζαχαρίου Ζαχαρίας 
Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, 
Διευθυντής της Κλινικής Χειρουργικής Παίδων 
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Βέρνης,  
2002-2014. Μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
της Χειρουργικής Παίδων (FEBPS). Επίτιμος Διδάκτωρ 
της Ιατρικής Πανεπιστημίου Iuliu Hatieganu, Cluj-
Napoca, Ρουμανία. Επισκέπτης Καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο του Pecs, Ουγγαρία. Εκτελεστικό 
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της UEMS 
(Union Europeenne des Medecins Specialistes), 
Τμήμα Χειρουργικής Παίδων.

 
Πάνος Γεώργιος 
Καθηγητής Παθολογίας και Λοιμωξιολογίας  

Ειδικός Παθολόγος και Λοιμωξιολόγος, Fellow Royal 
College of Physicians Λονδίνου (FRCP), μέλος Ινστιτούτου 
Μηχανικών και Τεχνολογίας (MIET), Chartered Engineer, 
UK. Ερευνητικό έργο με πολυάριθμες δημοσιεύσεις 
(> 10627 αναφορές Google Scholar), h-index: 47 ενώ 
συμμετείχε σε πολυάριθμες διεθνείς κλινικές δοκιμές. 
Υπηρέτησε ως Senior Registrar/Junior Consultant, 
Birmingham Heartlands Hospital και ως Κλινικός 
Ερευνητής, Chelsea & Westminster Hospital, 
St Stephen’s Centre. Έλαβε Βραβεία σε Εθνικά και 
Διεθνή Ιατρικά Συνέδρια. Υπηρέτησε ώς Επίκουρος 
Καθηγητής και Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας 
και Λοιμωδών Νοσημάτων στην Ιατρική Σχολή 
Πανεπιστημίου Πατρών. Μέλος συντακτικής 
επιτροπής του περιοδικού HIV Medicine της European 
AIDS Clinical Society και άλλων ελληνικών και διεθνών 
ιατρικών περιοδικών. 

 
Χατζηγεωργίου Γεώργιος 
Καθηγητής Νευρολογίας

Κάτοχος Διδακτορικού από την Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε Καθηγητής/
Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής και Πρόεδρος 

του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Υπήρξε πρωτοπόρος σε θέματα νευρογενετικής 
στον ελληνικό χώρο και η ερευνητική του εργασία 
αποτυπώνεται σε >200 PubMed δημοσιεύσεις 
με >5000 ετεροαναφορές και h-index: 34 [ISI, Scopus]. 
Έτυχε χρηματοδότησης από εθνικούς και διεθνείς 
οργανισμούς (FP7; Ελληνική Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας; Ίδρυμα Προώθησης 
Έρευνας Κύπρου; Alzheimer Association USA; PD 
Foundation, USA). Τα τελευταία 15 χρόνια η ερευνητική 
του ομάδα εργάζεται στον χώρο της γενετικής 
επιδημιολογίας σε μείζονα πολυπαραγοντικά 
νευρολογικά νοσήματα (νόσος Parkinson, πολλαπλή 
σκλήρυνση, άνοια, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, 
σύνδρομο ανήσυχων άκρων).

 
Φαρμάκης Δημήτριος 
Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσιολογίας

Διδακτορικό από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών με ειδίκευση στην Καρδιολογία και 
μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στην Καρδιακή 
Ανεπάρκεια (Πανεπιστήμιο Ζυρίχης), Καρδιο-Ογκολογία 
(Πανεπιστήμιο Βέρνης) και τις Κλινικές Μελέτες 
(Πανεπιστήμιο Harvard). Fellow της Ευρωπαϊκής 
Καρδιολογικής Εταιρείας. Εθελοντής Καρδιολόγος 
Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας. Συγγραφή κεφαλαίων 
σε διεθνή εκπαιδευτικά συγγράμματα, συμπερι-
λαμβανομένων των συγγραμμάτων της Ευρωπαϊκής 
Καρδιολογικής Εταιρείας. Τα ερευνητικά του 
ενδιαφέροντα εστιάζονται στον τομέα της Καρδιολογίας 
με συγκεκριμένη κατεύθυνση την καρδιακή ανεπάρκεια, 
την κάρδιο-ογκολογία και τις αιμοσφαιρινοπάθειες. 
Mέλος διεθνών ερευνητικών επιτροπών και επιτροπών 
κατευθυντηρίων οδηγιών. Αριθμεί πάνω από 180 
δημοσιεύσεις σε καταξιωμένα επιστημονικά περιοδικά 
του PubMed.
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Διέτης Νικόλας 
Επίκουρος Καθηγητής Φαρμακολογίας

Διορισμένο μέλος του Συμβουλίου του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 
και της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Εξεταστής του Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών (Αρ. Φακ. Ι.Κ.Υ.Κ.1.1.04.1/V). 
Λέκτορας Φαρμακολογικών Επιστημών στο 
Πανεπιστήμιο της Τασμανίας (Αυστραλία) μέχρι 
το 2015. Μέλος της τριμελούς ομάδας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου που έχει δημιουργηθεί 
για να συνδράμει στον κύκλο εργασιών του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής 
Δημοκρατίας με θέμα "Πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης: transforming higher education, how we teach 
in the digital age", στα πλαίσια της προσπάθειας 
της ΕΕ για προώθηση και συγκρότηση ενιαίας πολιτικής 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Associate Editor στο 
UK Journal of Pharmaceutical and Biosciences (UKJPB) 
και ειδικός κριτής σε τρία  διεθνή περιοδικά. (BJP, 
JPET, EJMECH). 

 
Νικολόπουλος Γεώργιος 
Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας

Υπηρέτησε στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων στην Ελλάδα για περισσότερο από μία 
δεκαετία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη εθνικών 
στρατηγικών σχεδίων για τη δημόσια υγεία, 
και εκπροσωπώντας την Ελλάδα στον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου 
και Πρόληψης Νοσημάτων. Διετέλεσε επιστημονικός 
υπεύθυνος, σε Ελλάδα και Κύπρο, πολυκεντρικής 
μελέτης πρόληψης του HIV με τίτλο «Transmission 
Reduction Intervention Project», η οποία 
χρηματοδοτήθηκε από το National Institutes 
of Health στις ΗΠΑ. Ο κ. Νικολόπουλος έχει δημοσιεύσει 
περισσότερα από 120 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά με σύστημα κριτών και έχει λάβει 
περισσότερες από 2500 αναφορές (Google Scholar) 
στο έργο του (h-index: 27). 

 

Γιάλλουρου Αννέζα 
Λέκτορας Γενικής Χειρουργικής με εξειδίκευση 
στη Χειρουργική Ογκολογία Μαστού

Εργάστηκε ως Senior Clinical Fellow στο εξειδικευμένο 
Κέντρο Μαστού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Royal Free (University College London, London, United 
Kingdom), όπου εξειδικεύθηκε στη χειρουργική 
ογκολογία του μαστού, ενώ ταυτόχρονα εκπαιδεύτηκε 
σε πρωτοποριακές τεχνικές οι οποίες εφαρμόζονται 
στον καρκίνο του μαστού. Το δημοσιευμένο 
επιστημονικό και ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει 
29 πλήρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 
6 δημοσιεύσεις περιλήψεων σε peer- reviewed διεθνή 
περιοδικά, καθώς και ανακοινώσεις σε διεθνή και 
πανελλήνια ιατρικά συνέδρια. Τα τελευταία 9 χρόνια 
έχει συνεχή και ενεργό διδακτική δραστηριότητα 
σε φοιτητές ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και του University College of London του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Από τον Μάρτιο 2017 ασκεί τα κλινικά 
της καθήκοντα στο Εξειδικευμένο Κέντρο Μαστού 
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. 
 
Κωνσταντινίδου Αναστασία 
Λέκτορας Παθολογίας - Ογκολογίας

Έλαβε την ειδικότητα της Παθολογίας - Ογκολογίας 
(CCT Medical Oncology) από το Royal Marsden 
Hospital και Διδακτορικό στην Μοριακή Παθολογία 
από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (UoL). Έχει εμπειρία 
στη βασική, μεταφραστική και κλινική έρευνα 
και έχει συμμετάσχει σαν συνεργάτης ερευνητής 
σε περισσότερες από 80 ευρωπαϊκές και διεθνείς 
μελέτες φάσης Ι/ΙΙ/ΙΙΙ στην Ογκολογία. Έχει κερδίσει 
χρηματοδοτήσεις από οργανισμούς όπως το Wellcome 
Trust, το Sarcoma UK και συμμετέχει σαν ερευνητής 
σε ευρωπαϊκά προγράμματα συμπεριλαμβανομένου 
του Horizon 2020. Έχει κερδίσει υποτροφίες από 
εταιρείες όπως η Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας 
Ογκολογίας και το ECCO-AACR-EORTC-ESMO 
και μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες 
επιλογής έχει παρουσιάσει την έρευνά της 
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σε πολλά διεθνή συνέδρια και έγκυρα διεθνή 
περιοδικά. Συμμετέχει ως μέλος σε διεθνείς 
επιστημονικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων 
της ASCO, ESMO και της EORTC.

 
Παρπέρης Κωνσταντίνος 
Λέκτορας Παθολογίας - Ρευματολογίας

Εργάστηκε ως Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής, 
Τμήμα Ρευματολογίας στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστήμιου της Αριζόνας στο Φοίνιξ, ΗΠΑ. 
Κάτοχος Πτυχίου Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο 
Πατρών. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους 
των σπουδών του συμμετείχε σε κλινική εκπαίδευση 
στο Πανεπιστήμιο Yale. Eιδικότητα στην Παθολογία 
στο Bridgeport Hospital / Yale New Haven Health 
και υποειδικότητα στη Ρευματολογία στην Ιατρική 
Σχολή του Wisconsin. Εκπαιδευτής κλινικής ιατρικής 
στον τομέα της Παθολογίας-Ρευματολογίας και έχει 
λάβει το βραβείο "Teacher of the Year Award" από 
το Τμήμα Ιατρικής στην Αριζόνα. Έχει διατελέσει 
μέλος και εκπαιδευτής στο πρόγραμμα κλινικής 
αξιολόγησης δεξιοτήτων με εικονικούς ασθενείς 
στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. Κατέχει δημοσιεύσεις 
σε επιστημονικά περιοδικά. Στα ερευνητικά 
του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται νοσήματα 
του συνδετικού ιστού, περιπτώσεις ασθενών 
με ρευματοπάθειες που βρίσκονται στη ΜΕΘ-μονάδα 
εγκαυμάτων καθώς και ασθενών με κρυσταλλογενείς 
αρθροπάθειες. Μέλος του Αμερικανικού Κολλεγίου 
Ιατρών και του Αμερικανικού Κολλεγίου Ρευματολογίας.

 
Χατζηττοφής Ανδρέας 
Λέκτορας Ψυχιατρικής

Πτυχίο Ιατρικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και μετεκπαίδευση με ειδικότητα στην 
Ψυχιατρική και διδακτορικό από το Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Καρολίνσκα και Ινστιτούτο Καρολίνσκα, 
Σουηδία. Το 2017-2018 κατείχε την θέση του 
Επισκέπτη Λέκτορα Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα ερευνητικά 
του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το βιολογικό 
υπόστρωμα των ψυχιατρικών παθήσεων, με έμφαση 
στις διαταραχές της διάθεσης, την αυτοκτονία, 
την παιδική κακοποίηση, τις σεξουαλικές διαταραχές, 
την ψυχονευροενδοκρινολογία. Έχει δημοσιεύσει 
πρωτότυπες εργασίες σε ιατρικά περιοδικά 
διεθνούς εμβέλειας.

 
Χριστάκη Ειρήνη 
Λέκτορας Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας

Ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας 
στο Νοσοκομείο Jacobi/Albert Einstein College 
of Medicine και την εξειδίκευση της Λοιμωξιολογίας 
στο Πανεπιστήμιο Brown των ΗΠΑ. Είναι ειδικός 
Παθολόγος και Λοιμωξιολόγος και εξασκεί 
τα κλινικά της καθήκοντα στην Παθολογική Κλινική 
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Τα ερευνητικά  
της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις αλληλεπιδράσεις 
ξενιστή-παθογόνου και την παθοφυσιολογία 
των λοιμώξεων, την εξατομικευμένη προσέγγιση 
στην αντιμετώπιση της σήψης, τις νοσοκομειακές 
λοιμώξεις, την HIV λοίμωξη, και την ανοσολογία των 
λοιμωδών νοσημάτων. Διετέλεσε επίσης ερευνήτρια 
σε διεθνείς κλινικές δοκιμές που αφορούσαν τη χρήση 
νέων αντιμικροβιακών φαρμάκων στην αντιμετώπιση 
σοβαρών βακτηριακών λοιμώξεων. Έχει αριθμό 
δημοσιεύσεων σε επιστημονικά διεθνή περιοδικά 
και πρακτικά συνεδρίων και συμμετείχε με κεφάλαια 
σε ιατρικά εγχειρίδια. 

 



 27
ΙΑ

ΤΡ
ΙΚ

Ή
 Σ

ΧΟ
Λ

Ή
  M

ED
IC

A
L 

SC
H

O
O

L

Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί
 
Αχπαράκη - Αλβανού Αθανασία 
Επισκέπτρια Καθηγήτρια Ιστολογίας - Εμβρυολογίας

Από το 1973 μέχρι τον Αύγουστο του 2017 που 
συνταξιοδοτήθηκε, εργάστηκε ανελλιπώς στο 
Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας της Ιατρικής 
Σχολής του ΑΠΘ, αρχικά ως παρασκευάστρια και 
στη συνέχεια ως λέκτορας, επίκουρη καθηγήτρια, 
αναπληρώτρια και τακτική καθηγήτρια. Παράλληλα 
πήρε την ειδικότητα της αναισθησιολογίας. 
Η ερευνητική της δραστηριότητα αφορά κυρίως 
το πεδίο των νευροεπιστημών και περιλαμβάνει 
συνεργασίες με άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας 
και του εξωτερικού, καθώς και τη συμμετοχή της 
σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Υπήρξε εκλεγμένο μέλος της Γενικής Συνέλευσης, 
διευθύντρια του Τομέα Ανατομικής και Παθολογικής 
Ανατομικής και διευθύντρια του Εργαστηρίου 
Ιστολογίας-Εμβρυολογίας του Ιατρικού Τμήματος 
του ΑΠΘ. Μετά την συνταξιοδότησή της, της 
απενεμήθει ο τίτλος της Ομότιμης καθηγήτριας της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.

 
Βαβίλης Θ. Δημήτριος 
Επισκέπτης Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας 

Πτυχιούχος και Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Από το 1992 υπηρετεί στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ., 
(Επιστημονικός Συνεργάτης, Λέκτορας, Επίκουρος, 
Αναπληρωτής, Τακτικός Καθηγητής). Υπεύθυνος 
εκπαίδευσης  φοιτητών στη Μαιευτική-Γυναικολογία 
καθώς και αλλοδαπών φοιτητών (Erasmus, Atlantis, 
διακρατικών συμφωνιών). Υπεύθυνος του 
Γυναικολογικού Τμήματος, του Χειρουργείου 
και των Ε.Ι. Οικογενειακού Προγραμματισμού - 
Αντισύλληψης στην Α’ Μαιευτική Γυναικολογική 
Κλινική Α.Π.Θ. Συμμετέχει στο πρόγραμμα Master 
του Α.Π.Θ. και Δημοκριτείου Πανεπιστημίου. 

Έχει συμμετοχή σε 10 διδακτορικά ως επιβλέπων. 
Έχει συγγράψει 114 επιστημονικές εργασίες 
σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά καθώς 
και 4 επιστημονικά συγγράμματα. Έχει συμμετάσχει 
σε 4 ερευνητικά προγράμματα διεθνή και ελληνικά.  
Είναι μέλος συντακτικής επιτροπής καθώς και κριτής 
εργασιών σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά. 
Έχει διατελέσει Μέλος της Συγκλήτου του Α.Π.Θ 
για τρία έτη.

Βαϊρακτάρης Ελευθέριος 
Αναπληρωτής Καθηγητής Στοματικής 
και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 

Καθηγητής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και 
Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίτιμος 
Συνεργάτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο  
της Βιέννης στην Αυστρία και Διευθυντής της 
Πανεπιστημιακής Κλινικής Γναθοπροσωπικής 
Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου 
Αθηνών. Σύμβουλος Συντακτικής Επιτροπής σε 11 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Μέλος του Editorial 
Board σε 3 Διεθνή Περιοδικά (Oral Oncology, 
Oral & Maxillofacial Surg, Int J Clin Dent). 
Επίσης, είναι μέλος 9 Επιστημονικών Εταιριών. 
Τέλος, κέρδισε το 1ο Βραβείο Βασικής Ερευνας 
στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ογκολογίας Στόματος 
(Αμστερνταμ, 17-20 Μαΐου 2007). 

 
Μισσούρης Κωνσταντίνος 
Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας 

Συμβουλος Ιατρός/Καρδιολόγος στο Frimley Health 
NHS Trust, στην Ιατρική Σχολή του Imperial στο Λονδίνο 
και στο Royal Brompton και Harefield NHS Trust 
στο Λονδίνο. Έχει διεξάγει και δημοσιεύσει πολύ 
σημαντική ακαδημαϊκή έρευνα καθώς εργαζόταν σε 
διεθνώς αναγνωρισμένες ερευνητικές μονάδες για 
καρδιακές και καρδιαγγειακές νόσους, στη Μονάδα 
Αρτηριακής Πίεσης, και στο τμήμα Καρδιολογικών 
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Επιστημών στο St George’s Hospital Medical School  
στο Λονδίνο και στο Imperial School of Medicine 
στο Λονδίνο. 

 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
 
Βοσκαρίδης Κωνσταντίνος 
Γενετική - Μοριακή Βιολογία

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στη Βιοχημεία, 
Κυτταρική Βιολογία και Γενετική στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Διδακτορικός τίτλος 
στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική (Πανεπιστήμιο 
Κύπρου). Συνέβαλε στην ανακάλυψη νέων γονιδίων 
υπεύθυνων για κληρονομικές νεφροπάθειες 
και συνέβαλε επίσης στη δημιουργία της πρώτης 
Βιοτράπεζας στην Κύπρο. Η τρέχουσα έρευνά του 
επικεντρώνεται στην πληθυσμιακή γενετική 
διαφορετικών κληρονομικών νόσων και στην 
εξελικτική γενετική του καρκίνου. Είναι συγγραφέας 
μέχρι στιγμής σε 46 άρθρα (ο πρώτος συγγραφέας 
σε 23 από αυτά) σε περιοδικά με υψηλό impact 
factor και με περισσότερες από 1.200 παραπομπές 
(συντελεστής h: 18). Είναι εκδότης στο βιβλίο 
“Genomic elements in health, disease and evolution”, 
το οποίο δημοσιεύτηκε πρόσφατα από τον εκδοτικό 
οίκο Springer. Επίσης, διατελεί ως βοηθός εκδότης 
(Associate Editor) στα επιστημονικά περιοδικά “BMC 
Medical Genetics” και “Journal of Molecular Evolution”.

 
Γκουγκούδη Ευαγγελία 
Χειρουργική Παίδων

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό για την διδασκαλία 
του μαθήματος των Κλινικών Δεξιοτήτων στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Διδάκτορας 
της Ιατρικής Σχολής Ruperto Carola της Χαϊδελβέργης 
και κάτοχος 2 μεταπτυχιακών τίτλων. Λέκτορας 
με γνωστικό αντικείμενο Χειρουργική Παίδων της 
Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης από το 2007-2013. Υπότροφος του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και της Ελληνικής 
Εταιρείας Χειρουργών Παίδων. Τα ερευνητικά 
της ενδιαφέροντα αφορούν σε συγγενείς ανωμαλίες 
του ουροποιογεννητικού συστήματος ενώ συμμετέχει 
στην οργάνωση και τον σχεδιασμό του Κέντρου 
Προσομοίωσης της Ιατρικής Σχολής του Π.Κ. 
Έχει αριθμό δημοσιεύσεων σε επιστημονικά διεθνή 
περιοδικά και συμμετοχή με συγγραφή κεφαλαίων 
σε ιατρικά συγγράμματα.  
 
Κλεάνθους Σόλων 
Ορθοπαιδική Χειρουργική - Τραυματολογία

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Τμήμα Ανατομίας. 
Ειδικός Τραυματολόγος και Ορθοπεδικός Χειρούργος 
και εγγεγραμμένο μέλος σε διάφορες Ορθοπαιδικές 
εταιρίες και Ιατρικούς συλλόγους στην Κύπρο, Ελλάδα 
και Ηνωμένο Βασίλειο. Σπούδασε Ιατρική στο 
Manchester και εργάστηκε σε διάφορα νοσοκομεία 
της Αγγλίας αποκτώντας τη βασική ειδικότητα 
της χειρουργικής από το Διακολλεγιακό Βασιλικό 
Κολλέγιο των χειρούργων του Ηνωμένου Βασιλείου 
το 2006. Ολοκλήρωσε την κλινική του άσκηση στην 
Ορθοπαιδική και πήρε την αντίστοιχη ειδικότητα 
από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 
Πίτσιος Κωνσταντίνος 
Αλλεργιολογία - Κλινική Ανοσολογία

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στη Φυσιολογία 
και Ανοσολογία, στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου 
Κύπρου, από το 2016. Το 2008 πήρε τον τίτλο του 
Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών με διατριβή 
σχετική με την Ανοσολογία της HIV λοίμωξης. 
Από το 2009 δίδαξε ως επιστημονικός συνεργάτης 
στο Τμήμα «Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής» 
του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλος 
Δ.Σ. των Immunotherapy και Eosinophilic Esophagitis 
Groups της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας 
και Κλιν. Ανοσολογίας EAACI (2011-σήμερα). 
Συντονιστής του Task Force “Contraindications 
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in Immunotherapy” της EAACI (2012-2014). Ο κύριος 
ερευνητικός του τομέας είναι η Αλλεργιολογία και 
κυρίως η ανοσοθεραπεία των αλλεργικών παθήσεων.  

Συνεργάτες Καθηγητές
 
Δράκος Σταύρος 
Εσωτερική Παθολογία - Καρδιολογία, Πανεπιστήμιο Utah

Εξαδάκτυλος Αριστομένης 
Επείγουσα Ιατρική, Πανεπιστήμιο Βέρνης

Κουτσιλιέρης Μιχάλης 
Φυσιολογία, Πανεπιστήμιο Αθήνας

Μπούμπας Δημήτριος 
Παθολογία, Πανεπιστήμιο Αθήνας

Dawson Peter 
Χειρουργική, Imperial College London

Ειδικοί Επιστήμονες - 
Ιατροί Νοσηλευτηρίων
 
Η Ιατρική Σχολή συνεργάζεται με 130 ιατρούς του 
Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, του Νοσοκομείου 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, του Ογκολογικού 
Κέντρου Τράπεζας Κύπρου και του Ινστιτούτου 
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην κλινική άσκηση και διδασκαλία  
των φοιτητών.
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Medical School Staff
Academic Faculty Members 
 
Filippatos Gerasimos 
Dean, Professor of Cardiology

He completed his clinical training in internal medicine, 
cardiology, intensive care, heart failure and heart 
transplant in Athens, Chicago USA, and Cambridge UK. 
He is a member of the Board of the European Society 
of Cardiology (ESC), Chairman of the European Heart 
Failure Association, Chairman of the Clinical Section 
and of the Committee of Acute Heart Failure of the 
HFA, as well as Chair of the ECS working group 
on Acute Cardiac Care. For six years (2003-2009) 
he was International Governor of the American College 
of Chest Physicians. He has been a member of the 
Central Committee of the ECS Practice Guidelines 
Committee of the American College of Cardiology 
and American Heart Association. He has published 
more than 450 articles in PubMed, 5 books and more 
than 30 book chapters, including the chapter "Acute 
heart failure" in Braunwald, and Oxford Desc Reference: 
Cardiology. He is Associate Editor of the European 
Heart Journal and Senior Consulting Editor of JACC-HF. 
He is on the list of Thomson Reuters Highly Cited 
Researchers (2015, 2016, 2017). He is a visiting 
professor and an honorary member of many national 
cardiology companies including the French, Romanian 
and Hungarian Cardiology Society.
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Panos Georgios 
Professor in Internal Medicine 

Fellow Royal College of Physicians London (FRCP), 
member of MIET, Chartered Engineer, UK. His research 
involves multiple publications (> 10627 references in 
GoogleScholar), h-index: 47 while he has contributed 
in multiple international clinical trials. He served as 
Senior Registrar/Junior Consultant at Birmingham 
Heartlands Hospital and as Clinical Research Fellow 
at Chelsea & Westminster Hospital, St Stephen’s 
Centre. He received awards at National and International 
Medical Conferences. He served as an Assistant 
Professor and Associate Professor in Internal Medicine 
and Infectious Diseases at the University of Patras 
School of Medicine, Patras University General Hospital. 
Member of the Editorial Panel of HIV Medicine, 
the official journal of the European AIDS Society; 
he is also a Member of the Editorial Panel of several 
national and international medical journals. 

 
Yiallouros Panayiotis 
Professor of Paediatrics - Paediatric Pulmonology

He holds a Phd from the University of Athens. 
Founder and Director of the Paediatric Pulmonology 
Unit of the Archbishop Makarios III Ηospital in Nicosia. 
Adjunct Faculty and Head of the “Respiratory Diseases 
& The Environment" research programme of the 
Cyprus International Institute for Environmental 
and Public Health. His published work includes 67 
publications in PubMed Journals. More than 3800 
citations in the literature (h-index: 27), this work 
has been published in high impact journals, including 
the Clin Infect Dis, ERJ, Chest, Clin & Exp Allergy, 
Obesity, Archives Dis Child (Total IF: >400).   

 
Zachariou Zacharias 
Professor of Paediatric Surgery

He holds a PhD from the University of Heidelberg. 
Director and Chief Surgeon of the Department of 

Dervenis Christos 
Professor of General Surgery

Head of the First Department of Surgery at Agia Olga 
Hospital, Athens, Greece (1999 - 2018). Visiting Professor 
of Surgery at several international academic institutes, 
(Mayo Clinic Medical School, Rochester, MN and Yale 
University). Honorary membership of the Royal College 
of Surgeons, England. President of the Greek HPB 
Society and President of the European - African HPB 
Association. Editor of 3 books in the field of HPB 
surgery and has published over 190 papers in peer-
reviewed journals, with more than 18000 citations 
and with an h-index: 49. His main clinical interests 
include surgery  of the pancreas and liver, nutrition, 
and oncology. His main clinical interests include surgery 
of the pancreas and liver, oncology and nutrition.

 
Hadjigeorgiou Georgios 
Professor in Neurology

He holds a PhD from the Medical School of the 
University of Athens. He was a Professor and Head of 
the Department of Neurology and Dean of the Faculty 
of Medicine, University of Thessaly. A Greek pioneer 
in genetic epidemiological studies in neurological 
diseases. His research activity includes more than 
200 PubMed and this activity has been recognized 
in >5000 citations (h-index: 34, ISI and Scopus). 
He has received financial support from participation 
in various research programs (FP7; Greek General 
Secretariat for Research and Technology; Cyprus 
Research Promotion Foundation; Alzheimer 
Association USA; PD Foundation, USA). His research 
group has been working for the last 15 years in the 
field of genetic epidemiology of various neurological 
disorders including movement disorders, multiple 
sclerosis, dementia, traumatic brain injuries 
and restless legs syndrome.
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Paediatric Surgery, at the University of Bern 2002-
2014. Fellow of the European Board of Pediatric 
Surgery (FEBPS). Visiting Professor at the University 
of Pecs, Hungary. Honorary PhD of Medicine of the 
University of Iuliu Hatieganu, Cluj-Napoca, Romania.  

 
Farmakis Dimitrios 
Associate Professor in Physiology

He completed his doctoral studies at the University 
of Athens with specialization in Cardiology and further 
training in Heart Failure (University of Zurich), Cardio 
- Oncology (University of Bern) and Clinical Trials 
(Harvard University). Fellow of the European Society 
of Cardiology. Volunteer Cardiologist Doctors of the 
World, Greece. Author in chapters in international 
educational textbooks, including textbooks of the 
European Society of Cardiology. His research interests 
focus on Cardiology and more specifically heart failure, 
cardio-oncology and haemoglobinopathies. Principal 
investigator and steering committee member in 
international research projects. Member of international 
guideline committees. More than 180 publications 
in scientific journals indexed in PubMed. 

 
Dietis Nicholas 
Assistant Professor in Pharmacology  

Leader of the Experimental Pharmacology Laboratory. 
Appointed member of the Board of the UCY Teaching 
& Learning Center, an Examiner of the Cyprus 
Scholarship Foundation and a Member of the UCY 
Quality Assurance Committee. Certificate in Applying 
the Quality Matters Rubric (APPQMR) by Quality 
Matters (USA) for peer-reviewing of online courses  
in Higher Education. Lecturer in Pharmaceutical 
Sciences at Tasmanian University Australia until 2015. 
A member of a small team of the University of Cyprus 
that have been assigned to contribute to the works 
of the Ministry of Education & Culture of the Republic 
of Cyprus on the subject "Policies of the European 

Union: transforming higher education, how we teach 
in the digital age. He serves as an Associate Editor 
at the UK Journal of Pharmaceutical and Biosciences 
(UKJPB) and as a specialised reviewer in three 
international journals (BJP, JPET, EJMECH).

 
Nikolopoulos Georgios 
Assistant Professor in Epidemiology 

He served the Hellenic Center for Disease Control 
& Prevention for more than a decade contributing 
to national strategic plans on public health and 
representing Greece to the World Health Organization 
and the European Centre for Disease Control and 
Prevention. He acted as the scientific coordinator 
in Greece and Cyprus for the polycentric study for 
HIV prevention "Transmission Reduction Intervention 
Project", which was funded by the National Institute 
of Health, in USA. He has investigated the epidemiological 
characteristics of many infectious diseases, and has 
expertise in environmental epidemiology and in the 
conduct of meta-analyses. He has published more 
than 120 peer-reviewed articles in international 
journals and has received more than 2500 citations 
(per Google Scholar) on his work (h-index: 27).

 
Chadjittofis Andreas 
Lecturer in Psychiatry

Medical degree from the Aristotle University 
of Thessaloniki and Medical residency in Psychiatry 
and PhD from Karolinska University Hospital and 
the Karolinska Institute in Sweden. Visiting Lecturer 
in Psychiatry at the Medical School of the University 
of Cyprus (2017-2018). His research interests consist 
of the biological background of psychiatric illnesses, 
focusing on mood disorders, suicide, childhood 
adversity, sexual disorders, psychoneuroendocrinology 
and he has published original research in international 
medical journals. 
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Parperis Konstantinos 
Lecturer in Internal Medicine - Rheumatology

He served as an Assistant Professor of Medicine, 
Division of Rheumatology at the University of Arizona 
College of Medicine in Phoenix, USA. He obtained  
his medical degree from the University of Patras 
and during his final year he participated in clinical 
electives at Yale University. Thereafter, he completed 
his Internal Medicine residency at Bridgeport Hospital/
Yale New Haven Health followed by his fellowship 
in Rheumatology at the Medical College of Wisconsin. 
Dr. Parperis has an active role as a clinician educator 
in the area of Medicine and Rheumatology and has 
been a recipient of the Teacher of the Year Award by 
the Department of Medicine in Arizona. He served as 
a faculty member and an evaluator in the clinical skills 
assessment program with standardized patients 
at the University of Arizona. He has several 
publications in peer-reviewed journals and his 
investigative pursuits include patients with connective 
tissue diseases, predictors of outcomes in patients 
with rheumatic diseases admitted in the ICU-Burn 
Unit, and calcium pyrophosphate crystal deposition 
disease. He is a fellow of the American College of 
Physicians and American College of Rheumatology.

 
Yiallourou Anneza 
Lecturer in General Surgery, Breast Oncology Surgery

She worked as a Senior Clinical Fellow within the Breast 
Unit of the Royal Free Hospital (University of London, 
London, United Kingdom). Her published research 
work consists of 29 peer reviewed papers, 6 abstracts 
in peer reviewed journals and numerous presentations 
in national and international medical conferences. 
Apart from her ongoing clinical and research work, 
for the last 9 years, she has been actively participating 
in the education and training of medical students 
of the University of Athens and University College 
of London, surgical residents and surgeons 
subspecializing in breast cancer surgery as part 

Christaki Irini 
Lecturer in Internal Medicine - Infectious Diseases   

She completed her Internal Medicine Residency 
at Jacobi Hospital/Albert Einstein College of Medicine 
and her Infectious Diseases Fellowship at Brown 
University, USA. She is a specialist in Internal 
Medicine and Infectious Diseases and practices 
at the Department of Medicine at Nicosia General 
Hospital. Her research interests include host-pathogen 
interactions and disease pathogenesis, personalized 
approach in the management of sepsis, healthcare-
associated infections, HIV infection and immunology 
of Infectious Diseases. Also, she has been a sub-
investigator in international Clinical Trials involving 
the use of novel antimicrobials in the treatment 
of severe bacterial infections. She has published 
in peer-reviewed medical journals and conference 
proceedings and contributed chapters in medical 
textbooks. 

 
Constantinidou Anastasia 
Lecturer in Internal Medicine, Medical Oncology

Completed her clinical training in Medical Oncology 
(CCT) at The Royal Marsden Hospital in London and 
holds a PhD in Molecular Pathology from the University 
of London. She has experience in basic research, 
translational and clinical research and has worked as 
a co-investigator in over 80 European and International 
Phase I/II/III clinical trials in Oncology. She received 
grants from the Wellcome Trust, the Sarcoma UK and 
participates as a co-researcher in European programs 
including Horizon 2020. She was awarded fellowships 
from the HESMO and the ECCO-AACR-EORTC-ESMO 
Fellowships programs and through competitive selection 
she has presented her work in many international 
conferences and peer review journals. She is a member 
of Oncology Societies including ASCO, ESMO and 
the EORTC. 
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Maxillofacial Surg, Int J Clin Dent). He is a member 
in 9 Scientific Associations. Finally he has won 1st Prize 
Award in Basic Research at the International 
Conference of Oral Oncology (Amsterdam, 17-20 
May 2007). 

 

Vavilis Th. Dimitrios 
Visiting Professor in Obstetrics - Gynaecology  

He holds a PhD from the Medical School of the Aristotle 
University of Thessaloniki (A.U.Th.). Since 1992, he serves 
at the Medical School of A.U.Th, (Scientific Associate, 
Lecturer, Associate, Assistant Professor, Professor). 
He is in charge of training students in Obstetrics/
Gynaecology as well as foreign students (Erasmus, 
Atlantis, bicommunal agreements). He is coordinator 
of the Gynaecology Department, the Surgery and 
the outpatient offices for Family Programming - 
Contraception at the A’ Obstetrics - Gynaecology Clinic 
A.U.Th. He is involved in the Master’s programme 
of Aristotle University of Thessaloniki and Dimokrition 
University. He has supervised 10 doctoral studies. 
He has authored 114 scientific projects in international 
and greek scientific journals as well as 4 scientific 
writings. He has taken part in 4 international and Greek 
research programmes. He is a member of the Editorial 
Board and critic of projects in international and Greek 
journals. He has served as a Member of the Senate 
of A.U.Th. for three years.  

 
Missouris Constantinos 
Visiting Assistant Professor in Cardiology

Consultant Physician/Cardiologist at Frimley Health NHS 
Trust, a busy district general hospital, at the Imperial 
School of Medicine London and the Royal Brompton 
and Harefield NHS Trust London. He has performed 
and published important academic research while 
working in the following internationally renowned 
units for research into cardiac and cardiovascular 
diseases, the Blood Pressure Unit, and the department 

of the Master’s degree in Surgical Oncology of the 
University of Athens Medical School. From March 
2017, she has been practicing as a Breast Surgeon 
at the Nicosia General Hospital Breast Unit.

 
 
Visiting Faculty
 
Ahparaki - Alvanou Athanasia 
Visiting Professor in Histology - Embryology

She received her Ph.D. from the Medical Department 
of the Aristotle University of Thessaloniki in 1980. 
She worked in the Laboratory of Histology-Embryology 
from 1973 until 2017. She started as a Technical 
Assistant and after that she continued as a Lecturer, 
Assistant Professor, Associate Professor and full 
Professor, a post she held until August 2017, when 
she retired. Her research activity focuses on the field 
of Neuroscience. She also received the specialization 
in the Anaesthesiology. She was the Director of  
the Sector of Anatomic and Pathological Anatomy 
and Director of the Department of Histology and 
Embryology of the Medical Faculty of the Aristotle 
University of Thessaloniki. She was awarded after 
her retirement with the title of Emeritus Professor 
of the Medical Faculty of the School of Health 
Sciences of Aristotle University of Thessaloniki.  

 
Vairaktaris Eleftherios 
Visiting Professor of Maxillofacial Surgery 
and Plastic Facial Surgery

Adjunct Professor at the University of Vienna 
and Director of the Maxillofacial Surgery and Plastic 
Surgery Clinic, University of Athens. He holds two 
PhD degrees, one in Medicine and one in Dentistry 
both from the University of Athens. He is a reviewer 
in the Editorial Committee of 11 international 
scientific journals, a member of the Editorial Board 
in 3 international journals (Oral Oncology, Oral & 
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Pitsios Constantinos 
Allergology and Clinical Immunology

Special Teaching Staff in Physiology and Immunology 
at the Medical School of the University of Cyprus, since 
2016. He earned his PhD degree for his research on 
cell immunology in HIV infection, in 2008. Since 2009 
he was visiting teaching faculty at the Department of 
Dietetics and Nutrition, Harokopio University, Athens, 
Greece. He was member of the Immunotherapy IG 
Council and is currently member of the Eosinophilic 
Esophagitis WG Council of the European Allergology 
Academy and Clinical Immunology EAACI (2011-today). 
He was the Coordinator of the Task Force 
“Contraindications in Immunotherapy” of EAACI 
(2012-2014). His main research field is Allergology, 
particularly allergen immunotherapy. 

 
Voskarides Constantinos 
Genetics - Molecular Biology

Special Teaching Staff in Biochemistry, Molecular 
Biology and Genetics at the Medical School of the 
University of Cyprus. He holds a PhD in Molecular 
Biology and Genetics (University of Cyprus). 
He contributed towards the discovery of new genes 
responsible for familial renal diseases and he has 
also contributed to the establishment of the first 
Biobank in Cyprus. His current research is focused on 
population genetics of different familial diseases and 
on evolutionary genetics of cancer. He has authored 
46 articles (first author in 23 of them) in high impact 
journals with more than 1,200 citations (h factor: 18). 
Recently he has edited the book “Genomic elements 
in health, disease and evolution”, published by Springer 
Publishing Group. He is also Associate Editor at the 
journals “BMC Medical Genetics” and “Journal 
of Molecular Evolution”.

 
 

 

of Cardiological Science St George’s Hospital Medical 
School, London, and the Imperial School of Medicine, 
London.

 
Special Teaching Staff
 
Cleanthous Solon 
Orthopaedic and Trauma Surgery  

Special Teaching Staff in Anatomy at the Medical 
School of the University of Cyprus. He is a registered 
member in several Orthopaedic Associations and Medical 
Associations in Cyprus, Greece and UK. He studied 
Medicine in Manchester and worked in several hospitals 
in England where he gained the certificate of completion 
of Basic Surgical Training at the Royal College of Surgeons. 
He trained and completed the Higher Orthopaedic 
Surgical Training in Athens.

  
Gkougkoudi Evangelia 
Paediatric Surgery

Special Teaching Staff for the teaching of Clinical Skills 
at the Medical School of the University of Cyprus. 
She holds a PhD from Ruperto Carola School 
of Medicine in Heidelberg and 2 Master degrees.   
Lecturer in Paediatric Surgery at the Medical School 
of the Aristotle University of Thessaloniki (2007-2013). 
Scholarships from the National Scholarship Foundation 
and the Greek Association of Paediatric Surgeons. 
Her current research is focused on congenital 
malformation of urogenital system in children. 
She participates in the design and development 
of the Simulation Center of the Medical School. 
She has published several articles in medical journals 
and contributed chapters in medical textbooks. 
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Adjunct Professors
 

Mpoumpas Demetrios 
Internal Medicine, University of Athens

Dawson Peter 
General Surgery, Imperial College London

Drakos Stavros 
Internal Medicine - Cardiology, University of Utah

Exadaktylos Aristomenis 
Emergency Medicine, University of Bern

Koutsilieris Michalis 
Physiology, University of Athens

 
Special Scientists - Hospital Doctors
 
The Medical School collaborates with 130 doctors 
of various specialties from Nicosia's General Hospital, 
Archbishop Makarios III Hospital, Bank of Cyprus 
Oncology Centre, and the Cyprus Institute of 
Neurology and Genetics. These doctors participate 
in the Medical School's teaching and training 
programme of our students. 





Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Τηλέφωνο: +357 22 894352 
Τηλεομοιότυπο: +357 22 895396 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: med@ucy.ac.cy 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ucy.ac.cy/medical

Medical School, University of Cyprus
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