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Τελετή εγκαινίων του Κέντρου 

Χειρουργικής Προσομοίωσης  

Δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 

Αθήνα, 26/01/2023 

Χαιρετισμός του Πρύτανη, Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά και εξαιρετική τιμή χαιρετίζω τη 

σημερινή εκδήλωση εγκαινίων ακόμα μιας νέας δομής 

υψηλότατου επιπέδου για το Πανεπιστήμιό μας και τη 

Δημόσια Υγεία, του Κέντρου Χειρουργικής Προσομοίωσης 

που πραγματοποιήθηκε με την ευγενική  δωρεά του 

Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

Πιο συγκεκριμένα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του 

Αττικού Κτηρίου της Ιατρικής μας Σχολής, το γνωστό πλέον 

ΑΚΙΣΑ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, λειτουργεί πλέον με τη χρήση προσομοιωτών 
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εικονικής πραγματικότητας ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών το 

Κέντρο Χειρουργικής Προσομοίωσης! 

Το πρωτοποριακό αυτό έργο αποτελεί δωρεά του 

Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και συστάθηκε με τον 

Ν.4655/2020 «Πρωτοβουλία για την Υγεία», στοχεύοντας 

στην ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των 

εκπαιδευομένων φοιτητών ιατρικής και ειδικευομένων, 

μέσω της χρήσης ψηφιακών μέσων και εφαρμογών 

τεχνητής νοημοσύνης.  

Το σύστημα αξιοποιεί τους παρακάτω προσομοιωτές 

εικονικής πραγματικότητας: 

• Ρομποτικό προσομοιωτή ROBOTIX Mentor που 

συνοδεύεται από λαπαροσκοπικό βοηθό LAP Express. 

• Αρθροσκοπικό προσομοιωτή ARTHRO 2. 

• Λαπαροσκοπικό προσομοιωτή LAP Mentor 3. 

• Σύστημα παθητικής πλοήγησης για ολική 

αρθροπλαστική γόνατος από το Hospital for Special 

Surgery (New York Cornell University). 

Αναλυτική παρουσίαση του Κέντρου θα γίνει ακολούθως 

από τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθηγητή 

Εμμανουήλ Πικουλή, Επόπτη του ΑΚΙΣΑ και υπεύθυνο 

εκπαίδευσης στο θεματικό πεδίο της Γενικής Χειρουργικής μέσω 

προσομοιώσεων και τεχνητής νοημοσύνης, και τον καθηγητή 

της Ιατρικής Σχολής Παναγιώτη Παπαγγελόπουλο, υπεύθυνο 
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εκπαίδευσης στο θεματικό πεδίο της Ορθοπαιδικής 

Χειρουργικής. 

Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών θα ήθελα να 

ευχαριστήσω το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και για αυτή τη 

δωρεά και συνολικά για τη στήριξή του με μεγάλες δωρεές 

ιδιαίτερα στον Τομέα της Υγείας.  

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει 

μεγάλη παράδοση ευεργετών και δωρητών. Οι ευεργέτες του 

ΕΚΠΑ διαχρονικά, χάρη στην επιθυμία και το όραμά τους για μια 

καλύτερη εκπαίδευση συνέβαλλαν τα μέγιστα στην προώθηση 

της γνώσης και της δημόσιας υγείας και συνεχίζουν να 

προσφέρουν σε δύσκολες εποχές, όπως οι σημερινές.  

Σημαντικές δωρεές πραγματοποιούνται και σήμερα προς το 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, απόδειξη η 

σημερινή τελετή εγκαινίων σημαντικού ιατρικού εξοπλισμού ως 

δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος! 

Με απώτερο στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης στην 

υγειονομική περίθαλψη, την ενίσχυση της ποιότητας των 

υπηρεσιών υγείας για όλους, και την ενδυνάμωση των 

επαγγελματιών υγείας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, η 

διεθνής Πρωτοβουλία για την Υγεία υποστηρίζεται πλήρως 

από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με προϋπολογισμό που 

υπερβαίνει τα $750 εκατομμύρια! 

Τιμούμε λοιπόν όλους τους Ευεργέτες και Δωρητές του 

Ιδρύματός μας. Τους αποδίδουμε τον προσήκοντα σεβασμό για 
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τη μεγάλη προσφορά τους και προβάλλουμε το ευεργετικό έργο 

τους. Γι’ αυτή τους την προσφορά θα αποτελούν πάντα ένα 

σημαντικό πρότυπο.  

Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε και στο ΑΤΤΙΚΟ 

Νοσοκομείο και ιδιαιτέρως στον Διοικητική του κ. Σπύρο 

Αποστολόπουλο, με τον οποίο έχουμε «ανοιχτή γραμμή» για 

όλα τα θέματα.  

Επίσης οφείλω να συγχαρώ τα πάντα υπερδραστήρια 

μέλη ΔΕΠ του Τομέα Χειρουργικής και ιδιαιτέρως τον 

Διευθυντή του Τομέα, καθηγητή κ. Νίκο Νικητέα, όπως και 

τους υπεύθυνους καθηγητές για το Κέντρο, τον 

Κοσμήτορα κ. Μάνο Πικουλή και τον Διευθυντή κ. 

Παναγιώτη Παπαγγελόπουλο.  

Είναι στον προγραμματισμό μας, στα νέα Κτίρια  της 

Ιατρικής Σχολής επί της οδού Μικράς Ασίας στο Γουδί, να 

δημιουργηθούν νέα Κέντρα Προσομοίωσης και για αυτό το 

λόγο θα παρακαλέσουμε και για τη γενναιόδωρη 

υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.  

Προς το παρόν, οι Συνάδελφοι που έχουν εκδηλώσει 

σχετικό ενδιαφέρον είναι οι: Παναγούλα Αγγελογιάννη, 

Δημήτρης Αγγουράς, Νίκος Βραχνής, Σπυρέττα Γολεμάτη, 

Διονύσης Δελλαπόρτας, Γιώργος Θεοδωρόπουλος, Ιωάννης 

Καραβοκυρός, Δημήτρης Κουλαλης, Ζήσης Κρατήρας, 

Θωμάς Νικολόπουλος, Θανάσης Πρωτοπαπάς, 

Κωνσταντίνος Στραβοδήμος, Γρηγόρης Στρατάκος, 



 5 

Δημήτρης Σχίζας, Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος και 

αναμένουμε και από άλλους Συναδέλφους που τυχόν 

ενδιαφέρονται. 

Επιπλέον το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ως σημαντικός 

αρωγός των μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής που 

εργάζονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικό, έχει 

αναλάβει τη διαμόρφωση των κοιτώνων των Ιατρών.  

Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα ήθελα να 

σημειώσω την τεράστια προσφορά γενικότερα και το 

πρωτοποριακό έργο του Τομέα Χειρουργικής.  

Στην Τομέα Χειρουργικής έχουν υπηρετήσει και 

προσφέρει μεγάλες μορφές της Χειρουργικής με διεθνή 

απήχηση και αναγνώριση. 

Βεβαίως, η Ιατρική μας Σχολή με όλους σας, με όλους μας, 

έχει κάνει τα τελευταία χρόνια τεράστια σταθερά βήματα προς 

το μέλλον που οραματιζόμαστε.  

 Οι Διεθνείς Κατατάξεις αναδεικνύουν τη σημαντική θέση 

της Σχολής μας ανάμεσα σε χιλιάδες Ιατρικές Σχολές σε όλο τον 

κόσμο.  

Στα πρόσφατα χρόνια η Ιατρική μας Σχολή μεγαλώνει 

κτηριακά και ενισχύεται σε εξοπλισμό.  

Με νέα Κτήρια, νέες υποδομές και επεκτάσεις και 

ανακαινίσεις. Ως Πρυτανική Αρχή δώσαμε και δίδουμε 

ιδιαίτερη έμφαση στην βελτίωση των υποδομών και τη 
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ανάπτυξη νέων με σκοπό τη δημιουργία όσο γίνεται 

καλύτερων συνθηκών για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας 

και της έρευνας.  

Η λειτουργία του Κέντρου Νέων Τεχνολογιών και 

Ιατρικής Ακριβείας ήδη αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα 

πρωτοποριακής έρευνας. Ενώ ταχύτατα προχωρούμε και στην 

ολοκλήρωση νέου core facility στο ΑΚΙΣΑ παραπλεύρως του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αττικόν, καθώς και των άλλων 

core facility, όπως και στην Ίδρυση Ερευνητικών 

Ινστιτούτων με βάση το νέο νομικό πλαίσιο. 

Επίσης, όπως γνωρίζετε, το Αγγλόφωνο Προπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών BA in Medicine ξεκίνησε για πρώτη φορά 

στις 3 Οκτωβρίου 2022 και οι διδάσκοντες είναι Καθηγητές 

και στελέχη της Ιατρικής μας Σχολής. Στα επόμενα έτη θα 

κληθούμε όλοι να μετέχουμε σε αυτό το σημαντικό εγχείρημα 

ως Διδάσκοντες. 

Στο σημείο αυτό με υπερηφάνεια σημειώνω ότι το 

Πανεπιστήμιό μας είναι, μαζί με άλλα 11  Πανεπιστήμια  

ιδρυτικό μέλος από το 2018 του Ευρωπαϊκού 

Πανεπιστημίου CIVIS. Κατά το προηγούμενο διάστημα και 

με το ΕΚΠΑ να είναι στην Προεδρία της Συνόδου των 

Πρυτάνεων του CIVIS, πετύχαμε χρηματοδότηση από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2022-2026! 

 

Κυρίες και κύριοι, 
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Θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω το Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για τη στήριξη της «Πρωτοβουλίας 

για την Υγεία» και γενικότερα για την εμπιστοσύνη τα 

τελευταία χρόνια και τη στήριξη στο ΕΚΠΑ. 

Με έργα όπως το σημερινό, το Πανεπιστήμιό μας 

αλλάζει, μεγαλώνει και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 

προκλήσεις της Επιστήμης και στις ανάγκες της 

κοινωνίας!  

Ολοκληρώνοντας, θέλω να συγχαρώ ακόμα μία φορά 

τις Καθηγήτριες και τους Καθηγητές μας στην Ιατρική 

Σχολή και στο Χειρουργικό Τομέα για τις δράσεις τους και 

τις πρωτοβουλίες τους για αριστεία και καινοτομία. 

 

Σας ευχαριστώ. 


