
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Χαιρετισμός 
 
Αγαπητέ/ή Συμφοιτητή/ρια, 
 
Θα θέλαμε να σε καλωσορίσουμε στην 27η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης που θα 
πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του 29ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής 
Ελλάδας (ΕΣΦΙΕ) & 17ου Διεθνούς Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών στις 5 – 7 
Μαΐου 2023 στην Αλεξανδρούπολη στο ξενοδοχείο Astir Egnatia.  
 
Η Ολυμπιάδα αποτελεί έναν διαγωνισμό ιατρικών γνώσεων με ερωτήσεις διαβαθμισμένης 
δυσκολίας, προσαρμοσμένες, από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης, στο επίπεδο των προπτυχιακών φοιτητών. Οι διαγωνιζόμενοι με 
γνώμονα την ευγενή άμιλλα, τον υγιή ανταγωνισμό, την κριτική σκέψη και τις ιατρικές τους 
γνώσεις, καλούνται να δώσουν λύση σε μια ποικιλία ερωτήσεων και προβλημάτων με 
θεματολογία που καλύπτει όλο το φάσμα της ιατρικής επιστήμης. 
 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης για την πολύτιμη βοήθεια και συνεισφορά τους στην ομαλή 
προετοιμασία και διεξαγωγή αυτού του διαγωνισμού, καθώς και για την εξασφάλιση του 
υψηλού και αξιόλογου επιπέδου του. 
 
Στον παρακάτω οδηγό θα βρεις χρήσιμες πληροφορίες, που ελπίζουμε να σε βοηθήσουν 
στην προετοιμασία σου για την 27η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης. Είμαστε στη διάθεσή σου 
για οποιαδήποτε πληροφορία. 
 
Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία και σε περιμένουμε στο 29ο ΕΣΦΙΕ & 17ο Διεθνές Forum στην 
όμορφη Αλεξανδρούπολη. 
 
 

Η Πρόεδρος του 29ου ΕΣΦΙΕ 
Άννα Ελευθερίου 

Η Υπεύθυνη της 27ης Ολυμπιάδας 
Χρυσούλα Αρχάκη

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

Βασικές πληροφορίες για την Ολυμπιάδα 
 
Τι είναι η Ολυμπιάδα  
Πρόκειται για ένα διαγωνισμό γνώσεων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 
προσομοίωσης της ιατρικής πράξης που αφορούν όλο το φάσμα της ιατρικής επιστήμης.  
 
Ποια είναι η Μορφή του Διαγωνισμού 
Η Ολυμπιάδα αποτελείται από δύο ξεχωριστά μέρη :  
 
Προκλινικό Μέρος  
Περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τις Βασικές Επιστήμες, όπως η Βιολογία, η Βιοχημεία 
και η Ανατομία, που διδάσκονται έως το 3ο έτος σπουδών.  
 
Κλινικό Μέρος  
Περιλαμβάνει ερωτήσεις που σχετίζονται κυρίως με κλινικά περιστατικά, με έμφαση στην 
κατανόηση των παθήσεων, τη διάγνωσή και τη θεραπεία τους. Το κλινικό μέρος διακρίνεται 
σε τρεις φάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια στον παρόντα οδηγό .  
 
Ποια η Γλώσσα της Ολυμπιάδας  
Η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης διεξάγεται τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.  
 
Ποιος έχει Δικαίωμα Συμμετοχής  
Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές από Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού που θα 
έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στο 29ο ΕΣΦΙΕ.  
Οι φοιτητές του 1ου - 3ου έτους μπορούν να συμμετέχουν μόνο στο προκλινικό μέρος, ενώ 
οι φοιτητές του 4ου - 6ου έτους, όπως και οι επί πτυχίω φοιτητές θα έχουν δυνατότητα 
επιλογής συμμετοχής στο προκλινικό ή στο κλινικό μέρος.  
Η συμμετοχή μπορεί να γίνεται είτε ατομικά είτε ομαδικά. Η κάθε ομάδα μπορεί να 
αποτελείται από 1-3 άτομα, ίδιου ή διαφορετικού έτους. 
 

Προκλινικό μέρος  
 
Το Προκλινικό Μέρος είναι γραπτή εξέταση διάρκειας 1,5 ώρας η οποία αποτελείται από 
100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τέσσερις πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων μόνο 
ΜΙΑ είναι η σωστή. Οι απαντήσεις θα δίνονται σε προκαθορισμένο χρόνο για την κάθε  
ερώτηση. Περαιτέρω οδηγίες θα δοθούν από την Οργανωτική Επιτροπή στους 
συμμετέχοντες.  
Νικητήρια ομάδα του Προκλινικού Μέρους θα αναδειχθεί αυτή που θα συγκεντρώσει την 
μεγαλύτερη βαθμολογία από τις εξετάσεις. Η νικητήρια ομάδα θα ανακοινωθεί στην Τελετή 
Λήξης του 29ου ΕΣΦΙΕ. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Κλινικό μέρος 
 
Αποτελείται από τρεις φάσεις: 

 Πρώτη φάση: είναι γραπτή εξέταση διάρκειας 1,5 ώρας η οποία αποτελείται από 
100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε προκαθορισμένο χρόνο. 
 

 Δεύτερη φάση – Speed Round: Οι πέντε ομάδες που θα συγκεντρώσουν τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία από την πρώτη φάση του Κλινικού Μέρους θα προκριθούν 
στη δεύτερη φάση. Σε αυτή τη δοκιμασία οι τρεις ομάδες θα συναγωνιστούν σε 50 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν αντίπαλο τους το 
χρόνο καθώς σε αυτή τη φάση ο χρόνος απάντησης για την κάθε ερώτηση θα είναι 
μειωμένος. Οι τρεις ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία προκρίνονται στην τρίτη 
φάση. 
 

 Τρίτη φάση: Οι τρεις ομάδες που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία 
από τη δεύτερη φάση του Κλινικού Μέρους θα προκριθούν στην τρίτη φάση. 
Περιλαμβάνει διαδραστικές ερωτήσεις βασισμένες σε κλινικό περιστατικό. Η ομάδα 
με την υψηλότερη βαθμολογία ανακηρύσσεται νικήτρια. 

 

Χρονοδιάγραμμα Ολυμπιάδας Ιατρικής Γνώσης 
 

Το παρακάτω χρονοδιάγραμμα αφορά την περίοδο υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής για την 
27η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης αλλά και όλες τις πληροφορίες για την διεξαγωγή του 
Διαγωνισμού. 
 
Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής  
Στις 6 Μαρτίου 2023 ανοίγουν οι αιτήσεις συμμετοχής στην 27η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης.  
 
Λήξη Υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής  
Στις 16 Απριλίου 2023 λήγουν οι αιτήσεις συμμετοχής στην 27η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης.  
 
Προκλινικό Μέρος  
Το Σάββατο 6 Μαΐου 2023 στις 09:00 – 11:00 θα πραγματοποιηθούν οι γραπτές εξετάσεις του 
Προκλινικού Μέρους.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
Κλινικό Μέρος | Πρώτη Φάση  
Το Σάββατο 6 Μαΐου 2023 στις 11.00-13.00 θα πραγματοποιηθούν οι γραπτές εξετάσεις της 
πρώτης φάσης του Κλινικού Μέρους.  
 
Κλινικό Μέρος | Δεύτερη Φάση 
Το Σάββατο 7 Μαΐου 2023 στις 13:00 – 14:00 θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση του 
κλινικού μέρους.  
 
Κλινικό Μέρος | Τρίτη Φάση 
Την Κυριακή 7 Μαΐου 2023 στις 10:00 – 12:00 θα πραγματοποιηθεί η τρίτη φάση του κλινικού 
μέρους.  
 
Απονομή Βραβείων  
Στην Τελετή Λήξης του 29ου ΕΣΦΙΕ θα ανακοινωθούν οι νικητές του Προκλινικού & Κλινικού 
Μέρους και θα απονεμηθούν τα βραβεία. 
 

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης 
 
Οι παρακάτω προϋποθέσεις είναι αυστηρές για τη συμμετοχή των φοιτητών στην 27η 
Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης. Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να συμμορφωθεί με τους 
παρακάτω όρους και υποχρεώσεις καθώς η μη τήρηση τους δίνει το δικαίωμα στην 
Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου να προβεί σε ακύρωση της συμμετοχής του μέλους ή 
ολόκληρης της Ομάδας.  

1. Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να πραγματοποιήσει την Εγγραφή του στο 29ο 
Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας – ΕΣΦΙΕ πριν από την υποβολή 
της δήλωσης συμμετοχής. Στη φόρμα υποβολής υπάρχει ειδικό πλαίσιο στο οποίο 
πρέπει να συμπληρώνονται οι κωδικοί αποδείξεων των διαγωνιζομένων. Σε 
περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή των διαγωνιζομένων η Ομάδα 
δε θα λαμβάνεται υπόψη.  

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσα άτομα είναι φοιτητές Ιατρικής και διατηρούν 
τη φοιτητική του ιδιότητα μέχρι και τη διεξαγωγή της Ολυμπιάδας. Σε περίπτωση 
λήψης του Πτυχίου πριν τη διεξαγωγή της Ολυμπιάδας η συμμετοχή ΔΕΝ είναι 
έγκυρη.  

3. Οι φοιτητές 1ου – 3ου έτους σπουδών έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο στο 
Προκλινικό Μέρος της Ολυμπιάδας.  

4. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να απαντούν έγκαιρα στα e-mail που τους 
αποστέλλονται από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.  

5. 5. Η Ολυμπιάδα αποτελεί δομή του Συνεδρίου και ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής 
της ρυθμίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να 
βεβαιωθούν πως ΔΕΝ έχουν κάποια άλλη υποχρέωση στο πλαίσιο του Συνεδρίου 
π.χ. Στρογγυλή Τράπεζα, Ελεύθερη Ανακοίνωση, ταυτόχρονα με τη διεξαγωγή της 
Ολυμπιάδας.  



 
 
 
 
 
 
 
Συμβουλευτείτε το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου που βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα μας www.29esfie.gr, καθώς δε θα πραγματοποιηθεί ΚΑΜΙΑ αλλαγή σε 
οποιαδήποτε δομή του Συνεδρίου σε περίπτωση που αυτή συμπίπτει με την Ολυμπιάδα. 
 

Επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή 
 
Για οποιαδήποτε απορία ή οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει σχετικά με την 27η 
Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης η Οργανωτική Επιτροπή το Συνεδρίου είναι πάντα διαθέσιμη 
για όλους τους συμμετέχοντες. 
Επικοινώνησε μαζί μας στο : 29esfie.olympics@gmail.com  
Επιπλέον, για να είστε σε διαρκή ενημέρωση για οτιδήποτε σχετικό με το 29ο ΕΣΦΙΕ & το 
17ο Διεθνές Forum, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media:  
Facebook: https://www.facebook.com/29esfie/  
                   https://www.facebook.com/17.International.Forum 

Instagram: https://www.instagram.com/29esfie/ 
      https://www.instagram.com/17.international.forum/  
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