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Γιώργιος Βαϊόπουλος, MD, PhD 
Παθολόγος - Ρευματολόγος 
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
Ο κ. Γιώργος Βαϊόπουλος είναι πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Εχει την ειδικότητα της Παθολογίας, την οποία 
απέκτησε στην Α΄ Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, και της 
Ρευματολογίας για την οποία εκπαιδεύθηκε στο Royal Victoria Hospital (Mc 
Gill University) του Μόντρεαλ. 
Διήλθε όλες τις βαθμίδες της Πανεπιστημιακής του σταδιοδρομίας από 
πανεπιστημιακός βοηθός μέχρι τακτικός καθηγητής. 
 
Το διδακτορικό του δίπλωμα, το οποίο έλαβε με βαθμό άριστα, αναφέρεται 
στη βιοχημική μελέτη (πεπτιδική ανάλυση, α2β2121 Glu  Lys ) της αιμοσφαιρίνης 
Ο-Θράκη. 
 
Είναι κάτοχος των: 

1. ECFMG και  
2. Ενδεικτικού σπουδών επί των εκπαιδευτικών και εξεταστικών μεθόδων 

και τεχνικών της προπτυχιακής Ιατρικής εκπαίδευσης. 
 
Από την αρχή της σταδιοδρομίας του μέχρι και το 2010 υπηρέτησε (όπου και 
ανήκε) στην Α’ Παθoλογική Κλινική στο Λαϊκό Νοσοκομείο, ενώ παράλληλα 
ήταν υπεύθυνος του Εξωτερικού Ρευματολογικού Ιατρείου της κλινικής. Ολα 
αυτά τα χρόνια το διδακτικό του έργο (φοιτητών ιατρικής σχολής - 3ετών και 
τριμηνιτών, ειδικευομένων ιατρών) αφορά την παθολογία και ρευματολογία). 
 
Από 15/ετίας είναι υπεύθυνος των μεταπτυχιακών μαθημάτων Ρευματολογίας 
και των εξετάσεων Παθολογίας στα πλαίσια της Κλινικής Φαρμακολογίας και 
Παθοφυσιολογίας του Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Κλινική 
Φαρμακολογία.  
 
Από το τέλος του  2010, λόγω αφυπηρέτησης, είναι ομότιμος καθηγητής. 
 Συμμετέχει ως διδάσκων, σε μαθήματα μεταπτυχιακών  1) της 
Πειραματικής Φυσιολογίας (εφαρμοσμένη μοριακή φυσιολογία), 2) 
Παθολογικής Ανατομίας, 3) Μεταβολισμού των οστών, 4) Κλινικής 
Φαρμακολογίας, 5) Δερματολογίας, 6) Σακχαρώδους διαβήτη και 
παχυσαρκίας, 7) Θεραπευτικής άσκησης- χειροθεραπείας- Ιαματικής Ιατρικής,  
8) Ερευνητικό κέντρο Βιοϊατρικών επιστημών Αλέξανδρος Fleming, 9)  
Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία, 10) Ρευματολογίας. 
 
Στην αξιολόγηση διδασκαλίας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές λαμβάνει 
άριστα 
 
Δίνει διαλέξεις κάθε έτος στο Λαϊκό Παν/μιο - Εταιρείας φίλων του Λαού.   
 



Εξακολουθεί να διδάσκει σε 2/ετείς, 4/ετείς και 6/ετείς  φοιτητές της Ιατρικής 
Σχολής του Παν/μίου Αθηνών (Ανατομία, Φυσιολογία, Παθολογία, 
Χειρουργική Παθολογία, Ρευματολογία και Δερματολογία). 
Καθοδηγεί και βοηθάειι τους φοιτητές Ιατρικής και νέους Ιατρούς για 
προετοιμασία των εξετάσεων  στο USMLE 
 
Είναι άμισθος Επιστημονικός συνεργάτης: α) στην Πειραματική φυσιολογία, β) 
στην Α’ Παθολογική Κλινική του Παν/μίου Αθηνών – Λαϊκό Νοσοκομείο και γ) 
στη Δερματολογική Κλινική του Παν/μίου Αθηνών “Ανδρέας Συγγρός”. 
 
Είναι από 17/ετίας μέλος της τριμελούς επιτροπής Μεταπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών στη Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία.  
Είναι μέλος της επιτροπής Ηθικής δεοντολογίας της Ιατρικής Σχολής του 
Παν/μίου Αθηνών. 
 
Είναι  εκπαιδευτής και υπεύθυνος εκπαίδευσης των 2/ετών φοιτητών Ιατρικής 
Σχολής στην εφαρμοσμένη Κλινική Φυσιολογία στην Α’ Παθολογική κλινική 
του Λαϊκού Νοσοκομείου. 
 
Συμμετέχει σε Επιστημονικά Συνέδρια Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, ως 
συντονιστής. 
 
Βραβεία 

1. Το 2012 στο Συνέδριο Παθολογίας του απονεμήθηκε το Βραβείο του  “ 
Ασκληπιού” και 

2. Το 2018 του απονεμήθηκε από το Εργαστήριο της Πειραματικής 
Φυσιολογίας το Βραβείο “ Εξαίρετης Ακαδημαϊκής Προσφοράς “ 

 
Υπήρξε μέλος επιστημονικών εταιρειών, εξεταστικών, υγειονομικών και 
συντακτικών επιτροπών. 
Υπήρξε μέλος και Πρόεδρος της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας. 
 
Είναι μέλος: των Εταιρειών, Εσωτερικής Παθολογίας, Ρευματολογίας, 
Ανοσολογίας, Πνευμονικής Υπέρτασης και Φυσιολογίας. 
 
Εχει συμβάλλει στην εκπόνηση πολλών διδακτορικών διατριβών. Στα πλαίσια 
της Παθολογίας και Ρευματολογίας το ενδιαφέρον του εστιάζεται και στη νόσο 
Αδαμαντιάδη-Behcet.  
Εχει συγγράψει περισσότερες από 35 ανασκοπήσεις και 20 μονογραφίες στην 
Ελληνική και συμμετείχε σε συγγραφή 20 πανεπιστημιακών συγγραμμάτων 
καθώς και στην Επιμέλεια μεταφράσεων Ιατρικών βιβλίων. Οι ελληνικές 
δημοσιεύσεις είναι άνω των 100 και οι ξενόγλωσσες περί τις 190. Εχει δώσει 
περί τις 200 διαλέξεις σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα και συμμετείχε ως 
ομιλητής σε 200 συνέδρια-στρογγύλες τράπεζες-σεμινάρια και συμπόσια. Ο 
βιβλιογραφικές του αναφορές ξεπερνούν τις 2000 σε αριθμό.  
 
Ο κ. Βαϊόπουλος συνεχίζει με αμέριστο ενδιαφέρον τις εκπαιδευτικές του 
δραστηριότητες καθώς και πάντοτε ατελώς τις κλινικές συμβουλευτικές 
γνώμες και καθοδηγήσεις σε φοιτητές και ιατρούς.   
 


