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 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: 
 

Ατομικά στοιχεία 
 

Όνομα: Κωνσταντίνος 
 

Επώνυμο: Μάρκου 
 

Έτος Γέννησης: 1965 
 

Τόπος Γέννησης: Λάρισα 
 

Εργασία: Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 
 

Τόπος Διαμονής: Θεσσαλονίκη 
 

Διεύθυνση: Μανδηλαρά 8, Τριανδρία (ΤΚ: 55337) 
 

Τηλέφωνα: 2310 926357, 6932 721545 
 

E-mail: kmarkou@med.auth.gr 
 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος (Σύζυγος: Ελένη Κουπατσιάρα) με τρία παιδιά 
(Δημήτριος: φοιτητής, Μαριάνθη: μεταπτυχιακή 
φοιτήτρια, Ελπίδα: μαθήτρια) 

 

Τίτλοι σπουδών 
 

• Πτυχίο Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. (26 7-1989), Λίαν Καλώς: 8,28 
 

• Διδακτορικό Αριστούχος Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 
(15-12-2000) 

 

• Μεταπτυχιακή εκπαίδευση Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Ωτολογίας-Νευροωτολογίας, 
Universite Bordeaux II, France (23-6-2009) 

 
Ιατρική ειδικότητα Τίτλος ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας 

(Νομ. Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, 15-1-1997) 
 

Μετεκπαίδευση 1.  Επτά  μήνες  μετεκπαίδευση στην Ωτοχειρουργική 
και Νευροωτοχειρουργική (Πανεπιστημιακή Ω.Ρ.Λ. 
κλινική Bordeaux, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
PELLEGRIN, Πανεπιστήμιο Bordeaux II Victor Segalen) 
2. Συνολικά 27 ημέρες μετεκπαίδευσης σε εννέα 
Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια του Εξωτερικού, εκ των 
οποίων 24 ημέρες αφορούσαν πρακτική εξάσκηση σε 
χειρουργικές τεχνικές 

mailto:kmarkou@med.auth.gr
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3. Συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση στην 
εκπαιδευτική μεθοδολογία: Επιτυχής παρακολούθηση 
του 4ου Εξαμηνιαίου Σεμιναρίου: «Εκπαίδευση 
Εκπαιδευτών» που διοργανώθηκε από την Ιατρική 
Σχολή Α.Π.Θ., 2004-2005 

 
Επαγγελματικές /ερευνητικές 
Δραστηριότητες 

23-09-1989 Εκπαιδευόμενος Ιατρός, 401 Γ.Σ.Ν.Α., 
Αθήνα 

 
06-11-1991 Ειδικευόμενος, Α΄ Χειρ/κή Κλινική, 424 

Γ.Σ.Ν.Ε. Θεσσαλονίκης 

 
06-11-1992 Ειδικευόμενος, Ω.Ρ.Λ. κλινική, 424 Γ.Σ.Ν.Ε. 

 
01-12-1993 Ειδικευόμενος, Ω.Ρ.Λ. Πανεπιστημιακή 

κλινική, ΑΧΕΠΑ 

 
01-12-1996 Επιμελητής, Ω.Ρ.Λ. κλινική 424 ΓΣΝΕ. 

 
15-01-1997 Τίτλος Ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας 

 
25-02-1997 Επιστημονικός συνεργάτης Ω.Ρ.Λ. 

Πανεπιστημιακής Κλινικής ΑΧΕΠΑ, 
(ανανεώσεις θητείας έως Απρίλιος 2003) 

 
15-08-1997 Διευθυντής Ω.Ρ.Λ. κλινικής 492 Γ.Σ.Ν. 

 
10-09-2000 Επιμελητής, Ω.Ρ.Λ. κλινική 424 Γ.Σ.Ν.Ε. 

 
05-01-2005 Λέκτορας   Ιατρικής   Σχολής   Α.Π.Θ., Α  ́

Πανεπιστημιακή Ω.Ρ.Λ. κλινική ΑΧΕΠΑ 

 
05-05-2008 Συνεργαζόμενο μέλος της 

«Πανεπιστημιακής Σχολής Ω.Ρ.Λ. του 
Bordeaux» 

 
12-11-2009 Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής 

Α.Π.Θ., Α΄ Πανεπιστημιακή Ω.Ρ.Λ. κλινική 
ΑΧΕΠΑ 

 
26-08-2014 Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής 

Α.Π.Θ., Α΄ Πανεπιστημιακή Ω.Ρ.Λ. κλινική 
ΑΧΕΠΑ 

 
19-10-2016 Διευθυντής Β’ Πανεπιστημιακής Ω.Ρ.Λ. 

κλινικής, Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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Διακρίσεις 1. Τέσσερα πρώτα βραβεία σε εργασίες που 
συμμετείχα σε διεθνή συνέδρια 
2. Δύο πρώτα βραβεία σε εργασίες που συμμετείχα 
σε ελληνικά συνέδρια 
3. Έπαινος Αριστείας στη Διδασκαλία για το 
Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015, από το τμήμα Ιατρικής  
του Α.Π.Θ. (26-11-2015) 

 

Κριτής (reviewer) 1. European Journal of Surgical Oncology (IF: 3.009) 
2. Hippokratia (IF: 0.589) 
3. Medical Principles and Practice ( IF: 1.34) 
4. Leukemia & Lymphoma (2.891) 
5. Journal of Medical Case Reports 
6. Journal of Cancer Research and Therapeutic Oncology 
7. Case reports in Otolaryngology 
8. BMJ case reports 
9. Archives of International Surgery 
10. Austin Otolaryngology 
11. Otorhinolarhyngologia, Head and Neck Surgery 

 
 
 

Δημοσιεύσεις (PubMed, Scopus) 81  

Αναφορές (citations) 644 
     

Η-Index 14 
     

Ερευνητικά προγράμματα Α. Συμμετοχή σε δύο επιδοτούμενα ευρωπαϊκά 

ερευνητικά προγράμματα: 
 

α. 1996-1999: PAN-European Concerted Action 
«Protection Against Noise». European Commission, 
Directorate-General XII, Science Research Development, 
Fourth framework programme, Biomedical and Health 
Research-Biomed 2, Area 4.5: RESEARCH ON 
OCCUPATIONAL AND ENVIROMENTAL HEALTH. 

 

β. 2002-2005: Potential Adverse Effects of GSM 
Cellular Phones on Hearing «GUARD». Key Action No 
QOL-2001-4.2;QOL-2001-4.2.1. 
Fifth Framework Quality of Life and Managing of Living 
Resources. Key Action 4: Environment and Health. 
Proposal Number QLRT-2001-00150 

 
Β. Συμμετοχή ως ερευνητής σε πέντε επίσημες κλινικές 

μελέτες, εκ των οποίων οι τέσσερεις με πρόσθετες 
αμοιβές από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. 
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ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
 

Σπουδές – Σταδιοδρομία 
 

Γεννήθηκα στη Λάρισα στις 12 Σεπτεμβρίου 1965. Κατάγομαι από την Λάκκα Σουλίου 
του νομού Πρέβεζας. Περάτωσα τη μέση εκπαίδευση στο 2ο Γενικό Λύκειο Λαρίσης 
αποφοιτώντας το 1983 με βαθμό Άριστα (19 7/13). 

Την ίδια χρονιά κατόπιν συμμετοχής μου στις Πανελλήνιες Εισαγωγικές εξετάσεις 
εισήχθηκα στο Ιατρικό τμήμα της Στρατιωτικής Σχολής  Αξιωματικών  Σωμάτων  και  
γράφτηκα στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  
Ολοκλήρωσα τις πανεπιστημιακές μου σπουδές το 1989, κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο 
με βαθμό πτυχίου Λίαν Καλώς (8,28). Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους αποφοίτησα δεύτερος 
από τη Σ.Σ.Α.Σ. ως μόνιμος Ανθυπίατρος του Στρατού Ξηράς. 

Από τον Σεπτέμβριο του 1989 έως το Σεπτέμβριο του 1990 εκπαιδεύτηκα στις βασικές 
ιατρικές ειδικότητες στο 401 ΓΣΝΑ, ως εκπαιδευόμενος στη Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού. 

Από τον Οκτώβριο του 1990 έως το Νοέμβριο του 1991 υπηρέτησα ως Ανθυπίατρος 
στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Πυροβολικού στη Θήβα, παρέχοντας πρωτοβάθμιες υπηρεσίες 
υγείας στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό. 

Κατόπιν επιτυχών εξετάσεων τον Μάρτιο του 1991 επιλέχθηκα μεταξύ 
συνυποψηφίων για την ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας. 
Τον Νοέμβριο του 1991 άρχισα την ειδίκευσή μου στην Ωτορινολαρυγγολογία. Ασκήθηκα επί 
12 μήνες στη Χειρουργική ως ειδικευόμενος στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του 424  Γ.Σ.Ν.Ε.  
και ακολούθως επί 12 μήνες στην Ωτορινολαρυγγολογία στην Ω.Ρ.Λ. κλινική του ίδιου 
Νοσοκομείου. 
Τον Νοέμβριο του 1993 τοποθετήθηκα στην Πανεπιστημιακή Ω.Ρ.Λ. κλινική Α.Π.Θ. στην 
οποία και ολοκλήρωσα το χρόνο ειδίκευσής μου στην Ωτορινολαρυγγολογία μετά από 36 
μήνες, τον Νοέμβριο του 1996. 
Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, πλην των τυπικών καθηκόντων μου, συμμετείχα 
ενεργά στο ερευνητικό πρόγραμμα της κλινικής. Εκπόνησα αρκετές επιστημονικές εργασίες 
τις οποίες ανακοίνωσα σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια ή δημοσιεύθηκαν σε ελληνικά και 
ξένα περιοδικά και έλαβα μέρος σε Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια, εκ των οποίων σε ένα ως 
εκπαιδευτής. 

Από τον Σεπτέμβριο του 1995 μου ανατέθηκε η εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής. Το 
θέμα της διατριβής αφορούσε την επιλογή της αποτελεσματικότερης μεθόδου χειρουργικής 
θεραπείας της χρονίας καταρροϊκής μέσης ωτίτιδας στην παιδική ηλικία. Η διατριβή 
εκπονήθηκε εξ’ ολοκλήρου στην Ω.Ρ.Λ. Πανεπιστημιακή κλινική και περιελάμβανε κλινικό και 
εργαστηριακό μέρος. 

Κατά το διάστημα της ειδίκευσής μου, αλλά και αργότερα ως επιστημονικός 
συνεργάτης της κλινικής συμμετείχα στην λειτουργία του Ογκολογικού ιατρείου της κλινικής 
και συνέβαλα στην αξιοποίηση των αρχείων του με αποτέλεσμα την εκπόνηση σημαντικών 
ερευνητικών εργασιών που δημοσιεύθηκαν σε περιοδικά ή ανακοινώθηκαν σε ελληνικά και 
διεθνή συνέδρια. 

Έδωσα εξετάσεις ειδικότητας στις 18-12-1996 και μου χορηγήθηκε ο τίτλος ιατρικής 
ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας στις 15-1-1997. 

Από τον Ιανουάριο του 1997 έως τον Αύγουστο του 1997 υπηρέτησα ως επιμελητής 
στην Ω.Ρ.Λ. κλινική του 424 Γ.Σ.Ν.Ε. Παράλληλα, συνεχίστηκε η επιστημονική μου 
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δραστηριότητα στην Πανεπιστημιακή Ω.Ρ.Λ. κλινική Α.Π.Θ. απασχολούμενος από τον 
Φεβρουάριο του 1997 ως επιστημονικός συνεργάτης της κλινικής μετά από απόφαση του 
Τομέα Αισθητηρίων Οργάνων. 

Το Αύγουστο του 1997 τοποθετήθηκα Διευθυντής της ΩΡΛ κλινικής του 492 Γ.Σ.Ν. 
Αλεξανδρούπολης. Στην θέση αυτή υπηρέτησα επί τρία έτη με σημαντική προσφορά στο 
κλινικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο του Νοσοκομείου. 
Παράλληλα, η επιστημονική μου συνεργασία με την Α’ Πανεπιστημιακή Ω.Ρ.Λ. κλινική ΑΧΕΠΑ 
ήταν συνεχής καθ’ όλο το παραπάνω διάστημα και τον Μάιο του 1999 ανανεώθηκε η θητεία 
μου για δύο ακόμη έτη. 

Από τις 17 Ιανουαρίου ως τις 7 Απριλίου 2000 παρακολούθησα την εκπαίδευση του 
προκεχωρημένου τμήματος της Σχολής Εφαρμογής Υγειονομικού του Στρατού Ξηράς. 

Tον Αύγουστο του 2000 τοποθετήθηκα επιμελητής στην Ω.Ρ.Λ. κλινική 424 Γ.Σ.Ν.Ε. 
Τον Σεπτέμβριο του 2000 περάτωσα τη Διδακτορική μου Διατριβή, η οποία 

υποβλήθηκε σε κρίση ενώπιον του Τομέα Αισθητηρίων Οργάνων στις 21 Δεκεμβρίου 2000. 
Κατά τη δοκιμασία βαθμολογήθηκα με Άριστα κατόπιν ομοφωνίας του συνόλου της 
εξεταστικής επιτροπής και στις 26 Απριλίου 2001 ορκίστηκα Διδάκτορας 
Ωτορινολαρυγγολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
Τον Απρίλιο του 2001 ανανεώθηκε για δεύτερη φορά η θητεία μου ως επιστημονικού 
συνεργάτη της Α’ Πανεπιστημιακής Ω.Ρ.Λ. κλινικής ΑΧΕΠΑ, έχοντας συμπληρώσει έξι έτη 
αδιάλειπτης και επωφελούς επιστημονικής συνεργασίας με την κλινική, συμμετέχοντας 
διαρκώς στο ερευνητικό της έργο και τις εκπαιδευτικές της δραστηριότητες. 

Το Δεκέμβριο του 2002 προκηρύχθηκε μία θέση λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο την 
Ωτορινολαρυγγολογία στο Ιατρικό Τμήμα του Α.Π.Θ. Υπέβαλλα αίτηση και εκλέχθηκα 
παμψηφεί στις 18 Δεκεμβρίου 2003. 
Εξαιτίας της εκλογής μου υπέβαλλα παραίτηση στην Στρατιωτική Υπηρεσία η οποία έγινε 
αποδεκτή. Στις 28 Οκτωβρίου 2004 διαγράφηκα από την ενεργό υπηρεσία στις Ένοπλες 
Δυνάμεις με τον βαθμό του Αρχιάτρου (Αντισυνταγματάρχη Υγειονομικού). Στις 5-1-2005 
ορκίστηκα και ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Λέκτορας Ωτορινολαρυγγολογίας της Ιατρικής 
Σχολής του Α.Π.Θ. 
Με απόφαση του Τομέα Αισθητηρίων Οργάνων τοποθετήθηκα στην Α’ Ω.Ρ.Λ. 
Πανεπιστημιακή Κλινική του Α.Π.Θ., Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου άσκησα έως τον Οκτώβριο του 
2016 το κλινικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό μου έργο. 

Τον Ιούλιο του 2008 προκηρύχθηκε μία θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο την Ωτορινολαρυγγολογία στο Ιατρικό Τμήμα του Α.Π.Θ. Υπέβαλλα αίτηση και 
εκλέχθηκα παμψηφεί στις 2 Ιουνίου 2009. Στις 12 Νοεμβρίου 2009 ορκίστηκα και ανέλαβα  
τα καθήκοντά μου ως Επίκουρος Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας της Ιατρικής Σχολής του 
Α.Π.Θ. 

Τον Απρίλιο του 2013 προκηρύχθηκε, μετά από αίτησή μου για εξέλιξη, μία θέση 
Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο την Ωτορινολαρυγγολογία στο Ιατρικό 
Τμήμα του Α.Π.Θ. Υπέβαλλα αίτηση και εκλέχθηκα παμψηφεί στις 30 Απριλίου 2014. Στις 26 
Αυγούστου 2014 ορκίστηκα και ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Αναπληρωτής Καθηγητής 
Ωτορινολαρυγγολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

Τον Σεπτέμβριο του 2016 εκλέχθηκα παμψηφεί από την Γ.Σ. του Τομέα Αισθητηρίων 
Οργάνων Διευθυντής της Β’ Πανεπιστημιακής Ω.Ρ.Λ. κλινικής του Α.Π.Θ. 

Από τις 19 Οκτωβρίου 2016 έχω αναλάβει επίσημα την Διεύθυνση της Β’ 
Πανεπιστημιακής Ω.Ρ.Λ. κλινικής Α.Π.Θ. στο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ. 
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Εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακό επίπεδο 
 

Από την ημέρα της εκλογής μου στη θέση του Λέκτορα και έως σήμερα (Ακαδημαϊκό 
Έτος 2015-2016) εκτέλεσα ανελλιπώς τα εκπαιδευτικά μου καθήκοντα, διδάσκοντας στα 
φροντιστηριακά μαθήματα των φοιτητών Ιατρικής και Οδοντιατρικής και κάνοντας από 
αμφιθεάτρου μαθήματα στους φοιτητές Ιατρικής και Οδοντιατρικής τόσο στο υποχρεωτικό 
μάθημα της Ωτορινολαρυγγολογίας, όσο και σε έξι επιλεγόμενα μαθήματα του 
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής. 

Από το Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 έχω ορισθεί από τον Τομέα Αισθητηρίων 
Οργάνων συντονιστής στο επιλεγόμενο μάθημα της Στοματολογίας. 

Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 έχω ορισθεί από τον Τομέα Αισθητηρίων 
Οργάνων υπεύθυνος μαθήματος για το υποχρεωτικό μάθημα της Ωτορινολαρυγγολογίας. 

Κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 μου ανατέθηκε από την Σύγκλητο η 
συνδιδασκαλία του Μαθήματος «Ιατρική βάση δεδομένων προβλημάτων ακοής» στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. 

Στις 26-11-2015 μου απονεμήθηκε από το τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. Έπαινος 
Αριστείας στη Διδασκαλία για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015. 

 

Εκπαιδευτικό έργο σε μεταπτυχιακό επίπεδο 
 

Έχω ορισθεί υπεύθυνος για την εκπαίδευση των ειδικευομένων της κλινικής και 
συμμετέχω αδιάλειπτα στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Κλινικής, του οποίου είχα 
αναλάβει επί σειρά ετών την επιμέλεια σύνταξής του. 

Συμμετέχω επίσης στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ειδικευομένων άλλων ΩΡΛ 
κλινικών και τμημάτων τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και της επαρχίας (Πανεπιστημιακή 
κλινική Λάρισας, ΩΡΛ κλινική Χανίων), όπως και στο πρόγραμμα Διαδικτυακών 
Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ωτορινολαρυγγολογίας – Χειρουργικής Κεφαλής και 
Τραχήλου. 

 

Από το Εκπαιδευτικό Έτος 2009-2010 και για τα επόμενα έως σήμερα ακαδημαϊκά έτη 
συμμετέχω ως διδάσκων στο Πρόγραμμα των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων του Νοσ. ΑΧΕΠΑ. 

 
Συμμετέχω ως επιβλέπων σε τέσσερεις Διδακτορικές Διατριβές και ως μέλος της 

τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σε μία, οι οποίες βρίσκονται στη φάση της εκπόνησής 
τους. 
Ήμουν επιβλέπων σε μία Διδακτορική Διατριβή η οποία ολοκληρώθηκε και παρουσιασθηκε 
επιτυχώς, ενώ διετέλεσα μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής δύο Διδακτορικών 
Διατριβών οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί. 

 
Ταυτόχρονα συμμετέχω στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής 

Σχολής «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία», έχοντας διδάξει από το 2005-2006 και για 
έντεκα συναπτά Ακαδημαϊκά Έτη, σε ένα μάθημα κορμού και επτά επιλεγόμενα μαθήματα. 
Σε τρία από τα επτά επιλεγόμενα αυτά μαθήματα, ανέλαβα από το Ακαδημαϊκό Έτος 2010- 
2011 το συντονισμό τους. 
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Μετά την τελευταία αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΜΣΙ (έγκριση ΓΣΕΣ 
12/15-5-2012) έχω αναλάβει συντονιστής δύο επιλεγόμενων σεμιναριακών μαθημάτων του 
Γ’ εξαμήνου, ενώ επιπλέον είμαι διδάσκων σε ένα μάθημα κορμού και σε δύο επιλεγόμενα 
σεμιναριακά μαθήματα. 
Ήμουν επιβλέπων σε δύο διπλωματικές εργασίες του παραπάνω μεταπτυχιακού 

προγράμματος οι οποίες ολοκληρώθηκαν, ενώ επιπλέον ήμουν μέλος της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής σε τρεις διπλωματικές εργασίες οι οποίες ολοκληρώθηκαν 
επιτυχώς. 
Επιπλέον, ήμουν επιβλέπων σε δύο διπλωματικές εργασίες που εκπονήθηκαν στα πλαίσια 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, το ένα στην Μ. Βρεττανία (MSc Allergy, Imperial 
College, London) και το άλλο στην Αλεξανδρούπολη (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  
της Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με τίτλο «Κλινική 
Φαρμακολογία και Θεραπευτική»). 

 
Συμμετείχα για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2014-2015 και 2015-2016 στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ωτορινολαρυγγολογία της Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης, με τίτλο «Ρινολογία-Ρινοχειρουργική» ως διδάσκων τόσο στο 
θεωρητικό όσο και στο πρακτικό τμήμα του. 

Επίσης συμμετείχα ως διδάσκων κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματός Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με τίτλο 
«Διεπιστημονική προσέγγιση αναπτυξιακών και επίκτητων διαταραχών επικοινωνίας. 

 

Συμμετείχα ως διδάσκων στο ετήσιο Σεμινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών στην Ειδική 
Αγωγή με τίτλο: «Προαγωγή της Ισότιμης Συμμετοχής των Α.μεΑ. στη Β/θμια Εκπαίδευση», 
που διοργάνωσε η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ. Η συμμετοχή μου αφορούσε τα 
Ακαδημαϊκά Έτη 2009-2010 και 2010-2011. 
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Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση - Μετεκπαίδευση 
 

Κατά το Α’ Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2004-2005 παρακολούθησα και 
συμμετείχα ενεργά στο Δ’ εξαμηνιαίο εισαγωγικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών (58 
ώρες εισηγήσεων και συζητήσεων και 14 ώρες εργασίας, ασκήσεων και αυτομάθησης). 

 
Με την συμπλήρωση τριών ετών στη θέση του Λέκτορα της Ιατρικής Σχολής αιτήθηκα 

και εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής η χορήγηση εκπαιδευτικής 
άδειας. Το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο επέλεξα να μετεκπαιδευτώ ήταν η Νευρο- 
ωτοχειρουργική, ένας ιδιαίτερα εξειδικευμένος τομέας της ειδικότητας της 
Ωτορινολαρυγγολογίας. Για τον σκοπό αυτό, στις 20-1-2008 μετέβηκα στην Πανεπιστημιακή 
Ω.Ρ.Λ. κλινική της πόλεως Bordeaux της Γαλλίας, η οποία απολαμβάνει ιδιαίτερης αίγλης σε 
παγκόσμιο επίπεδο για την μακρά παράδοσή της και τα επιτεύγματα στον τομέα της 
Ωτοχειρουργικής. Η συνολική διάρκεια της μετεκπαίδευσής μου στην Πανεπιστημιακή Ω.Ρ.Λ. 
κλινική του Bordeaux ήταν 7 μήνες, κατανεμημένη σε δύο επιμέρους χρονικές περιόδους. 

 
Κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 εγγράφηκα ως μεταπτυχιακός σπουδαστής στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ωτολογία και Ωτονευρολογία» του Πανεπιστημίου του Bordeaux 
(Universite Bordeaux II), το οποίο περιελάμβανε θεωρητική και πρακτική διδασκαλία. 
Κατόπιν επιτυχών, γραπτών και προφορικών εξετάσεων, μου απονεμήθηκε στις 23 Ιουνίου 
2009 το Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Ωτολογίας – Νευροωτολογίας (Diplome d’Universite 
Otologie et Oto-Neurologie). 

 

Έχω παρακολουθήσει 9 μετεκπαιδευτικά σεμινάρια και 22 συνέδρια στο εξωτερικό. 
Επτά από τα 9 μετεκπαιδευτικά σεμινάρια περιελάμβαναν πρακτική εξάσκηση σε 
χειρουργικές τεχνικές (συνολικά 27 ημέρες μετεκπαίδευσης σε Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια 
του Εξωτερικού, εκ των οποίων 24 ημέρες αφορούσαν πρακτική εξάσκηση σε χειρουργικές 
τεχνικές). 

Έχω παρακολουθήσει 40 μετεκπαιδευτικά σεμινάρια και 88 συνέδρια στην Ελλάδα. 
 

Έχω συμμετάσχει ως ομιλητής, σε επιστημονικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
με 84 διαλέξεις ή εισηγήσεις σε στρογγυλές τράπεζες συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων. 
Επιπλέον έχω συμμετάσχει ως εκπαιδευτής ή ως συντονιστής εκπαίδευσης σε 13 workshops 
τα οποία διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια σεμιναρίων και συνεδρίων. 
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Ερευνητικό έργο 
 

Συνοπτικά το ερευνητικό μου έργο αποτελείται από 451συνολικά εργασίες. Πιο αναλυτικά: 
 

• 84 από αυτές έχουν δημοσιευθεί πλήρως σε διεθνή περιοδικά (τα 81 από αυτά 
περιλαμβάνονται σε Pubmed και Scopus) εκ των οποίων στις 23 είμαι πρώτος 
συγγραφέας, σε 14 δεύτερος και σε 13 τελευταίος (επιβλέπων) ή συγγραφέας 
αλληλογραφίας. 
Οι συνολικές αναφορές (citations) που έχουν λάβει οι δημοσιεύσεις αυτές 

σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Scopus και Web of Science (Thomson Reuters) 
είναι 644, με H-Index 14. 

O συνολικός Impact Factor των δημοσιεύσεων μου είναι 115. 
 

• 51 από αυτές έχουν δημοσιευθεί πλήρως σε ελληνικά περιοδικά εκ των οποίων 
στις 18 είμαι πρώτος συγγραφέας, σε 11 δεύτερος και σε 9 τελευταίος, επιβλέπων 
ή συγγραφέας αλληλογραφίας. 

 

• 100 έχουν ανακοινωθεί σε διεθνή συνέδρια 
 

• 119 έχουν ανακοινωθεί σε ελληνικά συνέδρια 
 

• 85 έχουν παρουσιασθεί ως διαλέξεις ή εισηγήσεις σε στρογγυλές τράπεζες 
συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων 

 

• 12 αφορούν συμβολή σε συγγραφή βιβλίων και την Διδακτορική μου Διατριβή 
 

Έξι από τις εργασίες που συμμετείχα έχουν βραβευτεί με πρώτα βραβεία στα 
αντίστοιχα συνέδρια (τέσσερα του εξωτερικού και δύο στην Ελλάδα) που παρουσιάστηκαν. 

 

Από το 2004 έχω ορισθεί μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού: «Ελληνική 
Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική κεφαλής και Τραχήλου» και από το 2010 του 
ενοποιημένου πλέον περιοδικού «Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery». Επιπλέον 
από τον Νοέμβριο του 2015 συμμετέχω, ως Πρόεδρος της Ω.Ρ.Λ. Εταιρείας Β. Ελλάδος, στην 
Επιτροπή Έκδοσης του περιοδικού. 

 

Από το 2005 και έως σήμερα έχω διατελέσει αξιολογητής εργασιών (reviewer) σε 11 
επιστημονικά περιοδικά, εκ των οποίων τα 8 περιλαμβάνονται στο Pubmed. 
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Συμμετοχή σε Όργανα Διοίκησης, Εκλεκτορικά Σώματα και Επιτροπές της Σχολής και του 
Α.Π.Θ. 

 
Από τις 5-1-2005, οπότε και ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Λέκτορας της Ιατρικής Σχολής του 
Α.Π.Θ., αποτελώ μέλος του Τομέα Αισθητηρίων Οργάνων. 
Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα έχω συμμετάσχει στο σύνολο σχεδόν των 
συνεδριάσεων, των παρουσιάσεων Διδακτορικών Διατριβών και σε όλες τις ψηφοφορίες του 
Τομέα. 
Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2005 -2006 ορίστηκα μέλος του Γραφείου Επιστημονικού Συνεδρίου 
της Ιατρικής Σχολής και μέλος του Γραφείου Οργάνωσης Επιστημονικών, Πολιτιστικών και 
Κοινωνικών Εκδηλώσεων της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Δ.Σ. με αριθ. 3/15-11-2005). 
Κατά τα Ακαδημαϊκά Έτη 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 ορίστηκα μέλος της 
Επιτροπής Διεθνούς Συνεργασίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Θεσμικές – Ειδικές 
Επιτροπές της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.). 
Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 έχω οριστεί μέλος της Επιτροπής Εφαρμογής του 
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
Επιπλέον, έχω οριστεί τέσσερεις φορές από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. μέλος του 
Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή θέσεων Λεκτόρων και Επικούρου Καθηγητού 
Ωτορινολαρυγγολογίας και έχω λάβει μέρος στην διαδικασία εκλογής. 
Έχω επίσης λάβει μέρος, ως μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής και του εκλεκτορικού 
σώματος, στις διαδικασίες εκλογής μίας θέσεως Επίκουρου Καθηγητού 
Ωτορινολαρυγγολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Επιπλέον, έχω επίσης λάβει 
μέρος, ως μέλος του εκλεκτορικού σώματος, στις διαδικασίες εκλογής μίας θέσεως 
Αναπληρωτού Καθηγητού Ωτορινολαρυγγολογίας στο Ε.Κ.Π.Α. 

 
 
 

Συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια Επιστημονικών Εταιρειών 
 

Στις 3 Νοεμβρίου 2007 εκλέχθηκα από τη Γενική Συνέλευση της Ω.Ρ.Λ. Εταιρείας Β. 
Ελλάδος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, έχοντας σε αυτό τη θέση του Ειδικού 
Γραμματέα. Επανεκλέχθηκα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τα έτη 2009, 2011 
και 2013 διατηρώντας τη θέση του Ειδικού Γραμματέα. 

Στις 7 Νοεμβρίου 2015 επανεκλέχθηκα στο Διοικητικό Συμβούλιο και από τον 
Δεκέμβριο του 2015 έχω αναλάβει Πρόεδρος της Ω.Ρ.Λ. Εταιρείας Β. Ελλάδος. 

 

Στις 6 Απριλίου 2013 εκλέχθηκα από τη Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ιατρικής 
Εταιρείας Ωτολογίας-Ακοολογίας-Νευροωτολογίας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, 
κατέχοντας σε αυτό τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Στις 16 Μαΐου 2016 επανεκλέχθηκα 
στην θέση του Γενικού Γραμματέα της εταιρείας. 
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Κλινικό έργο 
 

Α. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

• Αμέσως μετά την αποφοίτησή μου από την Ιατρική Σχολή και την ορκωμοσία μου ως 
μονίμου Ανθυπιάτρου στο Στρατό Ξηράς, τοποθετήθηκα στην Σχολή Εφαρμογής 
Υγειονομικού στο 401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών όπου και παρέμεινα για ένα έτος (από 23-9-1989 έως 
1-10-1990). Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, τοποθετήθηκα διαδοχικά (rotation) ως 
εσωτερικός βοηθός στην Χειρουργική και Παθολογική κλινική επί τρίμηνο και για 
μικρότερα χρονικά διαστήματα στην Οφθαλμολογική, Ω.Ρ.Λ., Ψυχιατρική, Ουρολογική, 
Νευρολογική κλινική του Νοσοκομείου και το Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό 
εργαστήριο. Ταυτόχρονα με τα καθήκοντά μου ως βοηθού στις παραπάνω κλινικές και 
τμήματα, εφημέρευα τακτικά (περίπου δύο φορές την εβδομάδα) στο Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών και Διαλογής του Νοσοκομείου. 

 

• Από τις 2-10-1990 έως τις 5-11-1991 υπηρέτησα ως υπεύθυνος της Στρατιωτικής 
Υγειονομικής Υπηρεσίας στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Πυροβολικού στην Θήβα. Τα 
καθήκοντά μου στη θέση αυτή, ήταν η παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο σύνολο 
του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Κέντρου, αλλά και στα μέλη των 
οικογενειών των μονίμων στελεχών. Ήμουν υπεύθυνος για την λειτουργία των εξωτερικών 
ιατρείων σε καθημερινή βάση, την παροχή Α’ Βοηθειών και γενικότερα την αντιμετώπιση 
των επειγόντων περιστατικών, την νοσηλεία του προσωπικού στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων του νοσηλευτηρίου και την οργάνωση και εκτέλεση της διακομιδής των 
σοβαρότερων περιστατικών. 

 
Β. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ 

 

• Στις 6-11-1991 τοποθετήθηκα ως ειδικευόμενος στην Α’ Χειρουργική κλινική του 424 
Γ.Σ.Ν.Ε. όπου και παρέμεινα έως τις 5-11-92. 

 

• Από τις 6-11-1992 έως τις 30-11-1993 ασκήθηκα ως ειδικευόμενος στην 
Ωτορινολαρυγγολογική κλινική του 424 Γ.Σ.Ν.Ε., όπου είχα την ευθύνη θαλάμου 
νοσηλείας, λάμβανα μέρος στα χειρουργεία της κλινικής τρεις φορές εβδομαδιαίως και 
εφημέρευα τακτικά ως εσωτερικός βοηθός. 

 

• Στις 1-12-1993 τοποθετήθηκα στην Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του 
Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, όπου ασκήθηκα επί τριετία στην Ωτορινολαρυγγολογία έως τις 30- 
11-1996. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα έλαβα μέρος σε όλες κλινικές και 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες της κλινικής ενώ είχα την ευκαιρία να μου ανατεθεί η 
εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, την οποία ολοκλήρωσα ως επιστημονικός συνεργάτης 
της Κλινικής. 

 

Έδωσα εξετάσεις ειδικότητας στις 18-12-1996 και μου χορηγήθηκε ο τίτλος ιατρικής 
ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας στις 15-1-1997. 
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Γ. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

• Μετά την ολοκλήρωση του χρόνου άσκησής μου στην Ωτορινολαρυγγολογία 
τοποθετήθηκα ως επιμελητής στην Ω.Ρ.Λ. κλινική του 424 Γ.Σ.Ν.Ε., θέση στην οποία 
υπηρέτησα κατά το χρονικό διάστημα 1-12-1996 έως 14-8-1997. Στο διάστημα αυτό 
άσκησα αυτοδύναμο κλινικό έργο, χειρουργώντας δύο ημέρες την εβδομάδα, 
καλύπτοντας τα εξωτερικά ιατρεία τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδος και 
εφημερεύοντας σε τακτική βάση (περίπου δέκα ημέρες κάθε μήνα). 

 

• Στις 15-8-1997 τοποθετήθηκα ως Διευθυντής της Ω.Ρ.Λ. κλινικής του 492 Γ.Σ.Ν. 
Αλεξανδρούπολης. Υπηρέτησα στη θέση αυτή για τρία συνολικά έτη έως τις 9-9-2000. 
Στο διάστημα αυτό παρείχα τις ιατρικές μου υπηρεσίες, ως ειδικός 
Ωτορινολαρυγγολόγος, σε αξιωματικούς και οπλίτες υπηρετούντες στο Νομό Έβρου, σε 
άνδρες των σωμάτων Ασφαλείας, Πυροσβεστικής και Λιμενικού, σε πολιτικούς 
υπαλλήλους του Υ.Ε.Θ.Α. καθώς και στα προστατευόμενα μέλη (συζύγους, τέκνα και 
γονείς) των παραπάνω κατηγοριών. 
Εφημέρευα σε καθημερινή βάση, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία το σύνολο των 
επειγόντων ωτορινολαρυγγολογικών περιστατικών. 
Ταυτόχρονα, αντιμετώπισα χειρουργικά κάθε είδους περιστατικό και πάθηση της 
ειδικότητάς μου αναβαθμίζοντας έτσι τη λειτουργία των Χειρουργείων του Νοσοκομείου 
και μηδενίζοντας πρακτικά την ανάγκη διακομιδών σε μεγαλύτερα νοσοκομεία του 
κέντρου. 
Επιπλέον, κατά το χρονικό διάστημα της παραμονής μου στην Αλεξανδρούπολη 
συμμετείχα στα προγράμματα της κοινωνικής ιατρικής των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα 
προγράμματα αυτά αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική προσφορά του Στρατού στα 
απομακρυσμένα και δύσβατα χωριά όλων των ακριτικών περιοχών. Στα πλαίσια των 
προγραμμάτων αυτών, ως ωτορινολαρυγγολόγος, συμμετείχα ενεργά με τακτές 
επισκέψεις και προσφορά ιατρικής βοήθειας στον πληθυσμό των ακριτικών χωριών του 
Νομού Έβρου. 

 

• Κατά το χρονικό διάστημα από 10-9-2000 έως 28-10-2004, οπότε και αποστρατεύτηκα 
ως Αρχίατρος από τις Ένοπλες Δυνάμεις, υπηρέτησα εκ νέου ως επιμελητής της Ω.Ρ.Λ. 
κλινικής του 424 Γ.Σ.Ν.Ε. 
Συμμετείχα πλήρως σε όλες τις κλινικές δραστηριότητες της κλινικής χειρουργώντας 
αυτοδύναμα δύο φορές την εβδομάδα, έχοντας την ευθύνη του θαλάμου νοσηλείας των 
ασθενών και του ακουολογικού εργαστηρίου της κλινικής, εξετάζοντας στα εξωτερικά 
ιατρεία τρεις φορές την εβδομάδα και εφημερεύοντας ως ειδικός Ωτορινολαρυγγολόγος 
ανά τρεις ημέρες. Παράλληλα συμμετείχα ενεργά στο σύνολο των εκπαιδευτικών και 
επιστημονικών δραστηριοτήτων της κλινικής. 

 

• Μετά την ορκωμοσία μου ως Λέκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., τοποθετήθηκα με 
απόφαση του Τομέα Αισθητηρίων Οργάνων στην Α’ Πανεπιστημιακή 
Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, στην οποία άσκησα το κλινικό 
μου έργο έως τον Οκτώβριο του 2016. 
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Με την τοποθέτησή μου στην κλινική εντάχθηκα άμεσα στο κλινικό έργο της κλινικής, με 
απόφαση του Χειρουργικού Τομέα του Νοσοκομείου. 
Το κλινικό μου έργο, κατά το παραπάνω διάστημα, συνοψίζεται ως εξής: 

 
1. Ανέλαβα αυτοδύναμα, από την ένταξή μου στην κλινική, την ευθύνη λειτουργίας 
θαλάμων νοσηλείας (κυκλική εναλλαγή-rotation σε διαφόρους θαλάμους νοσηλείας). 

 

2. Εκτελούσα, ως πρώτος χειρουργός, χειρουργικές επεμβάσεις υπό γενική αναισθησία 
τρείς φορές την εβδομάδα και μία φορά την εβδομάδα μικροεπεμβάσεις υπό τοπική 
αναισθησία. Οι παραπάνω επεμβάσεις καλύπτουν σχεδόν το συνολικό φάσμα της 
ειδικότητας της Ωτορινολαρυγγολογίας. 

 
3. Εφημερεύα αυτοδύναμα στις Γενικές εφημερίες του Νοσοκομείου και στις 
Εσωτερικές εφημερίες της κλινικής, περίπου έξι φορές ανά μήνα. 

 

4. Συμμετείχα στην λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων μία φορά την 
εβδομάδα 

 

5. Συμμετείχα στην ολοήμερη λειτουργία του Νοσοκομείου, απασχολούμενος στο 
απογευματινό ιατρείο δύο φορές την εβδομάδα. 

 
6. Είχα ορισθεί υπεύθυνος, από κοινού με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Στέφανο 
Τριαρίδη, του Ογκολογικού Ιατρείου της Κλινικής 

 
7. Ήμουν υπεύθυνος του Εργαστηρίου Κροταφικού Οστού. 

 
8. Δραστηριοποιήθηκα σε κλινικό και ερευνητικό επίπεδο στα εργαστήρια της Μονάδας 
Ακοής και Ομιλίας της Κλινικής (Ακουολογικό Εργαστήριο, Εργαστήριο ιλίγγου και 
διαταραχών του οπισθίου λαβυρίνθου, Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο). 

 

9. Οργάνωσα και λειτούργησα, χρησιμοποιώντας προσωπικό ιατρικό εξοπλισμό, το 
Ιατρείο Φωνοχειρουργικής από τον Οκτώβριο του 2005 έως τον Δεκέμβριο του 2006 και 
ήμουν υπεύθυνος της λειτουργίας του Ιατρείου Άπνοιας και Ροχαλητού έως το 2013. 

 
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το χειρουργικό μου έργο ιδιαίτερα κατά την τελευταία 
πενταετία, αυτό έχει διευρυνθεί περιλαμβάνοντας το σύνολο σχεδόν των μείζονων 
επεμβάσεων της ειδικότητας της Ωτορινολαρυγγολογίας. Ενδεικτικά στοιχεία του 
χειρουργικού μου έργου και των δεξιοτήτων που έχω αναπτύξει κατά τα τελευταία έτη είναι 
τα εξής: 

 
1. Εκτελώ προγραμματισμένα το σύνολο των τρεχουσών και βασικών χειρουργείων 

της ειδικότητας, κυρίως με σκοπό την εκπαίδευση των ειδικευομένων και των 
νεότερων συναδέλφων. Επιπλέον παρέχω την υποστήριξή μου στους νεότερους 
συναδέλφους όταν αυτό απαιτηθεί είτε εξαιτίας δυσκολιών κατά την εκτέλεση 
επεμβάσεων είτε για την αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών τους. 
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2. Εκτελώ το σύνολο των ωτοχειρουργικών επεμβάσεων συμπεριλαμβανομένων 
των πλέον εξειδικευμένων από αυτές όπως τοποθέτηση κοχλιακών 
εμφυτευμάτων και αντιμετώπιση επιπλοκών της επέμβασης, χειρουργική της 
ωτοσκλήρυνσης (αναβολεκτομή) και των επιπλοκών της, οσταριοπλαστικές 
επεμβάσεις, αντιμετώπιση χολοστεατωμάτων με κλειστή και ανοικτή μέθοδο και 
με χρήση μοσχευμάτων για την αποκατάσταση της ακοής. Χαρακτηριστικά έχω 
εκτελέσει περισσότερες από 35 κοχλιακές εμφυτεύσεις αυτοδύναμα ως πρώτος 
χειρουργός, ενώ έχω επιπλέον εκτελέσει επανεπεμβάσεις σε περιπτώσεις 
κοχλιακών εμφυτευμάτων για την αντιμετώπιση άμεσων ή απώτερων επιπλοκών 
τους. 

 
3. Ασκώ συστηματικά την ενδοσκοπική ρινοχειρουργική για την αντιμετώπιση 

φλεγμονωδών και νεοπλασματικών καταστάσεων της ρινός και των 
παραρρινίων, όπως επίσης και για την επείγουσα αντιμετώπιση ρινορραγιών. 
Ταυτόχρονα εφαρμόζω όλες τις μείζονες εξωτερικές προσπελάσεις 
(οστεοπλαστική διάνοιξη του μετωπιαίου κόλπου, πλαγία ρινοτομή κ.λ.π.) για 
την αντιμετώπιση εκτεταμένων νεοπλασματικών παθήσεων της ρινός και των 
παραρρινίων. 

 

4. Όσον αφορά στην χειρουργική Ογκολογία της περιοχής Κεφαλής και Τραχήλου 
αντιμετωπίζω αυτοδύναμα ως πρώτος χειρουργός το σύνολο σχεδόν των 
κακοηθών όγκων της περιοχής, εκτελώντας σε εβδομαδιαία βάση τις πλέον 
βαρείες από τις παραπάνω επεμβάσεις (ολικές λαρυγγεκτομές, φαρυγγο- 
λαρυγγεκτομές, γλωσσεκτομές, οριζόντιες και κάθετες ημιλαρυγγεκτομές, 
ριζικούς και τροποποημένους τραχηλικούς λεμφαδενικόυς καθαρισμούς κ.λ.π.). 
Επιπλέον, ιδιαίτερα κατά την τελευταία πενταετία εφαρμόζω αυτοδύναμα όταν 
αυτό απαιτηθεί την χρήση μείζονων κρημνών της περιοχής (δελτοθωρακικός 
κρημνός, κρημνός τραπεζοειδούς και μείζονος θωρακικού) για την 
αποκατάσταση μεγάλων ελλειμμάτων μετά από ογκοχειρουργικές επεμβάσεις. 
Επιπλέον, έχω αντιμετωπίσει επιτυχώς μείζονες και ελάσσονες επιπλοκές 
ογκοχειρουργικών επεμβάσεων τόσο μετά από δικά μου χειρουργεία, όσο και 
για την αντιμετώπιση επιπλοκών χειρουργείων άλλων συναδέλφων όταν 
κλήθηκα να συνδράμω προς αυτό. 

 
5. Έχω αναπτύξει στην κλινική μου την χειρουργική με Laser για την αντιμετώπιση 

καλοηθών και κακοηθών καταστάσεων της περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρω την 
εκτέλεση ικανότατου αριθμού επεμβάσεων με Laser για την αντιμετώπιση 
αρχόμενων καρκινωμάτων του λάρυγγα, του φάρυγγα και της γλώσσας, 
αντιμετώπιση καλοηθών καταστάσεων του λάρυγγα, καθώς επίσης και την 
οπίσθια χορδεκτομή με Laser για την αντιμετώπιση παραλύσεων των φωνητικών 
χορδών. Εξαιτίας της εξειδίκευσης μου στη χρήση των Laser για τις παραπάνω 
καταστάσεις αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι η κλινική μου είναι η μοναδική 
με μηχάνημα Laser σε επίπεδο δημόσιου νοσοκομείου, έχω αντιμετωπίσει 
επιτυχώς πάνω από τριάντα περιπτώσεις αμφοτερόπλευρων παραλύσεων 
φωνητικών χορδών ως αποτέλεσμα θυρεοειδεκτομής, μετά από παραπομπή από 
άλλα δημόσια νοσοκομεία και κλινικές. 



17  

6. Ασκώ συστηματικά την χειρουργική των μείζονων σιελογόνων αδένων 
εκτελώντας τμηματικές και ολικές παρωτιδεκτομές με πλήρη παρασκευή και 
διατήρηση του προσωπικού νεύρου για την αντιμετώπιση καλοηθών και 
καοηθών όγκων. Κατά την άσκηση της χειρουργικής των σιελογόνων αδένων, επί 
εκατοντάδων επεμβάσεων, έχω μηδενικό ποσοστό μείζονων επιπλοκών και 
ιδιαίτερα μικρό ποσοστό ελάσσονων επιπλοκών. Επιπλέον στα πλαίσια των 
ακαδημαϊκών – διδακτικών μου υποχρεώσεων έχω εκπαιδεύει νεότερους 
συναδέλφους επιμελητές αλλά και ειδικευόμενους στην χειρουργική της 
παρωτίδας και του υπογναθίου σιελογόνου αδένα. 

 
 

7. Ένας σημαντικός τομέας της χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου στον οποίο έχω 
δραστηριοποιηθεί κατά την τελευταία πενταετία είναι η χειρουργική του 
θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών αδένων. Το τμήμα αυτό της χειρουργικής 
έχει εισαχθεί και καλλιεργηθεί στην κλινική σχεδόν αποκλειστικά με προσωπική 
πρωτοβουλία, εκτελώντας δεκάδες επεμβάσεις ολικής θυρεοειδεκτομής σε 
ετήσια βάση για αντιμετώπιση καλοηθών και κακοηθών καταστάσεων, καθώς 
επίσης και επεμβάσεις αφαίρεσης των παραθυρεοειδών αδένων σε περιπτώσεις 
αδενωμάτων τους. Ο ρυθμός εκτέλεσης των επεμβάσεων αυτών κατά τα 
τελευταία έτη είναι άνω των είκοσι ετησίως, παρουσιάζοντας μηδενικό ποσοστό 
μόνιμης παράλυσης των φωνητικών χορδών ή σημαντικής υπασβεστιαιμίας. 
Παράλληλα εκπαιδεύω συστηματικά νεότερους συναδέλφους στην χειρουργική 
του θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών αδένων. 

 
 

8. Τέλος, έχω αντιμετωπίσει κατά την έως τώρα θητεία μου, επιτυχώς το σύνολο 
των εκτάκτων περιστατικών που απαίτησαν χειρουργική θεραπεία κατά τη 
διάρκεια της εφημερίας. Κατά την τελευταία πενταετία η αντιμετώπιση του 
συνόλου των περιστατικών έγινε αυτοδύναμα, χωρίς να απαιτηθεί εκ μέρους 
μου η συνδρομή εμπειρότερων συναδέλφων. 
Ιδιαίτερα για τις σοβαρότερες από αυτές τις καταστάσεις (αποφράξεις της 
αναπνευστικής οδού, αιμορραγίες αυτόματες ή μετεγχειρητικές, εν τω βάθει 
τραχηλικές φλεγμονές και κυρίως παρουσία ξένων σωμάτων της τραχείας και 
των βρόγχων ιδίως παιδιών) έχω συνδράμει αρκετές φορές νεότερους 
συναδέλφους στην αντιμετώπισή τους όταν αυτό μου ζητήθηκε, συμβάλλοντας 
ουσιαστικά στη διευθέτηση του κλινικού έργου των εφημεριών της κλινικής. 

 

• Τέλος, από τις 19 Οκτωβρίου του 2016 έχω αναλάβει την Διεύθυνση της Β’ 
Πανεπιστημιακής Ω.Ρ.Λ. κλινικής Α.Π.Θ. στο Γ.Ν.Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, 
συνεχίζοντας το ως άνω κλινικό μου έργο και έχοντας αναλάβει πλήρως την ευθύνη της 
λειτουργίας της κλινικής και των επιμέρους δραστηριοτήτων της, όπως το Κέντρο 
Κοχλιακών Εμφυτεύσεων. 


