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ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Γεννήθηκα στις Σάπες, Ν.Ροδόπης τον Νοέμβριο του 1968. Ολοκλήρωσα
τις λυκειακές μου σπουδές στην Κομοτηνή το 1986 και εισήχθην στην
Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
μετά από πανελλαδικές εξετάσεις. Αποφοίτησα τον Ιούλιο του 1992
(βαθμός πτυχίου 7.00 – Λίαν Καλώς) και ύστερα από κατατακτήριες
εξετάσεις εισήχθην στην Ιατρική Σχολή του ίδιου πανεπιστημίου από
όπου αποφοίτησα τον Ιούλιο του 1996 (βαθμός πτυχίου 7.27–Λίαν Καλώς ).
Υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία ως οπλίτης-ιατρός από τον
Νοέμβριο του 1996 έως τον Νοέμβριο του 1997 στις Σάπες, Ν. Ροδόπης.
Τον Μάιο του 1997 απέκτησα την άδεια ασκήσεως του ιατρικού
επαγγέλματος.
Στις 7 Ιανουαρίου 1998 και με απόφαση του Υπουργείου Υγείας
τοποθετήθηκα στο Αγροτικό Ιατρείο Φιλύρας Ν. Ροδόπης όπου και
παρέμεινα έως τον Ιανουάριο του 1999 εκπληρώνοντας την υπηρεσία
υπαίθρου σύμφωνα με τον σχετικό νόμο. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας
υπαίθρου αποσπάστηκα με απόφαση του Υπουργείου Υγείας στο Γενικό
Νομαρχιακό Νοσοκομείο

Κομοτηνής για κάλυψη του προγράμματος

εφημεριών, λόγω επιτακτικών και άμεσων αναγκών. Η απόσπαση έληξε
με την περάτωση της υπηρεσίας υπαίθρου.
Τον Φεβρουάριο του 1999 ξεκίνησα την εκπόνηση της διδακτορικής μου
διατριβής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης υπό τον καθηγητή κ. Γ.
Μηνόπουλο.
συνεργάτης

Παράλληλα
του

τμήματος

εργάσθηκα

ως

Ενδοσκοπήσεων

Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

άμισθος
του

επιστημονικός

Πανεπιστημιακού

Από την 1η Ιουλίου 1999 άρχισα την ειδίκευση της Παθολογίας στο
Παθολογικό Τμήμα του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κομοτηνής
την οποία ολοκλήρωσα στις 30 Ιουνίου 2001. Ύστερα από απόφαση του
Υπουργείου Υγείας εγκρίθηκε η παράταση της παραμονής μου στο
παραπάνω τμήμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2001.
Τον Νοέμβριο του 2004 αναγορεύθηκα Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με βαθμό «Άριστα» για την
διατριβή μου με τίτλο «Μελέτη της Κινητικότητας του Στομάχου σε
Διαβητικούς Ασθενείς».
Από 21 Ιανουαρίου 2002 έως και 21 Ιανουαρίου 2006 ειδικεύθηκα ως
γαστρεντερολόγος στην Γαστρεντερολογική κλινική του Αντικαρκινικού
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Θεαγένειο”.
Τον Ιούνιο του 2006 μετά από εξετάσεις απέκτησα την ειδικότητα του
γαστρεντερολόγου.
Από 11 Μαΐου 2006 έως και 4 Αυγούστου 2006, έλαβα την μεταπτυχιακή
υποτροφία

της

Ευρωπαϊκής

Κοινότητας

της

Ενδοσκόπησης

του

Γαστρεντερικού (ESGE) και παρακολούθησα τις δραστηριότητες του
φημισμένου ενδοσκοπικού τμήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
της Ρώμης - Ιταλία (Universita Cattolica del Sacro Cuore “Agostino
Gemelli”), το οποίο είναι επίσημο ενδοσκοπικό κέντρο εκπαίδευσης στην
Ευρώπη.
Από 23 Σεπτεμβρίου 2011 έως και 31 Ιανουαρίου 2012 έλαβα εκπαιδευτική
άδεια και μετεκπαιδεύθηκα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της
Οξφόρδης (The John Radcliffe Hospital, Οxford University Hospitals NHS
Trust) ως Clinical Fellow in Gastroenterology μετά από πρόσκληση του
Simon Travis, που είναι επικεφαλής του Γαστρεντερολογικού Τμήματος. H
αιχμή της εκπαίδευσης αφορούσε την συμμετοχή μου στον θεραπευτικό

χειρισμό

ασθενών

με

ΙΦΝΕ

και

σε

προχωρημένες

επεμβατικές

ενδοσκοπικές τεχνικές (EMR, ESD, NBI, FOCAL ENDOMICROSCOPY) σε
ένα

τμήμα

που

αποτελεί

παγκόσμιο

κέντρο

αναφοράς

στην

Γαστρεντερολογία και όχι μόνο.
Από 20 Φεβρουαρίου 2012 έως 19 Αυγούστου 2012 και μετά από
εκπαιδευτική άδεια (ως διορισμένος λέκτορας Παθολογίας ΔΠΘ),
εργάσθηκα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Οξφόρδης (The John
Radcliffe Hospital, Οxford University Hospitals NHS Trust) ως Consultant in
Gastroenterology. Από την θέση του Consultant πλέον, εφάρμοσα την
πρόσφατη εκπαίδευσή μου, μέσα από προσωπικές ενδοσκοπικές λίστες
καθώς και κλινικές εξωτερικών ιατρείων (γενική Γαστρεντερολογία και
ΙΦΝΕ). Πέραν τούτων, συμμετείχα και σε όλες τις δραστηριότητες του
Γαστρεντερολογικού Τμήματος από κλινική και διοικητική άποψη.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας υπαίθρου ( Ιανουάριος 1998 – Ιανουάριος
1999 ) ως αγροτικός ιατρός είχα αποσπαστεί στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο
Κομοτηνής και πραγματοποιούσα εφημερίες, αντιμετωπίζοντας κυρίως
παθολογικά και καρδιολογικά περιστατικά.
Αργότερα, ως ειδικευόμενος παθολόγος συμμετείχα στις δραστηριότητες
του Παθολογικού Τμήματος του παραπάνω νοσοκομείου έχοντας την
ευθύνη ασθενών υπό την επίβλεψη του διευθυντού. Κατά τη διάρκεια της
ειδίκευσής μου στο Παθολογικό Τμήμα συμμετείχα στη λειτουργία του
διαβητολογικού ιατρείου και του ενδοσκοπικού τμήματος.
Ως ειδικευόμενος γαστρεντερολόγος στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης Θεαγένειο συμμετείχα ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες
του τμήματος, στα εξωτερικά ιατρεία, στο τμήμα ενδοσκοπήσεων, στην
κλινική καθώς και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Από 1 Οκτωβρίου 2006 έως και 27 Ιουλίου 2007, κατείχα έμμισθη θέση στο
αντίστοιχο ΕΣΥ (NHS - National Health Service) του Ηνωμένου Βασιλείου
ως ειδικός γαστρεντερολόγος (Staff Grade in Gastroenterology/Endoscopy).
Πιο συγκεκριμένα εργάσθηκα στην περιοχή του Kent, στο Νοσοκομείο
William

Harvey

του

Ashford,

το

οποίο

αποτελεί

μέρος

των

Πανεπιστημιακών νοσοκομείων του ανατολικού Kent (East Kent Hospitals
University NHS Foundation Trust) και συνολικά είναι το μεγαλύτερο Trust
νοσοκομείων

της

χώρας

(συνολικός

αριθμός

εργαζομένων

7.000)

εξυπηρετώντας μία περιοχή με πληθυσμό 635.000 κατοίκων. Υπήρχαν 10
προγραμματισμένες

δραστηριότητες

την

εβδομάδα

(5

λίστες

ενδοσκοπήσεων, 2 εξωτερικά ιατρεία, 2 αφιερωμένες στη διοικητική
εργασία και επίβλεψη των ειδικευομένων καθώς και επισκέψεις σε
παθολογικά τμήματα για χειρισμό ασθενών με νοσήματα στα οποία

συμμετείχε το πεπτικό σύστημα και τέλος 1 δραστηριότητα για διενέργεια
audit - συμμετοχή στην εθνική καταγραφή του χειρισμού ασθενών με
ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου - ΙΦΝΕ). Μετά το πέρας του
πρώτου εξαμήνου, μου προσφέρθηκε μόνιμη θέση στο συγκεκριμένο
νοσοκομείο.
Από 28 Ιουλίου 2007 έως και 27 Ιουλίου 2008, κατείχα έμμισθη θέση στο
φημισμένο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Οξφόρδης (The John Radcliffe
Hospital, Oxford) το οποίο είναι τριτοβάθμιο κέντρο αναφοράς του
Ηνωμένου

Βασιλείου

για

ευρύ

φάσμα

παθήσεων

του

πεπτικού

συστήματος. Εργάσθηκα ως Senior Clinical Fellow in Gastroenterology υπό
την καθοδήγηση του δρ. Simon Travis, o οποίος είναι υπεύθυνος για την
συγγραφή των εθνικών και ευρωπαϊκών κατευθυντήριων οδηγιών για τον
χειρισμό ασθενών με ΙΦΝΕ. Η στενή συνεργασία μου με τον
προαναφερθέντα μου πρόσφερε επιπλέον εξειδίκευση στο χειρισμό των
ασθενών με ΙΦΝΕ από μία αυθεντία στο συγκεκριμένο πεδίο.
Το πρώτο εξάμηνο του fellowship περιελάμβανε ενεργό συμμετοχή στα
εξωτερικά ιατρεία ΙΦΝΕ, κοιλιοκάκης (ως αποκλειστικός ιατρός), γενικής
γαστρεντερολογίας και στις επισκέψεις στους θαλάμους. Συμμετείχα ως
βοηθός ερευνητή σε κλινικές δοκιμές με βιολογικούς παράγοντες (pegol
certolizumab) για την θεραπεία ασθενών με ΙΦΝΕ, καθώς και στην μελέτη
του γενετικού προφίλ ασθενών με κοιλιοκάκη σε συνεργασία με το
πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Επιπρόσθετα διενεργούσα προσωπικές
λίστες ενδοσκοπήσεων. Το δεύτερο εξάμηνο, ο κύριος όγκος εργασίας
επικεντρώθηκε σε λίστες ενδοσκοπήσεων και αυτό είχε ως αποτέλεσμα
την περαιτέρω ανάπτυξη της ενδοσκοπικής δεξιότητας. Συνέχιζα να
συμμετέχω στα ιατρεία ΙΦΝΕ και γενικής γαστρεντερολογίας. Το νέο
στοιχείο στην εκπαίδευση μου, αφορούσε την συμμετοχή μου σε συνεδρίες
EUS (υπό την καθοδήγηση της Prof. Βarbara Braden). Κατά το ίδιο χρονικό

διάστημα ήμουνα υπεύθυνος στην εκπόνηση εργασίας (audit) για τον
γαστρικό καρκίνο (με έμφαση στον πρώιμο γαστρικό καρκίνο) και την
έγκαιρη ή όχι ενδοσκοπική διάγνωση αυτού. Καθ’ όλη την διάρκεια της
θητείας μου, πήρα μέρος στο σύστημα εφημεριών του νοσοκομείου.
Από τον Σεπτέμβριο του 2008 έως και τον Φεβρουάριο του 2012 εργάσθηκα
ως

Επιμελητής

Β’

του

Πανεπιστημιακού

Γενικού

Νοσοκομείου

Αλεξανδρούπολης (Π.Γ.Ν.Α.) και συγκεκριμένα στην Α’ Πανεπιστημιακή
Παθολογική

Κλινική.

Οι

προγραμματισμένες

δραστηριότητες

της

εβδομάδας ήταν 2 ημέρες λίστα ενδοσκοπήσεων, 1 ημέρα εξωτερικά
ιατρεία (γενική γαστρεντερολογία) και τις λοιπές ημέρες συμμετοχή στο
πρόγραμμα της κλινικής και συμβουλευτική συνδρομή στις κλινικές του
Νοσοκομείου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου στο Γ.Π.Ν.Α.
συμμετείχα ενεργά στις εφημερίες της Παθολογικής Κλινικής (γενικές
εφημερίες,

εσωτερικές

εργαστηρίου.

εφημερίες)

καθώς

και

του

Ενδοσκοπικού

Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το ερευνητικό μου

ενδιαφέρον εστιάσθηκε στη μελέτη του φαινομένου της ίνωσης σε
ασθενείς με ΙΦΝΕ.
Τον Μάϊο του 2010 εκλέχθηκα Λέκτορας Παθολογίας του Δημοκρίτειου
Πανεπιστήμιου Θράκης (ΔΠΘ).
Από 23 Σεπτεμβρίου 2011 έως 31 Ιανουαρίου 2012 και μετά από
εκπαιδευτική άδεια, εργάσθηκα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της
Οξφόρδης (The John Radcliffe Hospital, Οxford University Hospitals NHS
Trust) ως Clinical Fellow in Gastroenterology.
Στις 8 Φεβρουαρίου 2012 ορκίσθηκα και ανέλαβα καθήκοντα σε θέση
ΔΕΠ, της βαθμίδας του Λέκτορα στο Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ και στο
γνωστικό

αντικειμένο

Παθολογική Κλινική.

«Παθολογία»

στην

Β’

Πανεπιστημιακή

Από 20 Φεβρουαρίου 2012 έως 19 Αυγούστου 2012 και μετά από
εκπαιδευτική άδεια, εργάσθηκα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της
Οξφόρδης (The John Radcliffe Hospital, Οxford University Hospitals NHS
Trust) ως Consultant in Gastroenterology. Πέρα από την κλινική εμπειρία
που συνέχισα να αποκομίζω από την θέση αυτή, συμμετείχα στις
συναντήσεις της κλινικής διοίκησης που σκοπό είχαν την βελτιστοποίηση
της αποδότικότητας του τμήματος (Clinical Governance). Aκόμη στο
διάστημα της θητείας μου, ήμουν υπεύθυνος της οργάνωσης και
εκτέλεσης ενδοσκοπικών γαστροστομιών για την ευρύτερη περιοχή της
Οξφόρδης (Oxfordshire).
Από τον Σεπτέμβριο 2012 έως και την τρέχουσα περίοδο υπό την
καθοδήγηση αρχικά του καθηγητή Ευστράτιου Μαλτέζου και στην
συνέχεια του καθηγητή Δημήτρη Παπάζογλου, εργάζομαι αρχικά ως
Λέκτορας

Παθολογίας/Ειδικός

Γαστρεντερολόγος

στην

Β’

Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική και από τον Μάρτιο 2015 ως
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας με έμφαση στις παθήσεις του
πεπτικού. Η κλινική δραστηριότητα αφορά ενεργό συμμετοχή στους
θαλάμους

της

κλινικής,

διενέργεια

ενδοσκοπικών

εξετάσεων

(διαγνωστικών/επεμβατικών) (1 φορά εβδομαδιαία) καθώς και λειτουργία
εξωτερικού ιατρείου (1 φορά εβδομαδιαία). Παράλληλα ασκώ και
συμβουλευτική ιατρική για τους ασθενείς άλλων τμημάτων του
Νοσοκομείου (Π.Γ.Ν.Α). Επιπρόσθετα, συμμετέχω στις εφημερίες της
Παθολογικής Κλινικής, καθώς και του Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου.

