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· Γεννήθηκα στην Aθήνα. 

· Aποφοίτησα από το B΄ Γυμνάσιο Aρρένων Aθηνών το έτος 1972. 

· Tο 1973 μετά από εισαγωγικές εξετάσεις γράφτηκα στην Iατρική σχολή του 

Πανεπιστημίου Aθηνών από όπου και αποφοίτησα το Νοέμβριο του 1979 με 

τον βαθμό " Λίαν Kαλώς ". 

· Yπηρέτησα τη Στρατιωτική μου θητεία με το βαθμό του Δόκιμου Έφεδρου 

Aξιωματικού Yγειονομικού από το Φεβρουάριο του 1980 μέχρι τον Iούνιο του 

1982. 

· Kατά τη διάρκεια της θητείας μου εργάσθηκα ως έμμισθος εσωτερικός 

βοηθός στην A΄ Xειρουργική Kλινική του 401 Γ.Σ.N.A. προς προσμέτρηση 

χρόνου ειδικότητας Γενικής Xειρουργικής από 10/3/1981 έως 6/6/1982. 

· Eκπλήρωσα την υπηρεσία υπαίθρου στο Aγροτικό Iατρείο Mητυλινιών Σάμου 

από 20/7/1982 έως 19/7/1983. 

· Eργάστηκα ως εσωτερικός βοηθός στην Ω.P.Λ. Kλινική του Nοσοκομείου 

Παίδων "Aγία Σοφία", από 29/8/1983 έως 15/4/1984 και από 4/5/1984 έως 

26/9/1985 στην Ω.P.Λ. Kλινική του Nοσοκομείου "Bασιλεύς Παύλος". 

· Στις 7/3/1986, κατόπιν εξετάσεων έλαβα τον τίτλο Iατρικής Eιδικότητας στην 

Ωτορινολαρυγγολογία. 

· Aπό την 1/12/1986 έως 8/10/1989 εργάσθηκα ως επιμελητής B΄ στην Ω.P.Λ. 

Kλινική του Γενικού Nοσοκομείου Iωαννίνων «Γ. Xατζηκώστα», με απόσπαση 

στην Πανεπιστημιακή Ω.P.Λ. Kλινική. 



· Tο Σεπτέμβριο (29/9) του 1988 αναγορεύθηκα Διδάκτωρ της Iατρικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Iωαννίνων με βαθμό "APIΣTA". 

· Στις 9/10/1989 ανακηρύχθηκα Λέκτορας στην Ω.P.Λ. Kλινική του 

Πανεπιστημίου Iωαννίνων. 

· Aπό 20/1/1993 έως 20/7/1993 μετεκπαιδεύτηκα ως Eπίτιμος Λέκτορας του 

Πανεπιστημίου του LIVERPOOL (AΓΓΛIA) στην Πανεπιστημιακή Ω.P.Λ. 

Kλινική του ROYAL LIVERPOOL HOSPITAL υπό τη διεύθυνση του 

Kαθηγητού Mr. A. Jones. Κατά τη διάρκεια της εκεί παραμονής μου 

ειδικεύτηκα στη χειρουργική των όγκων της κεφαλής και του τραχήλου και 

στην αποκατάσταση των ελλειμμάτων της περιοχής με μικροχειρουργικές 

τεχνικές. 

· To Σεπτέμβριο του 1994 ανακηρύχθηκα Eπίκουρος Kαθηγητής στην Ω.P.Λ. 

Kλινική του Πανεπιστημίου Iωαννίνων. 

· Τον Οκτώβριο του 1998 ανακηρύχθηκα μόνιμος Eπίκουρος Kαθηγητής στην 

Ω.P.Λ. Kλινική του Πανεπιστημίου Iωαννίνων. 

· Από 18/3/2002 έως 18/9/2002 μετεκπαιδεύτηκα στο Ρινολογικό τμήμα των 

Νοσοκομείων Charing Cross και Brompton του Λονδίνου υπό την επίβλεψη 

του Mr. Ian Mackay, ιδρυτού του ρινολογικού ιατρείου του νοσοκομείου 

Brompton και προέδρου της Βρετανικής Ωτορινολαρυγγολογικής εταιρείας. 

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω χρονικού διαστήματος ασχολήθηκα με: 

· Ρινολογικό ιατρείο στο νοσοκομείο Brompton, όπου αντιμετωπίζονται 

ασθενείς με κυστική ίνωση, κοκκιωμάτωση του Wegener, Σαρκοείδωση, 

βρογχικό άσθμα, ρινικούς πολύποδες και πρωτοπαθή δυσκινησία του 

κροσσωτού επιθηλίου. 

· Ενδοσκοπική χειρουργική ρινός-παραρρινίων κοιλοτήτων στα νοσοκομεία, 

Charing Cross και Lister. 

· Ενδοσκοπική αποσυμπίεση οφθαλμικού κόγχου σε νόσο του Graves. 

· Ενδοσκοπική αποκατάσταση ρινόρροιας εγκεφαλονωτιαίου υγρού. 

· Δακρυοκυστορρινοστομίες ενδοσκοπικά με χρήση microdebrider. 



· Βιοψίες όγκων βάσεως κρανίου ενδοσκοπικά. 

· Ρινοπλαστικές και για τους τρεις τύπους παραμορφώσεων της ρινός 

(συγγενών, επίκτητων και λειτουργικών). 

· Επανεπεμβάσεις σε ρινοπλαστικές. 

· Μοσχεύματα ρινοπλαστικών. 

· Τον Νοέμβριο του 2003 ανακηρύχθηκα Αναπληρωτής Καθηγητής στην ΩΡΛ 

Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

·Από το Σεπτέμβριο του 2016 διατελώ Διευθυντής της Ωτορινολαρυγγολογικής 

Κλινικής του ΠΓΝΙ   

· Το Σεπτέμβριο του 2018 ανακηρύχθηκα Τακτικός Καθηγητής στο γνωστικό 

αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγολογία» του Τομέα Νευρικού Συστήματος και 

Αισθητηρίων, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέση που κατέχω μέχρι σήμερα. 

·Κατά τη διάρκεια των ετών από 1/12/1986 έως σήμερα, ήτοι 33 συναπτά 

έτη, άσκησα αδιάλειπτα διδακτικό έργο σε Προπτυχιακό όσο και σε 

Μεταπτυχιακό Επίπεδο.  

·Κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα συμμετείχα στην εκπόνηση 25 

Διδακτορικών Διατριβών, ως επίσης και στη διοργάνωση 23 Σεμιναρίων –

Συνεδρίων που αφορούσαν την ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας. 

· Oμιλώ την Aγγλική και Γαλλική γλώσσα. 

· Έχω συγγράψει σε Ελληνικά και ξένα περιοδικά πάνω από 60 

επιστημονικές εργασίες, ενώ έχω ανακοινώσει σε Ελληνικά, διεθνή 

ή παγκόσμια συνέδρια πάνω από 120 επιστημονικές εργασίες. 

· Είμαι μέλος της Πανελλήνιας Ωτορινολαρυγγολογικής Eταιρείας, 

της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Ακοολογικής 

Εταιρείας και της Mediterranean Society of Otology and Audiology. 

·Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας 

Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου για τη διετία 2017-2019. 



·Εκλεγμένος Πρόεδρος του Επιστημονικού Στμβουλίου του ΠΓΝΙ για τη διετία 

2018-2019. 

·Διευθυντής Σύνταξης του Περιοδικού της Πανελλήνιας Εταιρείας 

Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου με απόφαση του 

Δ.Σ. της Εταιρείας από 28/03/2018. 

 

 


