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Σπουδές : Απόφοιτος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών - έτος 

αποφοίτησης 2002 

 

 

Ειδικότητα: Νευρολογία – έτος κτήσης 2014 

  

 

Μεταπτυχιακοί τίτλοι 

Μεταπτυχιακές σπουδές: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (master) “Δημόσια 

Υγεία” της ΕΣΔΥ (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας). H διπλωματική εργασία αφορά 

το θέμα “νοσοκομειακό κόστος οξέος Αγγειακού Εγκεφαλικού επεισοδίου στην 

Ελλάδα”  

 

Κλινικό έργο  

  Νοέμβριος 2012- Νοέμβριος 2013 

Ειδικευόμενος Νευρολογίας (Interne)  

Παρίσι , Νοσοκομείο Tenon, Πανεπιστημιο Pierre et Marie Curie: 

Νευρολογικό Τμήμα – Μονάδα Νευροαγγειακών Νοσημάτων και 

Επειγόντων Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων ,  

(Service de Neurologie, Unité de Soins Intensifs Neurovasculaires et 

Urgences Neurovasculaires, Pierre et Marie Curie University, Paris VI) 

 

 Σεπτέμβριος 2009 έως Οκτώβριος 2012  

Ειδικευόμενος Νευρολογίας  

Γενικό Κρατικο Νοσοκομείο Νίκαιας –Νευρολογικό Τμήμα  

 

 Οκτώβρη 2006 - Απρίλιος 2006  

Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής 

 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου (ΨΝΠΟ) 

 

 Οκτώβριος 2005 - Απρίλιος 2006  

Ειδικευόμενος Παθολογίας 



Παθολογική κλινική του ΓΝ Λευκάδας 

 

 Απρίλιος 2003 - Αύγουστο 2004:  

Υποχρεωτική θητεία υπαίθρου (αγροτικό)  

ΠΙ Καρυάς στη Λευκάδα 

 

 

 

Επιστημονική δραστηριότητα 

 
Συγγραφικό έργο: 

 

 «Προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση και άνοια». Ανασκοπική μελέτη των 

ανοϊκών διαταραχών και των σύγχρονων νευροπαθολογικών και βιοχημικών 

δεδομένων που παρατηρούνται στην Προϊούσα Υπερπυρηνική Παράλυση. 

Δημοσιεύθηκε στο βιβλίο του ΨΝΠΟ  «Περί Ανοιών» (2006). 

 

  Μετάφραση στα ελληνικά τμήματος των Guidelines (2007) της EFNS 

(ευρωπαϊκής εταιρείας νευρολόγων) για τις άνοιες, για τον κλάδο Άνοιας της 

Εταιρείας Ελλήνων Νευρολόγων. 

 

 Δημοσίευση στο περιοδικό «Νευρολογία» (Τόμος 18, Tεύχος 4, 2009: 220 – 

227)  του άρθρου με τίτλο «Οι οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις της 

άνοιας τύπου Alzheimer»  

 

 Δημοσίευση στο περιοδικό «Νευρολογία» (Τόμος 21, Tεύχος 4, 2012: 29 – 

38) : «Ανάδειξη λανθάνουσας κακοήθειας με FDG- PET σε ασθενή με 

παρανεοπλασματικό νευρολογικό σύνδρομο.»  

 

Ομιλίες- Προφορικές Ανακοινώσεις: 

 

 Συμμετοχή ως ομιλητής στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ν.Alzheimer και 

συναφών διαταραχών» που πραγματοποιήθηκε από 22-25 Φλεβάρη 2007 στη 

Θεσσαλονίκη. Η ομιλία ανήκε στο σεμινάριο 59 με θέμα «Νεότερες απόψεις 

σχετικά με άλλες εκτός της Νόσου Alzheimer άνοιες». 

 

 Συμμετοχή στις εργασίες του 12ου διεθνούς συνεδρίου της Εταιρείας 

Ψυχολογικής Ψυχιατρικής Ενηλίκου και Παιδιού (ΕΨΨΕΠ) που 

πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 2 έως 4 Μαΐου 2007, με την ομιλία 

«Διαφορική διάγνωση επιληψίας» στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Θεραπεία 



επιληψίας και με την ομιλία «Προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση και άνοια» 

στο συμπόσιο με θέμα «Άνοιες». 

 

 Προφορική ανακοίνωση στο συνέδριο των οικονομικών της Υγείας (2-5 

Δεκεμβρίου 2009) με θέμα: «Νοσοκομειακό κόστος Αγγειακού Εγκεφαλικού 

Επεισοδίου στην Ελλάδα»  

 

 

 Προφορική ανακοίνωση στο πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο (4-8 Μαϊου 2010) με 

θέμα: “Εκτίμηση του κόστους ενδονοσοκομειακής περίθαλψης ασθενών με οξύ 

αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο σε μονάδα εγκεφαλικών”  

 

 Προφορική ανακοίνωση στο πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο (4-8 Μαίου 2010) με 

θέμα: ”Αντιμετώπιση οξέων αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων σε 

πανεπιστημιακά και μη πανεπιστημιακά νοσοκομεία στην Ελλάδα» 

 

 Ομιλία στο 40ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο στα πλαίσια του Φροντιστηρίου 

«Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο» με θέμα «Εγκεφαλικές Αιμορραγίες» 

 

Αναρτημένες ανακοινώσεις: 

 

 Ανακοίνωση με τη μορφή Poster στο 3ο παγκόσμιο συνέδριο Brain and 

Behaviour που έγινε στη Θεσσαλονίκη από 28 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 

2007 : “Poster No184 : Progressive Supranuclear Palsy( Steele- Richardson- 

Olszewski syndrome) and dementia 

 

 Αναρτημένη ανακοίνωση (poster) στο  πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο (4-8 Μαίου 

2010) με θέμα: “Η επίπτωση της κολπικής μαρμαρυγής σε έναν επαρχιακό 

πληθυσμό της Ελλάδας”  

 

 Αναρτημένη ανακοίνωση (poster) στο πανευρωπαϊκό συνέδριο (european 

stroke conference) 25-28 Μαίου 2010 στην Βαρκελώνη με θέμα: “Poster 

No547: The direct hospital cost of stroke in an acute stroke unit in Greece”  

 

 Αναρτημένη ανακοίνωση (poster) στο πανευρωπαϊκό συνέδριο (european 

stroke conference) 24-27 Μαίου 2011 στο Αμβούργο με θέμα: “Poster No34: 

Sex differences in type, severity and risk factors of stroke in the hellenic stroke 

registry”  



 Αναρτημένη ανακοίνωση (poster) στο 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων 

Νευρολόγων με θέμα: «Μη παρανεοπλασματική μεταιχμιακή εγκεφαλίτιδα με 

αυτοαντισώματα έναντι της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμικού οξέος»  

 

 Αναρτημένη ανακοίνωση (poster) στο 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων 

Νευρολόγων με θέμα: «Παρανεοπλασματικό νευρολογικό σύνδρομο σε 

έδαφος λανθάνοντος μικροκυτταρικού καρκινώματος πνεύμονα: ανάδεικη του 

όγκου με FDG-PET»  

 

 Αναρτημένη ανακοίνωση (poster) στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αγγειακών 

Εγκεφαλικών Επεισοδίων (Εuropean Stroke Conference) στις 22-25 Mαίου 

2012 στη Λισσαβώνα με τίτλο: «Poster No216: Cryptogenic stroke and 

patent foramen ovale: neuroimaging and epidemiological characteristics of 

a greek patients group.»  

 

 

 Αναρτημένη ανακοίνωση (poster) στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αγγειακών 

Εγκεφαλικών Επεισοδίων (Εuropean Stroke Conference) στις 22-25 Mαίου 

2012 στη Λισσαβώνα με τίτλο: «Poster No761: In-hospital mortality and 

associated factors – final results of the hellenic stroke registry.  
 

 Αναρτημένη ανακοίνωση (poster) στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αγγειακών 

Εγκεφαλικών Επεισοδίων (Εuropean Stroke Conference) στις 22-25 Mαίου 

2012 στη Λισσαβώνα με τίτλο: «Determinants of the direct hospital cost of 

stroke in an acute stroke unit in Greece.»  
 

 

 Αναρτημένη ανακοίνωση (poster) στο 26ο συνεδριο της International 

Society of Thrombosis And Hemostasis (Amsterdam 29 Ιουνιου έως 4 

Ιουλίου 2013) «Acute atherothrombotic stroke is not associated with 

systematic enhancement of thrombin generation»    

 

 

Ιδιαίτερα σημεία ενδιαφέροντος   
    

 

Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο και Αγγειακά Νοσήματα του Κεντρικού 

Νευρικού Συστήματος 

Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και Φλεγμονώδη νοσήματα του Κεντρικού 

Νευρικού Συστήματος 

 
  


