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Σπουδές  

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 29.10.1990  

 

 

Ειδικότητα  

Χειρουργική Ορθοπαιδική και Τραυματολογία, 7.5.1999 

  

 

Μεταπτυχιακοί τίτλοι- Διατριβές 

 Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου Πατρών 

 

 Διδάκτωρ του Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών 

διδακτορική διατριβή με θέμα: «Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου Χωρίς 

Τσιμέντο: υπολογιστικός προεγχειρητικός σχεδιασμός (CAD/CAE) και 

ποσοτικός προσδιορισμός της περιπροθετικής οστικής αναγέννησης και 

ανακατασκευής με τη χρήση Q-SPECT», 2000. 

 

 Υποτροφία του International Spinal Study Group, στην Κλινική 

Karlsbad / Langensteinbach του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης, 

Γερμανίας, 1998 – 1999. 

 Υποτροφία «Έρευνας» της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής 

Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας ΕΕΧΟΤ, στο τμήμα 

Χειρουργικής της Σπονδυλικής Στήλης του Νοσοκομείου St. 

Gallen Ελβετίας, 1999 – 2000. 

 

 

Κλινικό έργο 

 Επιμελητής Β’ ΕΣΥ, Ορθοπαιδική Κλινική Περιφερειακού 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, 2001 – 2002. 

 Λέκτορας και Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής 

Πανεπιστημίου Πατρών, 2002 – 2010. 

 Ιδιωτικό επάγγελμα, 2009 – σήμερα. 

Επιστημονικός συνεργάτης «Ολύμπιο Θεραπευτήριο» Πατρών και 

ΔΘΚΑ «Υγεία». 

 Επισκέπτης Ιατρός Νοσοκομείου Saint Anna, Herne του 

Πανεπιστημίου Witten/Herdecke, Γερμανίας, σε θέματα 

ενδοσκοπικής χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης, 2004.  



 Επισκέπτης Ιατρός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Gent, 

Βελγίου, σε θέματα αρθροπλαστικής του οσφυϊκού 

μεσοσπονδυλίου δίσκου, 2005.  

 

  

Επιστημονική δραστηριότητα 

 

 Ιατρικός σύμβουλος και εκπαιδευτής της ιατροτεχνολογικής 

εταιρείας Medtronic, 2012 – σήμερα. 

 Ιατρικός σύμβουλος και εκπαιδευτής της ιατροτεχνολογικής 

εταιρείας Alphatec Spine, 2008 – σήμερα. 

 Προσκεκλημένος εκπαιδευτής σε περισσότερα από 50 ελληνικά 

και διεθνή σεμινάρια με πρακτική άσκηση. 

 Προσκεκλημένος ομιλητής σε περισσότερα από 100 ελληνικά και 

διεθνή συνέδρια. 

 Περισσότερες από 70 δημοσιεύσεις πλήρων άρθρων ή εκτενών 

περιλήψεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. 

 Περισσότερες από 180 προφορικές ανακοινώσεις σε ελληνικά και 

διεθνή επιστημονικά συνέδρια. 

 

 

Ερευνητικό έργο   
 

 Συμμετοχή στην εκπόνηση 15 διδακτορικών διατριβών, ως 

επιβλέπων καθηγητής ή μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του 

Ιατρικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, με πληθώρα 

δημοσιεύσεων σε σημαντικά διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 2002 

– 2010. 

 

 Μελέτη για τη δημιουργία Ελληνικού Αρχείου κακώσεων της 

σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού, 1999 - 2003  

 

 

Ιδιαίτερα σημεία ενδιαφέροντος  

 

 Παραμορφώσεις σπονδυλικής στήλης – σκολίωση, κύφωση 

 Χειρουργική ογκολογία σπονδυλικής στήλης 

 Χειρουργική γηράσκουσας σπονδυλικής στήλης – οστεοπόρωση, 

εκφυλιστική σκολίωση, σπονδυλική στένωση 

 Εκφυλιστική νόσος σπονδυλικής στήλης, με έμφαση στις 

διαδερμικές τεχνικές, στη δυναμική σταθεροποίηση και στην 

αρθροπλαστική μεσοσπονδυλίου δίσκου  


