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Σπουδές   

Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελεiου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

(1989)   

Ειδικότητα 

Έλαβε την ειδικότητα της Χειρουργικής (Surgery in General) από το Royal College of 

Surgeons of Edinburgh & Royal College of Surgeons and Physicians of Glasgow, UK 

(1996). 

Έλαβε την ειδικότητα της Χειρουργικής της Καρδιάς και του Θώρακος στο Ηνωμένο 

Βασίλειο από το Intercollegiate Examination Board in Cardiothoracic Surgery of the 

Royal Colleges of UK and Ireland (2006). 

Πιστοποιήθηκε για άσκηση της Καρδιοχειρουργικής ειδικότητας σε βαθμό Διευθυντή 

(Consultant) από το Postgraduate Training and Education Board, UK (2007).    

     

Μεταπτυχιακοί τίτλοι – Διατριβές 

Το 1996 έλαβε κατόπιν εξετάσεων το τίτλο Fellow of the Royal College of Surgeons 

of Glasgow (FRCSG) 

Το 2004 μετά από υπεράσπιση της διδακτορικής του διατριβής του απονεμήθηκε ο 

τίτλος Doctor of Philosophy (PhD), από το School of Pharmacy and Biomedical 

Sciences, University of Portsmouth, UK 

Το 2006 μετά από συμμετοχή στις κοινές διακολλεγιακές εξετάσεις των Βασιλικών 

Κολλεγίων της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ιρλανδίας έλαβε τον τίτλο Fellow of 

the Royal Colleges of Cardiothoracic Surgeons, FRCS(CTh). 

  

Κλινικό έργο  

Από το 1993 έως και το 2009, εργάσθηκε σε νοσηλευτικά ιδρύματα του εθνικού 

συστήματος υγείας της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ουαλίας ως εσωτερικός 

ιατρός, επιμελητής και διευθυντής καρδιοχειρουργός.  

Από το 2010 μέχρι το 2016 δραστηριοποιήθηκε σε ελληνικά ιδιωτικά θεραπευτήρια 

ως επικεφαλής καρδιοχειρουργικής ομάδας. Μετέπειτα, διετέλεσε κατόπιν 

προσκλήσεως επισκέπτης καρδιοχειρουργός σε μείζονα στρατιωτικά νοσοκομεία 

της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, σε συνεργασία με την βιομηχανία παραγωγής 



καρδιακών βαλβίδων, λειτούργησε ως διεθνής χειρουργός- εκπαιδευτής για τη 

διάδοση των μη συρραπτόμενων αορτικών βαλβίδων καρδιάς σε πολλά 

καρδιοχειρουργικά κέντρα χωρών της Λατινικής και Βόρειας Αμερικής, της 

Ευρώπης, της Ασίας και της Άπω Ανατολής. 

     

Επιστημονική δραστηριότητα 

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο του Portsmouth, UK. 

Δημοσίευση 82 εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. 

Συγγραφή κεφαλαίου σε διεθνές σύγγραμμα για την ελάχιστη επεμβατική 

καρδιοχειρουργική της τριγλώχινας βαλβίδας.  

Πολυάριθμες διαλέξεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.  

Εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής και νέων ιατρών καρδιοχειρουργών.  

Μέλος της Βρετανικής Εταιρίας Καρδιοθωρακοχειρουργών. 

Μέλος της Ευρωπαικής Εταιρίας Καρδιοθωρακοχειρουργών. 

Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργών Καρδιάς, Θώρακος και Μεγάλων 

Αγγείων. 

 

Ιδιαίτερα σημεία ενδιαφέροντος   

Όντας χειρουργός καρδιάς και θώρακος, εξειδικεύεται στην Καρδιοχειρουργική των 

ενηλίκων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα ακόλουθα: 

Χειρουργική των στεφανιαίων αγγείων με τη χρήση αρτηριακών μοσχευμάτων σε 

πάλλουσα καρδιά.  

Επιδιόρθωση καρδιακών βαλβίδων. 

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική καρδιακών βαλβίδων. 

Χειρουργική αορτικής ρίζας με διατήρηση γηγενούς βαλβίδας. 

Μείζων χειρουργική των μεγάλων ενδοθωρακικών αγγείων (αορτική ρίζα, ανιούσα 

αορτή, αορτικό τόξο). 

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική ενδοκαρδιακών όγκων. 

Νεωτερισμός, καινοτομία, έρευνα και εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και τεχνικές. 


