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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννήθηκα στην Αθήνα την 9η Αυγούστου 1951.
Αφού τέλειωσα το Δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο στην Αθήνα, γράφτηκα το 1972
στο πανεπιστήμιο της Ρώμης, απ'οπου το 1979 πήρα το πτυχίο της Ιατρικής με
<<Άριστα>> και έπαινο.
Το Σεπτέμβριο του 1979 εώς το Σεπτέμβριο του 1980 υπηρέτησα τη στρατιωτική μου
θητεία στην Αεροπορία όπου είχα την ευκαιρία να εργαστώ ως εσωτερικός βοηθός για 8
μήνες στην χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.
Από τις 26-1-1981 ως 25-1-1982 εκπλήρωσα την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου στο
Αγροτικό Ιατρείο Ξυλοκάστρου Κορινθίας.
Από τις 26-4-1982 τοποθετήθηκα για ειδίκευση στην Ωτορινολαρυγγολογική κλινική
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ'οπου και απέκτησα τον τίτλο της ειδικότητας της
Ωτορινολαρυγγολογίας στις 30-7-1984.
Μετά το πέρας της ειδικότητας συνέχισα να εργάζομαι σαν Επιμελητής Β'στην
Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέχρι στις 21-12-1988.
Στα Ιωάννινα με την επίβλεψη και καθοδήγηση του καθηγητού της
Ωτορινολαρυγγολογίας κου Αντωνίου Σκευά,τέλειωσα την Διδακτορική μου διατριβή με
τίτλο << Η έρευνα της Πρεσβυακουσίας στην Ήπειρο. >> η οποία εγκρίθηκε από την
Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων την 1η Οκτωμβρίου 1987 με τον βαθμό
<<Άριστα>>.
Στις 21-12-1988 διορίστηκα σε θέση ΔΕΠ με θητεία της βαθμίδας του Λέκτορα
Ωτορινολαρυγγολογίας του τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων του
τμήματος της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Την 1-9-1993 διορίστηκα σε θέση ΔΕΠ με θητεία της βαθμίδας του Επίκουρου
καθηγητή Ωτορινολαρυγγολογίας του τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων
Οργάνων του τμήματος της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Δίδαξα κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 1997-98 στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας το μάθημα της Ωτορινολαρυγγολογίας στους φοιτητές του 5ου έτους της
Ιατρικής Σχολής διενεργώντας και τις εξετάσεις.

Στις 12-10-1998 έγινε η μονιμοποίησή μου σε θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή του Τμήματος ΩΡΛ.
Από τις 3-10-1998 εώς και 20-9-1999 κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής μου άδειας
που έγινε στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Ρώμης ( UNIVERSITA CATOLLICA del
SALTO CUORE).Παρακολούθησα όλες τις δραστηριότητες που υπήρχαν στην κλινική
δηλαδή χειρουργική δραστηριότητα (όγκος λάρυγγος-τραχήλου-lazer,ωτολογικες
επεμβάσεις κ. λ.π.),τις δραστηριότητες στα εξωτερικά Ιατρεία,στο ακουολογικό και στο
εργαστήριο ισορροπίας, και ιδίως στα εξωτερικά φωνιατρικά ιατρεία με όλες τις νέες
μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας των παθήσεων της φωνής.

Στα πλαίσια μορφωτικών ανταλλαγών μεταξύ των Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκης
Κοινότητας έκανα εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ιταλία στο Νοσοκομείο << Policlinico
dell΄ Universita degli studi di Roma>> με την ενίσχυση της επιτροπής Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων με το πρόγραμμα <<Erasmus>>.
Αντικείμενο της εκπαιδευτικής επίσκεψης ήταν <<Μελέτη Οργάνωσης και Εκαπίδευσης
των Φοιτητών της Ιατρικής στη σύγχρονη Φωνιατρική>> ΜΑΙΟΣ 1989.
Τον Σεπτέμβριο του 2001 εκδόθηκε απο τα <<ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ>> το βιβλίο
μου με τίτλο <<ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ>>.
Στις 26-2-2003 ανακυρήχθηκα Αναπληρωτής Καθηγητής στην ΩΡΛ Κλινική του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Στη θέση αυτή υπηρετώ μεχρι σήμερα.
Έχω συγγράψει σε ελληνικά και ξένα περιοδικά πολλές επιστημονικές εργασίες όπως
επίσης έχω πολλές ανακοινώσεις σε ελληνικά -διεθνή και παγκόσμια συνέδρια.
Είμαι μέλος της Πανελλήνιας Ωτορινολαρυγγολογικής Εταιρίας και της Ελληνικής
Ογκολογικής Εταιρίας.
Ομιλώ την Ιταλική και Αγγλική γλώσσα.

