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Σχετικά με Εμένα
Αποφοίτησα από την Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης και εν συνεχεία μετέβησα
στο εξωτερικό όπου και φοίτησα στην Ιατρική Σχολή των πανεπιστήμιων του
Έσσεν (Γερμανία) και της Ζυρίχης (Ελβετία). Μετά την αποφοίτηση μου το 2007
εργάσθηκα στην Πανεπιστημιακή Κλινική της Φρανκφούρτης όπου και ολοκλήρωσα
τη διδακτορική μου διατριβή με Άριστα το 2011 και την εξειδίκευση μου ως Ειδικός
Παθολόγος το 2014.

Έλαβα τον τίτλο του Επίκουρου Καθηγητή (Habilitation) το 2017 και εργάσθηκα ως
επιμελητής (Oberarzt) στην Πανεπιστημιακή Κλινική της Φρανκφούρτης λαμβάνοντας
παράλληλα την ειδικότητα του Ειδικού Γαστρεντερολόγου και Ηπατολόγου το 2018.

Είμαι συγγραφέας μιας πληθώρας δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά που έχουν
λάβει πάνω από 300 βιβλιογραφικές αναφορές και είμαι κάτοχος καινοτόμου
πατέντας του ορολογικού διαγνωστικού του ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Επίσης
έχω λάβει ερευνητικές υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης και
από τo γερμανικό υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας (BMWi), ενώ το ερευνητικό
μου έργο τιμήθηκε με το ετήσιο βραβείο της εταιρείας Γαστρεντερολογίας της
περιφέρειας του Ραιν/Μαιν το 2015 και με το ετήσιο ερευνητικό βραβείο της
εταιρείας Γαστρεντερολογίας Μέσης Γερμανίας το 2016.

Από τον Νοέμβριο του 2018 ζω και εργάζομαι στην Ελλάδα στο ιδιωτικό μου ιατρείο
και είμαι συνεργάτης της κλινικής Άγιος Λουκάς. Παράλληλα παραμένω ενεργός
συνεργάτης του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης, όπου εκπληρώνω τακτικά το
διδακτικό και ερευνητικό μου έργο.

Περιγραφή Υπηρεσιών
Προσφέρονται υπηρεσίες για το σύνολο των γαστρεντερολογικών και ηπατικών
παθήσεων με στόχο την έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Πιο
συγκεκριμένα διενεργούνται προληπτικοί έλεγχοι και διαγνωστικές εξετάσεις όπως
γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, επεμβατική ενδοσκόπηση και εξειδικευμένη
ηπατολογική διερεύνηση και θεραπεία.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Γαστροσκόπηση

 Κολονοσκόπηση

 Ορθοσκόπηση

 Εντεροσκόπηση

 Βιοψία Ήπατος

 Βιοψία Ηπατικών Εστιών

 Πολυπεκτομή

 Τοποθέτηση Γαστροστομίας

 Απολίνωση Αιμορροΐδων

 Ενδοσκοπική Αιμόσταση

 Ενδοσκοπικός Υπέρηχος

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 Επαγγελματική Σελίδα
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