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Γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1957 και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών το 1982. Το 1988 αναγορεύτηκε σε Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Αθηνών 
με βαθμό Άριστα, εκπονώντας τη διατριβή του με θέμα: Κάπνισμα σιγαρέτων και επιβίωση στον καρκίνο του μαστού 
(επιδημιολογική διερεύνηση με συνεκτίμηση συγχυτικών παραγόντων), από το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών με Καθηγητή τον Δ. Τριχόπουλο και παράλληλα από την Κλινική Μαστού του Νοσοκομείου 
''Αγιος Σάββας'' του Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου με Καθηγητή τον Ι. Γκαρά. Tο ίδιο έτος έλαβε το Δίπλωμα 
Ισοτιμίας Πτυχίου Ιατρικής Πανεπιστημίων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ECFMG. Ολοκλήρωσε την 
ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής στις Κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών (Ι. Πουλαντζάς) και Χειρουργικής 
Ογκολογίας του ΠαΓΝΗ (καθ. Δ. Τσιφτσής) το 1992. Από το 1992 μέχρι το 1993 διετέλεσε ως Επιστημονικός Συνεργάτης 
Πανεπιστημίου Κρήτης για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου “Χειρουργικές Λοιμώξεις - Χειρουργική 
Παθολογία” και από το 1993 έως το 1994 ως άμισθος συνεργάτης της Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Το 1994, κατόπιν κρίσεως, προσελήφθη ως επιμελητής Β’ στην Κλινική 
Χειρουργικής Ογκολογίας του ΠαΓΝΗ. Mετεκπαιδεύτηκε στο Department of Colorectal Surgery του John Radlciffe 
Hospital της Οξφόρδης υπό τον Neil Mortensen και Derek Jewell, σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα αναφοράς 
χειρουργικής αντιμετώπισης ασθενών με φλεγμονώδεις εντεροπάθειες (επανορθωτική πρωκτοκολεκτομή - restorative 
proctocolectomy) και  χειρουργικής του παχέος εντέρου. Συμμετείχε ως υπεύθυνος  στην λειτουργία  και οργάνωση του 
εργαστηρίου φυσιολογίας του ορθού που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, στατική και φορητή μανομετρία, μέτρηση 
αγωγιμότητας έσω αιδιικού νεύρου και υπερηχοτομογραφία ορθοπρωκτικής περιοχής. 

Το 1999 εξελέγη Λέκτορας Γενικής Χειρουργικής του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης και 
Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής το 2017. Σε κλινικό επίπεδο οργάνωσε και εφάρμοσε ευρύτατο φάσμα 
Περιοχικων Θεραπειών Καρκίνου στην αντιμετώπιση ασθενών με προχωρημένες μορφές συμπαγών κακοηθειών που δεν 
ανταποκρίνονται στους συμβατικούς θεραπευτικούς χειρισμούς. Με τη βοήθεια της Χειρουργικής Κλινικής του 
Θεαγένειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (καθ. Κ. Μπλάντζας) πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεχής ενδοπεριτοναϊκή 
έκπλυση με χημειοθεραπευτικά σε συνδυασμό με υπερθερμία (HILP). Συνακόλουθα πραγματοποιήθηκε η πρώτη 
ενδαρτηριακή χημειοθεραπεία άκρων με αγγειακή απομόνωση και υπερθερμία (ΙLP) σε συνεργασία με τον καθ. Ο. Ζώρα, 
στην Κρήτη με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Με την συσσώρευση εμπειρίας οι δραστηριότητες της Μονάδος 
επεκτάθηκαν στις ενδαρτηριακές εγχύσεις χημειοθεραπευτικών, χημειοεμβολισμό όγκων ήπατος καθώς και την χορήγηση 
χημειοθεραπείας μέσω καθετήρος της ηπατικής αρτηρίας σε μεταστατικούς όγκους του ήπατος με την χρήση αντλίας 
συνεχούς ροής. Πλέον εφαρμόζονται εξειδικευμένες τεχνικές στη μέθοδο αποκλεισμού ροής σε συνδυασμό με 
αιμοκάθαρση (Stop-flow) και καταστροφή ηπατικών μεταστάσεων με τη χρήση μηχανήματος παραγωγής 
ραδιοσυχνοτήτων, αναδεικνύοντας την Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας σε κέντρο αναφοράς στην ημεδαπή. Αυτό 
αποτελεί και το ερευνητικό του αντικείμενο με σειρά δημοσιεύσεων επί του θέματος. Βραχυχρόνιες μετεκπαιδεύσεις σε 
Department of Surgical Oncology at the Carl von Hess Hospital, Hammelburg-Germany, Department of Radiology at the 
Azienda Ospedaliera, Department of Surgical Oncology, University of Maryland, Baltimore. Υπήρξε προσκεκλημένος 
ομιλητής, μέλος οργανωτικής επιτροπής, πρόεδρος σε πληθώρα εθνικών και διεθνών συνεδρίων σε θέματα Χειρουργικής 
Ογκολογίας και Γαστρεντερολογίας. Διετέλεσε μέλος επταμελών και τριμελών επιτροπών διδακτορικών διατριβών. 
Είναι υπεύθυνος της Χειρουργικής Παχέος Εντέρου, Περιοχικής Θεραπείας Νεοπλασιών και Εντερικής και Παρεντερικής 
Σίτισης της Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας του ΠαΓΝΗ. Επιπροσθέτως είναι υπεύθυνος του μαθήματος Χειρουργικής 
Γ’ 8ου εξαμήνου και της Κλινικής Άσκησης στη Χειρουργική των φοιτητών 10ου εξαμήνου και διδάσκων στο μάθημα της 
Χειρουργικής Α’. Οργάνωσε και διευθύνει το Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων των Φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης που οργανώνεται από το 2007 σε συνεργασία με την ΕΕΦΙΕ και την HELMSIC. Έχει διατελέσει 
μέλος διαφόρων Επιτροπών όπως Επιστημονικής Επιτροπής, Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, Ογκολογικού Συμβουλίου, 
Δεοντολογίας, Φαρμάκων, Χειρουργείου του ΠαΓΝΗ. Διατελεί μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων Ειδικότητας 
Χειρουργικής από το 2015. Υπήρξε εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας. Υπήρξε 
εκλεγμένο μέλος της πρώτης τριμελούς Κοσμητείας της Ιατρικής Σχολής την περίοδο 2015-2017. Είναι εκλεγμένος 
Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων των Πειραματικών Σχολείων Ηρακλείου. Ζει στο Ηράκλειο από το 1990 και είναι πατέρας 
2 αγοριών. 
 


