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Χειρουργός Οφθαλμίατρος – Παιδοφθαλμίατρος  

 

Διευθυντής ‘’ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ‘’ 

Επισκ. Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Case Western Reserve University, Cleveland, USA 

Επισκ. Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Life line express Academy, Hong Kong, China 

 

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.  

 

Ειδικεύθηκε στην Οφθαλμολογία σε Νοσοκομεία της Μ. Βρετανίας.  

 

Eξειδικεύθηκε στη παιδοφθαλμολογία, στραβισμό (παιδιών & ενηλίκων) & στη 

νευροφθαλμολογία εργαζόμενος ως:  

 

Clinical & Research Fellow  (2 χρόνια) 

Τμήμα παιδοφθαλμολογίας & στραβισμού 

Children's Eye Hospital, University of Birmingham, Birmingham, UK 

Δ/ντής: Prof. Harry Willshaw  

 

Clinical & Research Fellow  (1 χρόνo) 

Τμήμα νευροφθαλμολογίας & στραβισμού ενηλίκων 

Birmingham Eye Centre, University of Birmingham, Birmingham, UK 

Δ/ντής: Prof. P. Murray 

 

Θέσεις εργασίας μετά την εξειδίκευση 

 

Προϊστάμενος τμήματος Παιδοφθαλμολογίας – Νευροφθαλμολογίας   (21 χρόνια) 

 Ίδρυμα παιδιών με εγκεφαλικές βλάβες, Θεσσαλονίκη, Ελλάς 

 

Προϊστάμενος τμήματος Παιδοφθ/γίας – Στραβισμού – Νευροφθ/γίας (10 χρόνια) 

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάς 

 

Διευθυντής παιδοφθαλμολογίας & στραβισμού (παιδιών / ενηλίκων)  (6 χρόνια) 

Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής ‘’Ophthalmica’’  



 

Διευθυντής ‘’ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ‘’ 

Το πρώτο εξειδικευμένο κέντρο στην Ελλάδα που αφορά στην παιδική όραση. 

 

 Ακαδημαϊκοί τίτλοι  

 

- MD -    Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ 

 

- BSc -    Πτυχίο Ιατρικής έρευνας & τεχνολογίας  

 

 

- MSc -   Μεταπτυχιακός τίτλος: ‘’ Ηγεσία στην Οφθαλμολογία΄΄  

             (Με υποτροφία της SOE - Ευρωπαϊκής Οφθαλμολογικής Εταιρείας)  

 

- PhD1 -  Διδάκτορας στην παιδιατρική οφθαλμολογία  

              Ιατρική Σχολή ΑΠΘ 

  

- PhD2 – Μεταδιδάκτορας στην παιδιατρική νευροφθαλμολογία  

International Medical University 

 

- Επισκέπτης Καθηγητής Οφθαλμολογίας / παιδοφθαλμολογίας  

Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA 

 

- Επισκέπτης Καθηγητής Οφθαλμολογίας / παιδοφθαλμολογίας 

Life line express Academy, Hong Kong, China  

 

 

Έρευνα & Καινοτομία  

 

- Κατέχει 3 διεθνή διπλώματα καινοτομίας (ευρεσιτεχνίας) για το σχεδιασμό 

οπτικών διαγνωστικών τεστ. (1999, 2004, 2018) 

 

- Σχεδίασε το NIKO EYE TEST, μια καινοτόμα δοκιμασία σφαιρικής εκτίμησης 
της οπτικής λειτουργίας & λειτουργικότητας σε παιδιά με ή χωρίς αναπηρίες, 
που κατέκτησε το πρώτο βραβείο επιστημονικής – ερευνητικής μελέτης στο 
51ο Παν/νιο Οφθ/κο συνέδριο. (2018) 
 



- Έχει περιγράψει μια καινοτόμα χειρουργική τεχνική αντιμετώπισης παραλυτικού 

στραβισμού που φέρει το όνομά του. (2017) 

 

- Έχει δημιουργήσει την πρώτη στην Ελλάδα επιστημονική ομάδα ολιστικής 

προσέγγισης παιδιών με σοβαρά μειωμένη όραση, με ή άλλες αναπηρίες. (2016) 

 

- Σχεδίασε και οργάνωσε το πρώτο Ελληνικό σχολικό πρόγραμμα πρόληψης 
οφθαλμολογικών παθήσεων στα παιδιά - ΄΄Ουράνιο τόξο ‘’ (2000) 

 

- Συνέγραψε τις οδηγίες παρακολούθησης / αντιμετώπισης προώρων 
νεογνών με αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας στις Ελληνικές 
μονάδες εντατικής θεραπείας προώρων νεογνών (2006) 

 

- ΄Εχει συγγράψει: 

- 12 επιστημονικά βιβλία (στα ελληνικά & αγγλικά) 

- Κεφάλαια σε ελληνικά & ξενόγλωσσα βιβλία 

- Περισσότερα από 250 επιστημονικά άρθρα σε ελληνικά & διεθνή 

             επιστημονικά περιοδικά  

- Είναι αξιολογητής εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 

 

 
* Έχει βραβευτεί 10 φορές για το επιστημονικό του έργο.  

 

Εκπαιδευτικό – Διοικητικό - Κοινωνικό έργο 

 

- Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο Παγκόσμιο συμβούλιο Οφθαλμολογίας (ICO) 

- Μέλος της επιτροπής του Παγκοσμίου συμβουλίου παιδοφθαλμολογίας (IPOSC) 

για την αντιμετώπιση της παιδικής τύφλωσης 

 

- Μέλος της επιτροπής της Αμερικανικής παιδοφθαλμολογικής εταιρείας (AAPOS) 

για την αντιμετώπιση της οφθαλμικής νοσηρότητας στη βρεφική, παιδική & 

εφηβική ηλικία  

 

- Μέλος επίλεκτης ομάδας εκπαιδευτών - ιατρών σε Χώρες του 3ου κόσμου υπό την 

αιγίδα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Οφθαλμολογίας 

 

- Συντονιστής & Εξεταστής των εξετάσεων του παγκοσμίου διπλώματος 



Οφθαλμολογίας στην Ελλάδα (ICO) 

 

- Εξεταστής των εξετάσεων του Ευρωπαϊκού διπλώματος Οφθαλμολογίας (ΕΒΟ) 

 

- Πρόεδρος της Ελλ. Ομοσπονδίας Οφθαλμολογικών εταιρειών 

 

- Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οφθαλμολογικής Εταιρείας 

 

- τ. Πρόεδρος της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος 

  

- τ. Πρόεδρος της Ελλ. Εταιρείας Παιδοφθ/γίας & Στραβισμού 

 

- Ιδρυτικό μέλος 6 μη κερδοσκοπικών επιστημονικών εταιρειών υποστήριξης 

παιδιών με χρόνιες παθήσεις. 

 

- Διδάσκει αφιλοκερδώς σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα φοιτητών 

Ιατρικής, παραϊατρικών & παιδαγωγικών τμημάτων των πανεπιστημίων της 

Θεσσαλονίκης. 

 

- Στηρίζει αφιλοκερδώς (με την επιστημονική του ομάδα) 14 ιδρύματα παιδιών με 

χρόνιες παθήσεις.   

 

* Έχει βραβευθεί 10 φορές για το κοινωνικό του έργο. 

 

 

 

 

 

  
 

 


