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Τελειώνοντας την εξειδίκευση στην Ουρολογία στην Aθήνα ως
υπότροφος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας μετά απο εξετάσεις
εξειδικεύθηκα στην Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική –Institute of
Urology του Λονδίνου στο Guy’s Hospital, στο Middlesex Hospital και
στο London Bridge Hospital κυρίως στα αντικείμενα της ακράτειας της
ουροδυναμικής, της ουρηθροπλαστικής και ανακατασκευής του
κατώτερου ουροποιητικού.
Ερχόμενος στην Ελλάδα προσελήφθην στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν
όπου παρέμεινα για 11 χρόνια ως επιμελητής Β’ και κατόπιν ως
επιμελητής Α’.Έχω θητεύσει για μικρό χρονικό διάστημα ως Διευθυντής
της Ουρολογικής Κλινικής της Βιοκλινικής Αθηνών και για 4 χρόνια ως
Διευθυντής της κλινικής Επανορθωτικής Ουρολογίας και Χειρουργικής
Ανδρολογίας του Νοσοκομείου Μητέρα του ομίλου Υγεία.Απο τον
Οκτώβριο του 2014 διευθύνω την Ουρολογική κλινική –επανορθωτικής
και Χειρουργικής Ουρολογίας του Μετροπολιταν General.
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Διερεύνηση
ουρολογικών και σεξουαλικών διαταραχών στους ασθενείς με
Σκλήρυνση κατα Πλάκας».
Επιπλέον έχω μετεκπαιδευθεί στο Στρασβούργο στη Λαπαροσκοπική
και Ρομποτική Χειρουργική του Ουροποιητικού το 2006 .
Είχα τη χαρά και την τιμή να δημιουργήσωι το 1997 την πρώτη
ιστοσελίδα της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, καθώς επίσης την
πρώτη προσωπική ιατρική ιστοσελίδα το 1994 παγκοσμίως
(www.ourologos.gr).
Ακόμα στις διακρίσεις του περιλαμβάνονται πρώτη θέση σε διαγωνισμό
του ΑΣΕΠ το 1998,και η εκλογή του ως μέλος του Δ.Σ στην
Πανευρωπαϊκή Επιτροπή Λιθίασης το 2013.Το 2011 η καινούργια
τεχνική augmentation phalloplasty κατατάχθηκε στα top 50 όλων των
εποχών απο το MD Linx Urology ενώ τον Οκτώβριο του 2016
βραβεύθηκε απο την ουρολογική Εταιρεία για καινοτόμο τεχνική
ουρηθροπλαστικής η οποία δημοσιευθηκε στο έγκριτο περιοδικό British
Journal of Urology International.Πρόσφατα παρουσιάσθηκε ως βιντεο
στο πρόσφατο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο επανορθωτικής χειρουργικής
στην Ουρολογία.
Πρόσφατα προσκλήθηκα να παρουσιάσω την εργασία για την εστιακή
θεραπεία στον καρκίνο του προστάτη μια καινοτόμο θεραπεία που
πραγματοποιείται σε λίγα κέντρα στον κόσμο και στην Ελλάδα απο
εμένα και την ομάδα μου απο το 2016.
Chief editor σε 2 διεθνή περιοδικά και editorial member και κριτής
εργασιών σε πολλά άλλα διεθνή περιοδικά,ενώ έχει συγγράψει 80
εργασίες σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.



Προεδρος της Εταιρείας Προληπτικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας
Περίθαλψης.

