
        

         

   

Μπάρκης Ιωάννης 

Αριστούχος Διδάκτωρ 

Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας  

του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Φιλλυρών 10&Πρ. Λόφου, Ν. Ηράκλειο,14121 

Τηλ. 6932209389, 2102843855 

barkisioannis@gmail.com 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Γεννημένος στην Αθήνα, (Γιαννιώτης στην καταγωγή και από τους δυο γονείς), παντρεμένος 

με δύο παιδιά, αποφοίτησε από το Λεόντειο Λύκειο Πατησιών.  

Εισήχθη στην Ιατρική Σχόλη του Πανεπιστήμιου Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησε με 

βαθμό «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ». Υπηρέτησε την θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό, όπου συμμετείχε στις 

δραστηριότητες της Παθολογικής κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Ολοκλήρωσε την 

υπηρεσία υπαίθρου στο αγροτικό ιατρείο Ζαγοράς, του νομού Μαγνησίας από το 1984 έως το 1986. 

Εκπαιδεύτηκε ως ειδικευόμενος ιατρός στην Α΄Παθολογική κλινική του Σισμανογλείου 

νοσοκομείου υπό την διεύθυνση του καθηγητού Δημήτρη Τσαντούλα από το 1986 έως το 1988. 

Έλαβε την ειδικότητα της Δερματολογίας- Αφροδισιολογίας στο Νοσοκομείο «Ανδρέας 

Συγγρός», κατά τη διάρκεια της οποίας εξελέγη μέλος της Επιστημονικής επιτροπής του 

νοσοκομείου, σαν εκπρόσωπος των ειδικευομένων. Το 2008 ολοκλήρωσε με «ΑΡΙΣΤΑ» την 

εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής, στην Πανεπιστημιακή κλινική του Νοσοκομείου 

«Ανδρέας Συγγρός», με θέμα «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ  ΣΕ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΑΙΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 

ΨΩΡΙΑΣΗ», οπότε και έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορα Δερματολογίας στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών. Με την ιδιότητα αυτή, κατείχε την θέση του επιστημονικού συνεργάτη, στην 2η 

Πανεπιστημιακή Δερματολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου μέχρι το 2017. Με την ανάληψη 

της διεύθυνσης της Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής του νοσοκομείου «Ανδρέας 

Συγγρός», από τον Καθηγητή Δημήτρη Ρηγόπουλο, συμμετέχει σαν άμεσος συνεργάτης του, στην 

διαμόρφωση του προγράμματος της εκπαίδευσης των ειδικευομένων δερματολόγων και των 

φοιτητών. 

Μετεκπαιδεύτηκε στην ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ στις Η.Π.Α. το 1998 και 

έκτοτε παρακολουθεί τακτικά τις επιστημονικές δραστηριότητες του Metropolitan Dermatological 

Surgery Center στην Atlanta-Georgia. 

Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Δερματοχειρουργικής Εταιρείας και της 

Επαγγελματικής Ένωσης Ελλήνων Δερματολόγων-Αφροδισιολόγων,  στην οποία διετέλεσε 

για 2 συνεχόμενες θητείες Γενικός Γραμματεύς και Αντιπρόεδρος.  

Το 2009, το 2011, το 2015 και το 2018 εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο 

κορυφαίο επιστημονικό όργανο της Δερματολογίας στην Ελλάδα, στην ΕΔΑΕ (Ελληνική 

Δερματολογική και Αφροδισιολογική εταιρεία). Στις θητείες αυτές συμμετείχε με 

σημαντικότατες δραστηριότητες είτε σαν αντιπρόεδρος είτε σαν Γενικός Γραμματέας. Σήμερα 

κατέχει εκ νέου τη θέση του Γενικού Γραμματέα της ΕΔΑΕ και από την θέση αυτή έχει εκπονήσει 

πολλαπλές εισηγήσεις και μελέτες προς όλους τους φορείς υγείας (Υπουργείο Υγείας, ΕΟΦ, ΚΕΣΥ, 

ΙΣΑ) και έχει συντελέσει σημαντικά στη διαμόρφωση νομοσχεδίων για την ιατρική εκπαίδευση και 

τις επιστημονικές εταιρείες. 

 



Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή και ελληνικά συνέδρια, με εισηγήσεις, προεδρίες και 

ελεύθερες ανακοινώσεις. Είναι ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής (EADV) και Αμερικανικής (AAD) 

Ακαδημίας Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας. Έχει συγγράψει πολλαπλά επιστημονικά άρθρα σε 

έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά και σε έντυπα μέσα. Έχει συμμετάσχει σχεδόν σε όλες 

τις οργανωτικές και επιστημονικές επιτροπές των Δερματολογικών συνεδρίων και εκδηλώσεων που 

έχουν πραγματοποιηθεί στην χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια. Έχει ενεργό συμμετοχή με  

εισηγήσεις στην διαμόρφωση όλων των σύγχρονων θεραπευτικών πρωτοκόλλων της 

Δερματολογίας. 

 

Για πολλά χρόνια συμμετείχε ως συντονιστής ιατρός, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

M.A.C (Medical Advice Center) του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Συνεργάστηκε επί 10 και 

πλέον έτη, ως ιατρικός σύμβουλος,  στην Ε.Π.Ο. (Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία), καθώς 

επίσης, εργάστηκε και ως θεραπευτής – ιατρός δερματολόγος, στα πολυιατρεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ Νέας 

Ιωνίας. 

  

Από τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι και τα τέλη του 2015, συμμετείχε τιμητικά, σαν 

εκπρόσωπος των Ελλήνων Δερματολόγων , σε επιτροπή του Ε.Ο.Φ., που έχει σαν αντικείμενο τον 

έλεγχο των ιατρικών συνεδρίων σε Ελλάδα και Εξωτερικό και την συμμετοχή των Ελλήνων ιατρών 

σε αυτά. 

  

Σήμερα δραστηριοποιείται σαν ελεύθερος επαγγελματίας, στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. 

 

 

 

                                                                                       


