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ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ 
 

- Γεννήθηκα στον Πειραιά. 
- Απεφοίτησα το 1968 από την Ιωνίδειο Πρότυπο Σχολή Πειραιώς. 
- Το 1968 εισήχθησα κατόπιν εξετάσεων στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. 
- Απεφοίτησα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ το 1974. 
- Ετέλεσα την Υπηρεσία του Αγροτικού Ιατρείου το 1975. 
- Ειδικεύτηκα στην Ακτινολογία στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιώς Μεταξά. 
- Τα έτη 1982 - 1983 μετεκπαιδεύτηκα στα Νοσοκομεία του Λονδίνου Hammersmιth και 
Middlesex στους υπερήχους, στις κατευθυνόμενες με υπερήχους βιοψίες και C.T. 
- Από τα έτη 1984 – 1985 υπηρέτησα ως Επιμελητής στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά 
Πειραιώς. Δημιούργησα τη μονάδα Υπερήχων καταρχάς στα στατικά μηχανήματα Υπερήχων 
και μετά στο realtime. 
- Από το 1984 εφήρμοσα στην καθημερινή πράξη τις κατευθυνόμενες με Υπερήχους βιοψίες 
οργάνων της κοιλίας τόσο με λεπτές βελόνες, όσο και ευρύαυλες. 
- Στα ανωτέρω έτη εκπόνησα τη διατριβή μου με θέμα “Η συμβολή του συνδυασμού της 
υπερηχοτομογραφίας και της κατευθυνόμενης με υπερήχους παρακέντησης στη διάγνωση 
των ηπατοκυτταρικών καρκίνων”. 
- Το 1986 διορίστηκα Επιμελητής Α’ στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. 
- Στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός δημιούργησα τη μονάδα Υπερήχων με όλες τις διαγνωστικές 
εφαρμογές αυτών. Εφήρμοσα τις κατευθυνόμενες με Υπερήχους βιοψίες οργάνων, 
παροχετεύσεις συλλογών. 
- Επικαιροποίησα τις γνώσεις μου στη Mαστογραφία στις Η.Π.Α. και στην Ολλανδία. 
- Δημιούργησα τη Μονάδα Μαστογραφίας με όλες τις επεμβατικές τεχνικές στο Μαστό στο 
Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. 
- Ασχολήθηκα καθ΄όλη τη διάρκεια της Ακτινολογικής μου δραστηριότητας (άνω των 45 
ετών) με τη διάγνωση των Μαστογραφιών, την Εκτέλεση και Διάγνωση όλου του φάσματος 
των Υπερήχων, της Κλασσικής Ακτινολογίας, του CT και της Επεμβατικής Ακτινολογίας (ιδία 
Κοιλίας, Τραχήλου, Θυρεοειδούς και Μαστού). 
- Συμμετείχα σε πρόγραμμα προληπτικού Μαστογραφικού ελέγχου της Ελληνικής 
Ογκολογικής Εταιρίας. 
- Το 1995 κατόπιν εκλογής διορίστηκα Συντονιστής Διευθυντής του Ακτινολογικού 
Τμήματος του Ευαγγελισμού και αφυπηρέτησα από αυτή τη θέση το 2016. 
- Οργάνωσα πολλά σεμινάρια, ημερίδες, με θεωρητικό και πρακτικό σκέλος στο γνωστικό 
αντικείμενο των υπερήχων, μαστογραφίας, ακτινολογίας θώρακα. 
- Εισήγαγα την ψηφιακή τεχνολογία στην απεικόνιση, τη μεταφορά εικόνας χωρίς film, την 
ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των εκθέσεων και των εικόνων. 
- Καθιέρωσα την καθημερινή θεωρητική εκπαίδευση με μαθήματα και πρακτική εξάσκηση. 
- Υπηρέτησα στο Θεραπευτήριο “ο Ευαγγελισμός” ως Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας επί 
12ετία. 
- Επί μία θητεία υπηρέτησα ως Δ/ντης του Εργαστηριακού Τομέα του Νοσοκομείου 
Ευαγγελισμός. 
- Αφυπηρέτησα απο το Δημόσιο Τομέα Υγείας Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, το 2016. 
- Απο το 2017 εργάζομαι ως ιατρός Ακτινολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης στον Ιδιωτικό 
Τομέα. 


