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Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας Α.Π.Θ.
Ειδικός στον Προγεννητικό Έλεγχο

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1976.
Αποφοίτησα από το 1ο Λύκειο Σερρών με άριστα το 1994 και πέτυχα την εισαγωγή με
πανελλαδικές

εξετάσεις

στην

Ιατρική

Σχολή

του

Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης, όπου και ολοκλήρωσα με «Άριστα» τις σπουδές μου το 2000.
Υπηρέτησα στο αγροτικό ιατρείο Χαρωπού και Στρυμονοχωρίου και στο κέντρο υγείας
Σιδηροκάστρου το 2001.
Στη συνέχεια εκπαιδεύτηκα στη Γενική Χειρουργική στο νοσοκομείο «Θεαγένειο» της
Θεσσαλονίκης το 2002.
Υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία ως δόκιμος αξιωματικός υγειονομικού μεταξύ 2003
και 2004.
Επί δύο έτη (2005-2007) εξειδικεύτηκα στην Εμβρυομητρική Ιατρική στο τμήμα Harris
Birthright Research Centre for Fetal Medicine, King’s College Hospital, London υπό την
καθοδήγηση του πρωτοπόρου στον προγεννητικό έλεγχο Καθηγητή κ. Κύπρου Νικολαΐδη.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής μου έλαβα όλα τα πιστοποιητικά επάρκειας στην
υπερηχογραφία του εμβρύου (1ου τριμήνου, 2ου τριμήνου, Fetal Doppler, εμβρυική
υπερηχοκαρδιογραφία, εκτίμηση τραχήλου) αλλά και στον επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο
(βιοψία τροφοβλάστης, αμνιοπαρακέντηση).
Επίσης συμμετείχα ενεργά στην ερευνητική δραστηριότητα του τμήματος που αποτελεί
σημείο αναφοράς στην εμβρυομητρική ιατρική και είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω σε
παγκόσμια συνέδρια κάποια από τα ευρήματα της έρευνας αυτής.
Είχα την τιμή να επιλεγώ μαζί με κάποιους ακόμη συναδέλφους από τον Καθηγητή κ.
Νικολαΐδη ώστε πέραν της εκπαίδευσής μου στο νοσοκομείο να εργαστώ και στο μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικό κέντρο “Fetal Medicine Centre”, στο Λονδίνο.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσής μου, μου απονεμήθηκε το Diploma in Fetal
Medicine, ένα διεθνούς κύρους πτυχίο που προϋποθέτει τόσο τη συμπλήρωση της πρακτικής
και θεωρητικής εκπαίδευσης όσο και τη δημοσίευση ερευνητικού έργου σε διεθνή
επιστημονικά περιοδικά.
Το 2006 ολοκλήρωσα με «Άριστα» τη διδακτορική μου διατριβή στην ενδοκρινολογία της
αναπαραγωγής, στο εργαστήριο της Φυσιολογίας, στον τομέα Φυσιολογίας και

Φαρμακολογίας του Α.Π.Θ. υπό την καθοδήγηση των Καθηγητών κκ Γκίμπα, Ταρλατζή,
Καλλαρά και Κούβελα.
Από το 2007 ως το 2011 ειδικεύτηκα στη Μαιευτική και Γυναικολογία, στην Δ΄
Πανεπιστημιακή του Α.Π.Θ. υπό τη διεύθυνση των Καθηγητών κ Μακέδου αρχικά και κ
Αγοραστού στη συνέχεια.
Το 2011 απέκτησα τον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών (MSc) στη «Διοίκηση Μονάδων
Υγείας» από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Από το 2011 έως το 2012 ήμουν εκ νέου Επιστημονικός Συνεργάτης στο τμήμα Harris
Birthright Research Centre for Fetal Medicine, King’s College Hospital, London, όπου και
μετεκπαιδεύτηκα σε ενδομήτριες επεμβάσεις.
Το 2014 απέκτησα δεύτερο τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών (MSc) στην «Αναπαραγωγή και
εμβρυική ανάπτυξη» (Reproduction and development) από το University of Bristol.
Από το 2011 μέχρι το 2018 ήμουν διαδοχικά Επιστημονικός Συνεργάτης (2011-2015),
Πανεπιστημιακός Υπότροφος και Ακαδημαϊκός Υπότροφος (2015-2018) της Γ΄ Μαιευτικής
και Γυναικολογικής κλινικής του Α.Π.Θ. στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με
ειδικό ενδιαφέρον στην παρακολούθηση κυήσεων υψηλού κινδύνου και τη γυναικολογική
υπερηχογραφία.
Το 2018 εκλέχτηκα Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο Τμήμα
Ιατρικής του Α.Π.Θ. και υπηρετώ με αυτή την ιδιότητα στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική
κλινική του Α.Π.Θ.
Έχω δημοσιεύσει 64 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κυρίως σε θέματα
εμβρυομητρικής ιατρικής (www.pubmed.com, dagklis t).
Από το 2012 εργάζομαι στο κέντρο προγεννητικής διάγνωσης «Εμβρυομητρική»
(Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και Γιαννιτσά) όπου ασχολούμαι αποκλειστικά με τη μαιευτική και
γυναικολογική υπερηχογραφία.

