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ΣΥΝΤΟΜΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA 

     Γεννήθηκα (28.3.1967) και µεγάλωσα στα Ιωάννινα, όπου και ολοκλήρωσα τις βασικές µου σπουδές στην 
Ιατρική (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 1990) και την κλινική ειδικότητα της Νευρολογίας (1996). Είµαι διδάκτωρ της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (2001). Μετεκπαιδεύθηκα στην κλινική και πειραµατική 
νευροφυσιολογία, αρχικά ως επιστηµονικός συνεργάτης µε υποτροφία της Nευρολογικής Kλινικής του 
Πανεπιστηµίου Freiburg i. Br. και στη συνέχεια για δυο συνολικά έτη ως έµµισθος µεταδιδακτορικός συνεργάτης στα 
νευρολογικά τµήµατα των ιατρικών σχολών των πανεπιστηµίων του Freiburg i. Br. και της Ulm στη Γερµανία. 
Επίσης έχω διατελέσει επιστηµονικός συνεργάτης του εργαστηρίου φαρµακολογίας και του 
ηλεκτρονυσταγµογραφικού εργαστηρίου της Νευρολογικής Κλινικής της Iατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Iωαννίνων, καθώς και του τµήµατος Λογοθεραπείας στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Στο τµήµα Λογοθεραπείας στο Τ.Ε.Ι. 
Ηπείρου κατέχω θέση από τον Οκτώβριο του 2007, αρχικά ως επίκουρος και στη συνέχεια ως αναπληρωτής 
καθηγητής. Aπό 1.9.2014 ασκώ καθήκοντα του προέδρου του τµήµατος. 

     Έχω δηµοσίευσει συνολικά δεκατέσσερις πρωτότυπες επιστηµονικές εργασίες, στις οποίες ήµουν βασικός 
ερευνητής, σε έγκριτα, επιστηµονικά περιοδικά µε σύστηµα κριτών. Ο δείκτης εµβέλειάς τους είναι συνολικά 26,72, 
ενώ ο αριθµός των αναφορών τους στη βιβλιογραφία είναι συνολικά 158 (ετεροαναφορές οι 120 – 9ος 2014). Είχα 
κύρια συµµετοχή στη συγγραφή ενός κεφαλαίου σε βιβλίο, ενώ έχω επιµεληθεί την έκδοση έξι ξενόγλωσσων 
επιστηµονικών βιβλίων στα Ελληνικά. Συµµετείχα σε διεθνή συνέδρια µε 38 συνολικά ανακοινώσεις (αναρτηµένες, 
ή προφορικές) που έγιναν δεκτές µετά από κρίση και σε 13 αντίστοιχα ελληνικά. Έχω συµµετάσχει σε πολλά ακόµη 
συνέδρια της ειδικότητας µου σε ορισµένα ως προσκεκληµένος οµιλητής, σε προεδρεία στρογγυλών τραπεζών, σε 
επιστηµονικές επιτροπές συνεδρίων, καθώς και ως εκπαιδευτής σε σεµινάρια. Συµµετέχω ως µέλος στην τριµελή 
συµβουλευτική επιτροπή δυο διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων και ως επιβλέπων σε µεγάλο αριθµό πτυχιακών εργασιών. Παρακολούθησα επί δυο ακαδηµαϊκά έτη ως 
επιβλέπων την πορεία µετεκπαιδεύσεως µιας µεταπτυχιακής υποτρόφου του ιδρύµατος κρατικών υποτροφιών 
(Ι.Κ.Υ.), στο City University of London. 

     Στο τµήµα Λογοθεραπείας είµαι υπεύθυνος για την αυτοδύναµη διδασκαλία πέντε µαθηµάτων : Νευροανατοµία-
Νευροφυσιολογία, Κλινική Νευρολογία, Συµπεριφορική Νευρολογία, Αφασιολογία και Νευρογενείς κινητικές 
διαταραχές οµιλίας. 

     Στα ερευνητικά µου ενδιαφέροντα περιλαµβάνονται η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των διαταραχών 
του λόγου, της επικοινωνίας και των γνωστικών λειτουργιών στις νευρολογικές παθήσεις, µε τη χρήση σύγχρονων 
νευροφυσιολογικών, νευροψυχολογικών και απεικονιστικών µεθόδων.  

 


