
 

Σύντομο Βιογραφικό 

Γεννήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου το 1966. Αποφοίτησε από την Ιατρική 
Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης το 1990 και απέκτησε 
τον τίτλο ειδικότητας στην Αιματολογία το 1997. Από το 1998-1999, 
υπηρέτησε ως αγροτική ιατρός, ενώ παράλληλα εργάσθηκε με απόσπαση 
στην Αιματολογική Κλινική του Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης. Από 
το 1999-2006 εργάσθηκε ως επιμελήτρια στο Αιματολογικό τμήμα του Γ.Ν. 
«Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης έχοντας ενεργό ρόλο στην οργάνωση του 
τμήματος ιδιαίτερα στην αρχή της σύστασης του. Κατά την θητεία της στον Γ. 
Ν. «Παπαγεωργίου» υπηρέτησε ως μέλος της πρώτης Επιστημονικής 
Επιτροπής του Νοσοκομείου. Από το 2006 μέχρι σήμερα εργάζεται στην 
Αιματολογική Κλινική του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
«Θεαγένειο», τα τελευταία έτη με τον τίτλο της Διευθύντριας. Απέκτησε τον 
τίτλο της Διδάκτορος της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, πραγματοποιώντας 
έρευνα που αφορούσε στη αναιμία του Πολλαπλού Μυελώματος και των 
Λεμφωμάτων. Μετεκπαιδεύτηκε στη Μονάδα Μεταμόσχευσης και στο 
Εργαστήριο Κυτταρικής θεραπείας του Νοσοκομείου Royal Free του 
Λονδίνου, σε θέματα μεταμόσχευσης ενώ παράλληλα εργάσθηκε ερευνητικά 
πάνω στην ανοσοβιολογική θεραπεία του Πολλαπλού Μυελώματος. Είναι 
συγγραφέας πολλών ερευνητικών εργασιών που παρουσιάσθηκαν σε 
Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια. Στις ερευνητικές της δραστηριότητες 
συμπεριλαμβάνεται μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων που τιμήθηκαν με 
πολυάριθμες παραπομπές και έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό 
διαλέξεων σε συνέδρια και ημερίδες. Από το 2003 μέχρι και σήμερα είναι 
γραμματέας της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης του Πολλαπλού Μυελώματος, 
έχοντας σημαντικό ρόλο στον συντονισμό των εργασιών της ομάδας. Υπήρξε 
μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του τμήματος Λεμφοϋπερπλαστικών νόσων 
(2009-2011). Είναι μέλος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (Ε.Α.Ε.) και 
ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Αιματολογικής Εταιρείας. Είναι γραμματέας του 
τμήματος Μακεδονίας-Θράκης της Ε.Α.Ε. Είναι μέλος της νέας συντακτικής 
επιτροπής του περιοδικού HEAMA. Είναι μέλος του Editorial Advisory Board 
του περιοδικού American Journal of Hematology καθώς και κριτής άρθρων σε 
πολλά διεθνή Αιματολογικά περιοδικά.  
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