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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΗΜΔΙΩΜΑ 

 

 

ΛΤΜΠΔΡΗ  ΒΑΙΛΔΙΟ 

Σακηικόρ Καθηγηηήρ Μαιεςηικήρ Γςναικολογίαρ ΓΠΘ 

 

 

 

  

 
ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ : Έγγακνο κε 2 παηδηά. 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΟΗΚΗΑ  :Αιεμ/πνιε, Τςειάληνπ 62, 

Σ.Κ. 68100, 

Σει.: 25510 27290. 

                                                                          e-mail: vlimperi.@ med.duth.gr 

 

 

 

Γελλήζεθα ζηελ Δξκνύπνιε ηεο ύξνπ ζηηο 22-12-1951 

Σειείσζα ην Γεκνηηθό θαη ην γπκλάζην ζηελ Αζήλα. 

Απνθνίηεζα από ην Λύθεην Εσγξάθνπ   Αζήλα,  ην 1969 κε βαζκό "Λίαλ θαιώο". 

Σνλ ίδην ρξόλν ( 1969) κεηά από εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο εγγξάθεθα ζηελ Ηαηξηθή 

ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο . 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1975 κεηά εμαεηή (6έηε) θνίηεζε έιαβα ην πηπρίν ηεο Ηαηξηθήο 

κε βαζκό "Λίαλ θαιώο". Οξθσκνζία ζηηο 24-1-1976. 

Άδεηα αζθήζεσο ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο ζηηο 23-3-1976 (Φ.Δ.Κ. 159,472495/29-3-

1976). 

Τπεξέηεζα ηελ ηξαηησηηθή κνπ ζεηεία από 23-3-1976 εώο 23-7-78 σο γηαηξόο, 

βνεζόο αλαηζζεζηνιόγνπ (7 κήλεο ζην αλαηζζεζηνινγηθό ηκήκα ηνπ 401 ΓΝΑ)   

θαη 12 κήλεο σο γηαηξόο κνλάδνο ζην ΚΗΥΝΔ     (20-12-1976 κέρξη 2-1-1978 ηνπ 80 

ΛΤΔΥ)   ηεο    Κσ. 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο ππεξεζίαο ππαίζξνπ εξγάζηεθα από               

5-10-1978 εώο 10-11-1980 ζηνλ Τγεηνλνκηθό ηαζκό Δμαπιάηαλνπ Ν. Πέιιεο , σο 

αγξνηηθόο γηαηξόο . 

Από 10-11-1980 εώο 10-11-1981 εξγάζηεθα σο εηδηθεπόκελνο ζηελ 

Παηδνρεηξνπξγηθή Παλεπηζηεκηαθή Κιηληθή ηνπ Κεληξηθνύ (Γ. Γελλεκαηάο) 

Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο . Σν ππόινηπν ηεο εηδηθόηεηαο κνπ ην ηειείσζα ζην Γ.Ν 

Αιεμαλδξνύπνιεο( Μαηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή , Παξάξηεκα ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ) ζηηο 18 Οθησβξίνπ 1985. 



 2 

Απν    19-12-1981   έσο  19-10-1985 εξγάζηεθα σο εηδηθεπόκελνο ζηελ  Μαηεπηηθή-

Γπλαηθνινγηθή  θιηληθή ηνπ λνζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο, πνπ ήηαλ  παξάξηεκα 

ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο,  Καζεγεηήο Ν. Παπαληθνιάνπ 

Από ηηο 19-10-1985 εώο ηηο 31-1-1986 εξγάζηεθα σο ειδικόρ βνεζόο, ζηελ 

Παλεπηζηεκηαθή Μαηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ηνπ ΓΠΘ (ζε έκκηζζε ζέζε 

εηδηθεπόκελνπ). 

ηε ζπλέρεηα θαη κέρξη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1986 εξγάζηεθα σο άμιζθορ 

επιζηημονικόρ ζςνεπγάηηρ ηεο ίδηαο θιηληθήο ππό ηελ δηεύζπλζε ηνπ Καζεγεηή 

Παλ. Αλαζηαζηάδε  ( ήηαλ κνλαδηθό κέινο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Μ/Γ θιηληθήο ηνπ 

Γ.Π.Θ. ), παξάιιεια κε ηελ άζθεζε ηεο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο ζην ηδησηηθό 

κνπ ηαηξείν. 

Από 6-10-1986 εώο 13-4-1987 εξγάζηεθα ζαλ επιμεληηήρ Β' ηεο Μαηεπηθήο - 

Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ ΓΝ' Άκθηζζαο . 

Σέινο από 14-4-1987 κέρξη 5-2-1998 εξγάζηεθα ζην Πεξηθεξεηαθό Ννζνθνκείν 

Αιεμαλδξνύπνιεο σο επιμεληηήρ Β' ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Μαηεπηηθήο-

Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Γ.Π.Θ. 

 

 

ηε Μαηεπηηθή- Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ηνπ Γ.Π.Θ θαη ζην εξγαζηήξην ηεο 

Νεπξνθπζηνινγίαο θαη Ηαηξηθήο Φπζηθήο ηνπ ίδηνπ Παλεπηζηεκίνπ έθαλα ηελ 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε ζέκα «Η ζςμβολή ηος Βιομαγνηηομέηπος SQUID ζηην 

διεπεύνηζη ηηρ εμβπςφκήρ εγκεθαλικήρ λειηοςπγίαρ». 

 

Ζ δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή έγηλε νκόθσλα δεθηή από ηε πεληακειή εμεηαζηηθή 

επηηξνπή ηελ 30-6-1988 θαη βαζκνινγήζεθε κε βαζκό "ΑΡΙΣΑ". 

 

Οξθίζηεθα διδάκηοπαρ ηνπ Γ.Π.Θ ηελ 6-10-1988. 

 

ηηο 13-10-1988 νξθίζηεθα σο ανθςπολοσαγόρ ςγειονομικού ζην ζηξαηνινγηθό 

γξαθείν Αιεμαλδξνύπνιεο. 

 

Οξθίζηεθα Λέκηοπαρ Μαιεςηικήρ-Γςναικολογίαρ ηελ 6-2-1990 ηνπ Ηαηξηθνύ 

Σκήκαηνο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, κεηά ηελ εθινγή κνπ από ην 

εθιεθηνξηθό ζώκα, παξάιιεια κε ηελ θαηνρή Β’ ζέζεο σο επιμεληηήρ Β ζηελ 

Παλεπηζηεκηαθή Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ηνπ Γ.Π.Θ ζην Πεξηθεξεηαθό 

Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο ( ηελ νπνία θαηείρα από 14-4-1987). 

 

Σελ 16-11-1994 κεηά ηελ εθινγή κνπ από ην εθιεθηνξηθό ζώκα νξθίζηεθα 

Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ Μαιεςηικήρ Γςναικολογίαρ ηος Γ.Π.Θ. 
(Παξάιιεια κε ηελ θαηνρή Β’ ζέζεο σο επηκειεηήο Β ζηελ Παλεπηζηεκηαθή 

Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ηνπ Γ.Π.Θ ζην Πεξηθεξεηαθό Ννζνθνκείν 

Αιεμαλδξνύπνιεο ηελ νπνία θαηείρα από 14-4-1987). 

 

Από 1-10-1997 κέρξη θαη 31-3-1998 μεηεκπαιδεύηηκα ζην Πανεπιζηήμιο Heinrich-

Heine ηος Νηύζζελνηοπθ ηηρ Γεπμανίαρ ζηνλ ηνκέα ηεο ιαπαξνζθνπηθήο 

γπλαηθνινγηθήο ρεηξνπξγηθήο, θαη ζηνλ ηνκέα ησλ πζηεξνζθνπηθώλ ρεηξνπξγηθώλ 
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επεκβάζεσλ θαζώο θαη ζε γπλαηθνινγηθέο επεκβάζεηο ηεο γπλαηθνινγηθήο 

νγθνινγίαο. 

 

ηηο 10-9-1998 κε ηελ Α6161/25.6.1998 Πξπηαληθή πξάμε θαηείρα ηελ ζέζε ηνπ 

μόνιμος επίκοςπος καθηγηηού Μαιεςηικήρ Γςναικολογίαρ ηος Γ.Π.Θ. 
(παξάιιεια κε ηελ θαηνρή Β’ ζέζεο ηνπ επιμεληηού Β ζηελ Παλεπηζηεκηαθή 

Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ηνπ Γ.Π.Θ ζην Πεξηθεξεηαθό Ννζνθνκείν 

Αιεμαλδξνύπνιεο ηελ νπνία θαηείρα από 14-4-1987). 

 

ηηο 25-11-1998 πξνάρζεθα ζην βαζκό ηνπ επιμεληηού Α ζηελ Παλεπηζηεκηαθή 

Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ηνπ Γ.Π.Θ ζην Πεξηθεξεηαθό Ννζνθνκείν 

Αιεμαλδξνύπνιεο παξάιιεια κε ηελ ζέζε ηνπ μόνιμος επίκοςπος καθηγηηού 

Μαιεςηικήρ Γςναικολογίαρ ηος Γ.Π.Θ ηελ νπνία θαηείρα από 10-9-1998 

 

 ηηο 17-5-1999 εμειέγελ Γηεπζπληήο ηεο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγηθήο θιηληθήο 

Δ..Τ. ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμ/πνιεο από ην ΚΔΗΟΠΝΗ 

Αλαη. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, παξάιιεια κε ηε ζέζε ηνπ κόληκνπ 

Δπίθνπξνπ θαζεγεηνύ Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. ηελ νπνία 

θαηείρα από 10/9/1998 κέρξη 24-8-1999. 

 

 ηηο 24-8-1999 ανέλαβα ηα καθήκονηα ηος Γιεςθςνηού ηηρ Μαιεςηικήρ-

Γςναικολογικήρ κλινικήρ ηος Δ..Τ., ζηο Γ.Π. λνζνθνκείν Αιεμ/πνιεο 

μέσπι 29-8-2001 .( 2 Υπόνια θαη 5 εκέξεο).  Λόγσ αδπλακίαο λνκηθήο , λα 

θαηέρσ θαη ηε ζέζε ηνπ κόληκνπ Δπίθνπξνπ θαζεγεηνύ ηεο Μ/Γ ηνπ Γ.Π.Θ. 

θαηέζεζα αίηεζε παξαίηεζεο από ηε ζέζε ηνπ Δπίθνπξνπ θαζεγεηή , ζηηο  

25/10/1999 

 

 Σν Γεθέκβξην ηνπ 1999 απνθάζηζε ε Γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο 

ηαηξηθήο ηνπ Γ.Π.Θ. ηελ πξόζιεςή κνπ (Ν. 407) γηα δηδαζθαιία ζηνπο 

θνηηεηέο 5
νπ

-6
νπ

 έηνπο, ζην κάζεκα νηθνγελεηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ – 

Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή 

θιηληθή ηνπ Γ.Π.Θ. ζην Γ.Π.Ν.Α. 

Δπίζεο πξόζιεςε κε 407/80, από 15/3/2001 – 15/6/2001 γηα δηδαζθαιία 

Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο ζην εαξηλό εμάκελν. 

 

 Γηνξηζκόο κε απόθαζε ηνπ ΚΔΤ, υρ μέλορ ηηρ ηπιμελούρ εξεηαζηικήρ 

επιηποπήρ για λήτη Ιαηπικών Διδικοηήηυν κε έδξα ηελ Αιεμ/πνιε γηα ηε 

Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία. 

Από 8-2-2000 κέρξη 31-12-2001. Αξηζκ. πξσηνθνι. Τ7/2769/8-2-2000 κέρξη 

31-12-2001. 

 

 ηηο 29-6-2001, η Γενική ςνέλεςζηρ μεηά από πποκήπςξη 1 θέζηρ 

αναπληπυηή καθηγηηή, με εξέλεξε  ζηην βαθμίδα ηος αναπληπυηή 

καθηγηηή Μαιεςηικήρ-Γςναικολογίαρ ζην ηκήκα Ηαηξηθήο Αιεμ/πνιεο ηνπ 

Γ.Π.Θ. (Δθινγή από ην εθιεθηνξηθό ζώκα ηνπ ηκήκαηνο Ηαηξηθήο). 

ΦΔΚ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο, ΦΔΚ 29/10-3-2000 Σ. Παξάξηεκα. 

 

 Από 30/8/2001 κέρξη 28/11/2001 (γηα 3 κήλεο πεξίπνπ) κέρξη λα έιζεη ην 

ΦΔΚ δηνξηζκνύ κνπ ζαλ αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο, παξέκεηλα ζην Δ..Τ. ζε 

ζέζε Δπηκειεηή Α’. 
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 Γιοπιζμόρ ζηη θέζη ηος Αναπληπυηή καθηγηηή Μ/Γ  Γ.Π.Θ.,  ζηιρ  28-

11-2001 ,  ΦΔΚ  294/28-11-2001,  ζει. 2416. 

 

 Μέινο Α/ζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γ.Π.Ν.Α. από 1/1/2001 κέρξη 

31/12/2002. Ννζνθνκείν Αιεμ/πνιεο, αξηζκ. πξσηνθ. 8968/3-7-2001. 

 

 Μέλορ ηηρ ηπιμελούρ Διζηγηηικήρ Δπιηποπήρ γηα κία ζέζε Δπίθνπξνπ 

θαζεγεηή Μ/Γ θαη ζύνηαξη Διζηγηηικήρ έκθεζηρ γηα ηνλ ππνςήθην 

Λέθηνξα Παλαγηώηε Σζηθνύξα. (Δπηηξνπή Γ. Μαξνύιεο, Γ. Γαιάδηνο, Β. 

Λπκπέξεο). Αξηζ. πξση. 1093, 13/11/03. 

 

 Ανηιππόεδπορ ηηρ Μαιεςηικήρ και Γςναικολογικήρ Δηαιπείαρ, 

Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ. 

2002-2004, Διιεληθή Μαηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγία, ΣΟΜΟ 16, ΣΔΤΥΟ 2, 

2004. 

 

 Ο Γηεπζπληήο θαζεγεηήο Μ/Γ θ. Μαξνύιεο κε όξηζε κε έγγξαθό ηνπ πξνο ην 

Γηεπζπληή Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο, σο αλαπιεξσηή ηνπ όηαλ απνπζηάδεη. Αξ. 

πξση. 215/Μ-Γ, 6/12/2004. 

 

 Μεηεκπαίδεςζη από 30/3/2005 μέσπι 30/9/2005 (6 μήνερ) ζηελ 

Γπλαηθνινγηθή ρεηξνπξγηθή νγθνινγία, νγθνπιαζηηθέο κεζόδνπο κεηά από 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ θαζώο επίζεο ζηελ 

ππεξερνγξαθία θαη γπλαηθνινγηθή ελδνθξηλνινγία θαη εκκελόπαπζε. ην 

Δθπαηδεπηηθό Ννζνθνκείν ηνπ ΑΑΦΔΝΜΠΟΤΡΓΚ  ηνπ   Παλ/κίνπ   

Βύξηζκπνπξγθ  ηεο  Γεξκαλίαο. 

 

 Μέλορ (εκππόζυπορ ηος ΓΠΘ ,υρ αν. καθηγηηήρ Μαιεςηικήρ- 

Γςναικολογίαρ) ηηρ επιηποπήρ Δπεξεπγαζίαρ Δπυηήζευν και μέλορ ηηρ 

Δπιηποπήρ εξεηάζευν για ηην Μαιεςηική-Γςναικολογία, ζηον ΓΟΑΣΑΠ    

(Γηεπηζηεκνληθόο Οξγαληζκόο Αλαγλώξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθώλ θαη 

Πιεξνθόξεζεο ). 

Απόθαζε Γελ. ζπλέιεπζεο ηνπ ηκήκαηνο Ηαηξηθήο Γ.Π.Θ. Αξηζ. πξση. 3649, 

6-9-2005.  

Με απόθαζε λέα ε Γεληθή ζπλέιεπζε κε αξζκ. πξση. 2500, 8-3-2006, κε 

εμέιεμε κέινο ηεο Δπηηξνπήο Δπεξεπγαζίαρ Δπυηήζευν και μέλορ ηηρ 

Δπιηποπήρ εξεηάζευν για ηην Μαιεςηική-Γςναικολογία, 

 ζηνλ  ΓΟΑΣΑΠ θαη γηα ηο 2006 -2009                                                                                                                                

                                                                                               

                   

 Tακηικό μέλορ ηηρ ςγκλήηος ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Θξάθεο , σο εθπξόζσπνο ηνπ ηκήκαηνο  Ηαηξηθήο , γηα   ην 2008 – 2009.  

 

   Tακηικό μέλορ ηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ ηος ημήμαηορ Ιαηπικήρ, ηνπ 

Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Θξάθεο , ηα έηε  2008 – 2010.  
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 Γιεςθςνηήρ ηηρ Πανεπιζηημιακήρ Μαιεςηικήρ Γςναικολογικήρ  

κλινικήρ  ηος  ΓΠΘ,  από  24-5-2007 κεηά από νκόθσλε απόθαζε 

ηνπ Υεηξνπξγηθνύ ηνκέα,  ηνπ ηκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ  Γ.Π.Θ,   

      4  /   23  - 5 – 2007.,κέρξη θαη ζήκεξα. 

 

 Καθηγηηήρ Μαιεςηικήρ Γςναικολογίαρ ηος  ΓΠΘ,  ,κε ηελ  αξηζκ. 

Α 6881/7-5-2009 ,Πξπηαληθή πξάμε πνπ δεκνζηεύζεθε ζην αξηζκ. 

410/29-5-2009 ΦΔΚ η. Γ΄, θαη ανάλητη καθηκόνηυν ζηιρ 

       29-5-2009. 

 

 

Δλληνικέρ ανακοινώζειρ 176 

Ξένερ ανακοινώζειρ 178 

Δλληνικέρ δημοζιεύζειρ 53 

Ξένερ δημοζιεύζειρ 102 (ζηο Pub Med 82) 

Παπακολούθηζη ζςνεδπίυν 170 

Διζηγήζειρ –Ομιλίερ  61 

Πεπαηυθείζερ διαηπιβέρ 18 (επιβλέπυν ζε 4 , μέλορ ηπιμελούρ ζε 6) 

Δπιβλέπυν ζε 5 διαηπιβέρ πος δεν πεπαηώθηκαν 

 

ςμμεηοσή ζε επεςνηηικά ππογπάμμαηα 

 

1. «Η επίπηυζη ηος HPV ζηον ηπάσηλο ηηρ μήηπαρ.» (ζηα 

πλαίζια ηος ππογπάμμαηορ Interreg Δλλάδα Βοςλγαπία) 

 

2. «Ππόγπαμμα για ηη βεληίυζη ηυν ζςνθηκών και ηος πλαιζίος 

ππόλητηρ ηος καπκίνος ηος ηπασήλος ηηρ μήηπαρ ζηην 

Δλλάδα. Πιλοηική εθαπμογή ζηην Αναηολική Μακεδονία και 

Θπάκη.» 

 

3. “SCREENING FOR CERVICAL CANCER BASED ON HPV 

DNA DETECTION AS PRIMARY TEST, USING Cobas® 

4800 HPV Test" (Πολςκενηπική μελέηη) 

 

 

ςνολικό Impact factor (δημοζιεςμένυν επγαζιών και πεπιλήτευν : 141,24 

Citations: 302 

H factor:  8 

 

 

 

 

 

 


