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& Διδάκτωρ Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου

Ο  Δρ. Νικόλαος Παπαδόπουλος  γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1966 στο Ζευγολατιό,  Σερρών. 
Μετά  την  αποφοίτησή  του  από  το  Παλατίδειο  Λύκειο  Σιδηροκάστρου-Σερρών,  φοίτησε  στην 
Ιατρική  Σχολή  του  Πανεπιστημίου  Νεάπολης  και  κατόπιν  Περούτζιας  Ιταλίας,  όπου  κατά  την 
αποφοίτησή του και μετά την παρουσίαση της διπλωματικής του διατριβής "La labiopalatoschisi, 
tecnica  chirurgica  [Η  χειλεο-γναθο-υπερωιο-σχιστία,  χειρουργική  τεχνική]"  αναγορεύθηκε  σε 
"Δόκτωρα της Ιατρικής κ΄ Χειρουργικής"

Στη  συνέχεια,  στοχεύοντας  τη  χειρουργική  εξειδίκευσή  του  εργάσθηκε  απο  το  1992  στη 
Κλινική  Γενικής  Χειρουργικής  του  Δημοτικού  Νοσοκομείου  του  Neuss  Γερμανίας  υπό  τη 
διεύθυνση  του  Καθ.  κ.  A.J.  Coburg  και  από  την  20/5/1993  στο  Τμήμα  Χειρουργικής  του 
Νοσοκομείου Paracelsus του Neuss, υπό την διεύθυνση του Καθ. κ. R.M. Konrad και του Δρ. H. 
Frentzen. Επιπλέον, κατά την αθλητική αγωνιστική περίοδο 1993/1994 διετέλεσε ως αθλητίατρος 
στον Αθλητικό Παγοδρομικό Σύλλογο του Neuss. 

Από την 1/9/1994 εργάσθηκε στη Κλινική Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής του 
Νοσοκομείου δεξιά του Ίζαρ του Πανεπιστημίου Μονάχου υπό την εποπτεία του Καθ. κ. Edgar 
Biemer.  Από τις  αρχές  του 1995 εργάσθηκε παράλληλα στο αντικείμενο της διδακτορικής  του 
διατριβής  "Spaetergebnisse  bei  freien  osteofasziokutanen  Radialis-  und  Fibulalappen  zur 
Penoidkonstruktion  [Μακροχρόνια  αποτελέσματα  των  ελεύθερων  οστεοπεριτονιακοδερμικών 
κερκιδικών και  περονιαίων κρημνών που χρησιμοποιούνται  για την δημιουργία πέους]"  με  την 
οποία το 1999 αναγορεύθηκε σε "Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής" του Πανεπιστημίου Μονάχου. 
Τον Μάρτιο του 2001 μετά την ολοκλήρωση των εξαετών μεταπτυχιακών σπουδών του ειδίκευσης 
και εξέτασή του απέκτησε τον Τίτλο της Ειδικότητας της Πλαστικής Χειρουργικής.

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 1996/1997 εργάσθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης 
του  Κέντρου  Χειρουργικών  Τεχνολογιών  (Γνωστικό  αντικείμενο:  Ενδοσκοπική  Ενδομήτρια 
Χειρουργική)  του  Καθολικού  Πανεπιστημίου  του  Leuven  στο  Βέλγιο  υπό  την  εποπτεία  των 
Καθηγητών κ. T. Lerut και P. Koninckx και του Δρ. J. Deprest, όπου μπόρεσε να εμβαθύνει τις 
γνώσεις του τόσο στη πειραματική όσο και στην κλινική ενδομήτρια χειρουργική.

Από το 1996 εργάσθηκε παράλληλα στο αντικείμενο της διατριβής υφηγεσίας  του με τίτλο 
"Intrauterine  Chirurgie  zur  fetalen  Wundheilung  am Beispiel  eines  operativ  erzeugten  Lippen-
Kieferdefektes (Eine tierexperimentelle Studie) [Ενδομήτρια χειρουργική για εμβρυϊκή επούλωση 
των ιστών στο παράδειγμα ενός χειρουργικά προκαλούμενου χειλεο-γναθικού ελλείμματος (Μία 
μελέτη  σε  πειραματόζωο)]"  την  οποία  παρουσίασε  και  κατέθεσε  ολοκληρωμένη  στην  Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Μονάχου το 2001. Το 2003 αναγορεύθηκε σε Υφηγητή της Πλαστικής 
Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Τεχνικού Πανεπιστημίου Μονάχου.
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Από  15/5/2001  και  μέχρι  30/6/2002  εργάσθηκε  ως  Επιμελητής  στο  Τμήμα  Χειρουργικής 
Χειρός,  Μικρο-  και  Πλαστικής  Χειρουργικής  του  Νοσοκομείου  Dachau  Γερμανίας  υπό  την 
διεύθυνση του Δρ. J. Schaff. Από 1/7/2002 και έως 30/11/2007, εργάσθηκε στη Κλινική Πλαστικής 
και  Επανορθωτικής  Χειρουργικής  του  Νοσοκομείου  δεξιά  του  Ίζαρ  του  Πανεπιστημίου  του 
Μονάχου υπό την διεύθυνση του Καθ. κ. E. Biemer όπου ήταν υπεύθυνος μαζί με τους άλλους δύο 
Επιμελητές  της  Κλινικής  και  για  την  συνεργασία  της  Κλινικής  με  τις  άλλες  Κλινικές  του 
Νοσοκομείου  όπως  της  Δερματολογίας,  Ωτορινολαρυγγολογίας,  Ορθοπαιδικής,  Γενικής 
Χειρουργικής, Ουρολογίας, Γναθοχειρουργικής, Γυναικολογίας και της Τραυματιολογίας, ενώ από 
την 1/12/2007 και έως 31/08/2014 συνέχισε υπό τη διεύθυνση του Καθ. H.-G. Machens. 

Το  2009  εκλέχθηκε  από  την  Ιατρική  Σχολή  του  Τεχνικού  Πανεπιστημίου  του  Μονάχου 
Γερμανίας και αναγορεύθηκε από τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου σε Καθηγητή της Πλαστικής 
Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Τεχνικού Πανεπιστημίου Μονάχου. 

Τον Μάϊο του 2011 εκλέχθηκε σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.)  της  βαθμίδας  του  Αναπληρωτή  Καθηγητή,  του  Τομέα  Χειρουργικής,  του  Τμήματος 
Ιατρικής,  της Σχολής Επιστημών Υγείας,  του Δ.Π.Θ. και  στο γνωστικό αντικείμενο "Πλαστική 
Χειρουργική". Διορίσθηκε σε κενή οργανική θέση  Καθηγητή της παραπάνω βαθμίδας με την αριθ. 
Α213/16.9.2013 Πρυτανική Πράξη που δημοσιεύθηκε στο αριθ. 1417/6.12.2013 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ, 
και αφού ορκίσθηκε την 3η Σεπτεμβρίου 2014 ανέλαβε τα καθήκοντα του. Κατά την 29η Τακτική 
Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Εβρου - Φορέας Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης στις 2.12.2014 του εγκρίθηκε 
η  χορήγηση  κλινικού  επιδόματος  και  εφημεριών  που  θα  πραγματοποιούνται  στην  Α΄  Παν/κή 
Χειρουργική Κλινική του Π.Γ.Ν.Εβρου - Φορέας Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης, απο 14/10/2014 σύμφωνα με 
την  αριθ.  47/14-10-2014 ένταξη του απο τον  Χειρουργικό Τομέα του Δ.Π.Θ.  στην Α΄ Παν/κή 
Χειρουργική Κλινική του Π.Γ.Ν. Αλεξ/πολης.  

Στις  28  Μαρτίου  2018 εκλέχθηκε  σε  θέση Διδακτικού  Ερευνητικού  Προσωπικού  (Δ.Ε.Π.) 
Καθηγητή  πρώτης  βαθμίδας,  του  Τομέα  Χειρουργικής,  του  Τμήματος  Ιατρικής,  της  Σχολής 
Επιστημών  Υγείας,  του  Δ.Π.Θ.  και  στο  γνωστικό  αντικείμενο  "Πλαστική  Χειρουργική",  ενώ 
διορίσθηκε σε θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με την αριθ.  ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/41966/4717/796 / 
24.05.2018 Πράξη του Πρυτανική του Δ.Π.Θ. που δημοσιεύθηκε στο αριθ. ΦΕΚ 818/20.7.2018 
ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ και ανέλαβε υπηρεσία στις 25 Ιουλίου 2018.

Σ΄ ότι αφορά το κλινικό του έργο ο κ. Παπαδόπουλος έχει πραγματοποιήσει πέντε χιλιάδες και 
πλέον επεμβάσεις Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος 
της ειδικότητάς του, τόσο σε εκλεκτική όσο και σε επείγουσα βάση. Επίσης κατά την εργασία του 
τόσο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Εγκαυμάτων στο Τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής 
Χειρουργικής του Δημοτικού Νοσοκομείου Muenchen-Bogenhausen στο Μόναχο Γερμανίας, όσο 
και  στην Μονάδα Γενικής  Εντατικής  Θεραπείας  στο  Νοσοκομείο  Dachau  Γερμανίας,  είχε  την 
ευκαιρεία να αποκτήσει επιπλέον γνώσεις στην εντατική θεραπεία εγκαυμάτων. 

Αναλυτικά, μετά την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας τον Μάρτιο του 2001 και μέχρι τον 
Αυγουστο  του  2014,  εργάσθηκε  ως  Ειδικός  Πλαστικός  Χειρουργός  & Επιμελητής  στο  Τμήμα 
Χειρουργικής  Χειρός,  Μικρο- και  Πλαστικής  Χειρουργικής  του Νοσοκομείου Dachau,  και  στη 
Κλινική  Πλαστικής  και  Επανορθωτικής  Χειρουργικής  του  Νοσοκομείου  δεξιά  του  Ίζαρ  του 
Πανεπιστημίου Μονάχου Γερμανίας, όπου και πραγματοποίησε αυτόνομα περίπου πέντε χιλιάδες 
επεμβάσεις  και  πλέον  σε  όλο  το  φάσμα  της  Πλαστικής  και  Επανορθωτικής  Χειρουργικής,  
συμπεριλαμβομένης  της  Χειρουργικής  Χειρός,  της  Μικροχειρουργικής,  της  Χειρουργικής 
αποκατάστασης βαρύτατων Τραυματισμών και Επανασυγκολλήσεων των Άκρων και της Κρανιο-
Προσωπικής χώρας, της Χειρουργικής των Περιφερικών Νεύρων, της Χειρουργικής Ογκολογίας, 
της Επανορθωτικής Χειρουργικής της περιοχής του Προσώπου και Τραχήλου, του Μαστού και του 
κάτω Άκρου, της Χειρουργικής των συγγενών ανωμαλιών, της αποκατάστασης των Εγκαυμάτων, 
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της  Αισθητικής  Χειρουργικής,  καθώς  και  της  Ουρογεννητικής  Πλαστικής  Χειρουργικής.  Στις 
θέσεις  αυτές  ήταν  υπεύθυνος,  είτε  μόνος  του  είτε  με  συνάδελφο-επιμελητή  ή  τον  αντίστοιχο 
Διευθυντή, των καθημερινών επεμβάσεων και της λειτουργείας των Εξωτερικών Ιατρείων, καθώς 
και την πλήρη ευθύνη της θεραπείας και παρακολούθησης των περιστατικών τα οποία αναλάμβανε. 

Απο τον Σεπτέμβριο του 2014 και εως σήμερα εργάσθηκε ως Ειδικός Πλαστικός Χειρουργός 
στη  Κλινική  Πλαστικής  Χειρουργικής  και  Εγκαυμάτων  του  Πανεπιστημιακού  Γενικού 
Νοσοκομείου Εβρου – Φορέας Αλεξανδρούπολης, όπου και πραγματοποίησε αυτόνομα άνω των 
εξακοσίων  επεμβάσεων  σε  όλο  το  φάσμα  της  Πλαστικής  και  Επανορθωτικής  Χειρουργικής, 
συμπεριλαμβομένης  της  Χειρουργικής  Χειρός,  της  Μικροχειρουργικής  και  της  Χειρουργικής 
αποκατάστασης βαρύτατων Τραυμάτων κ Εγκαυμάτων.

Στον  κλινικό  ερευνητικό  τομέα  δείχνει  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  στον  τομέα  της 
Μικροχειρουργικής. Διευθύνει τις ομάδες εργασίας  για τη μελέτη της Ποιότητας Ζωής μετά απο 
επεμβάσεις Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (Χρυσό Βραβείο στα πλαίσια 
του  2ου Διεθνές  Συνεδρίου  για  την  Ποιότητα  Ζωής  στην  Κλινική  Πράξη  στο  Πόρτο  Καρράς 
Χαλκιδικής  τον  Ιούνιο  του  2004,  και  Βραβείο  στα  πλαίσια  του  30ου Ετήσιου  Συνεδρίου  της 
Γερμανικής  Εταιρείας  Μαστολογίας  στο  Αμβούργο  Γερμανίας  τον  Ιούλιο  του  2010),  της 
αποκατάστασης περιφερικών νευρικών ελλειμμάτων και του Συνδρόμου Poland, και είναι μέλος 
της ομάδας εργασίας για τη μελέτη της με ηλεκτρονικό υπολογιστή υποβοηθούμενης αισθητικής, 
πλαστικής  και  επανορθωτικής  χειρουργικής.  Επίσης,  μαζί  με  τον  Δρ.  D.  Müller  διευθύνει  την 
ομάδα εργασίας για τη μελέτη του διεμφυλισμού (Transsexualismus). 

Στον  πειραματικό  ερευνητικό  τομέα  δείχνει  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον για  την  ενδομήτρια 
χειρουργική και ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση της πρόωρης ρήξης των εμβρυϊκών μεμβρανών μετά 
από ιατρογενές τραύμα, όπως επίσης στην επούλωση των εμβρυϊκών ιστών και την αντιμετώπιση 
των χειλεο-γναθο-υπερωϊοσχιστιών. Εδώ και πάνω απο μια δεκαετία διευθυνε την ομάδα εργασίας 
για τη μελέτη της ενδομήτριας χειρουργικής. Η εντατική και διαχρονική αυτή έρευνά του στον 
τομέα της ενδομήτριας χειρουργικής αναγνωρίσθηκε με την απονομή του Επιστημονικού Βραβείου 
"Hans Anderl Award 2006" απο την Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαστικών Χειρουργών (EURAPS).

Ο στόχος της δραστηριότητας στην έρευνα μεθόδων συρραφής των εμβρυϊκών μεμβρανών 
μετά από ιατρογενές τραύμα, προκειμένου να επιτύχει χαμηλότερη εμβρυϊκή νοσηρότητα, είναι να 
καταστεί η ενδομήτρια χειρουργική ασφαλέστερη, έτσι ώστε να μπορέσει πιθανόν στο μέλλον να 
χρησιμοποιηθεί  ακόμη  και  σε  ανωμαλίες  μη  απειλητικές  για  τη  ζωή  του  εμβρύου,  όπως  οι 
κρανιοπροσωπικές συγγενείς δυσπλασίες. Αυτές οι μελέτες του διακρίθηκαν με το Επιστημονικό 
Βραβείο "Forschungspreis 2006" τoυ Ιδρύματος "Dr.  Hans L.  Geisenhofer" και το Επιστημονικό 
Βραβείο "Foerderpreis" της Βαυαρικής Εταιρείας Μαιευτικής και Γυναικολογίας (BGGF) για το 
έτος 2007. 

Παράλληλα  διερευνώνται  από  την  ομάδα  εργασίας  που  διευθύνει  οι  δυνατότητες  που 
παρέχονται λόγω της επούλωσης των εμβρυϊκών μαλακών ιστών χωρίς ουλές και των οστών χωρίς 
δημιουργία  πώρου.  Σε  αυτόν  τον  τομέα  η  ομάδα  εργασίας  περιέγραψε  για  πρώτη  φορά  τη 
δυνατότητα αποκατάστασης των χειλεο-γναθο-σχιστιών με αυτόλογο εμβρυϊκό οστικό μόσχευμα 
στο  μοντέλο  του  εγκύου  προβάτου.  Για  την  καλύτερη  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  της 
παραπάνω ενδομήτριας  επέμβασης και  την  επίδρασή της  στην ανάπτυξη του μέσου προσώπου 
ανέπτυξε  μία νέα μέθοδο κεφαλομετρίας με τη βοήθεια τρισδιάστατων αξονικών τομογραφιών, 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικού λογισμικού. Αυτή η μελέτη διακρίθηκε με το Επιστημονικό 
Βραβείο "VDPC Wissenschaftspreis" της Ένωσης Γερμανών Πλαστικών Χειρούργων (VDPC) για 
το έτος 2004. 
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Επίσης,  διευθύνει  την  ομάδα  εργασίας  για  τη  μελέτη  της αποκατάστασης  περιφερικών 
νευρικών  ελλειμμάτων  (Βραβείο  "Bern Spiessl Award 2008"  στα  πλαίσια  του  Bern Spiessl 
Symposium, στη Bασιλεία της Ελβετίας τον Ιούνιο του 2008), όπως επίσης και της φαρμακευτικής 
προφύλαξης θρομβώσεως των αγγείων μετά από μικροχειρουργικές επεμβάσεις, ενώ είναι μέλος 
της ομάδας εργασίας για τη μελέτη της απόκτησης βλαστοκυττάρων απο ανθρώπινο λιπώδη ιστό. 

Ο  κ. Παπαδόπουλος είναι μέλος 20 και άνω διαφόρων εθνικών και διεθνών επιστημονικών 
εταιρειών.  Έχει  πραγματοποιήσει  μέχρι  σήμερα  σε  5  διαφορετικές  γλώσσες  άνω  των  400 
ανακοινώσεων και προσκεκλημένων διαλέξεων σε περιφερειακά,  εθνικά  και διεθνή Συνέδρια ή 
Κλινικές  και  Πανεπιστήμια.  Τα  αποτελέσματα  των  ερευνητικών  του  δραστηριοτήτων  έχουν 
δημοσιευθεί σε 75 και άνω επιστημονικές εργασίες  PubMed οι οποίες αξιολογούνται διεθνώς με 
περισσότερους από 100 βαθμούς  impact factor. Μαζί με την Ιουλία Ιωαννίδου-Μαραθιώτου και 
τον Μόσχο Α. Παπαδόπουλο έχουν εκδόσει το βιβλίο "Χειλεο-Γναθο-Υπερωιοσχιστίες: Διάγνωση 
και  Θεραπευτική  Αντιμετωπιση"  (Εκδόσεις  Μπονισέλ),  το  οποίο  αποτελεί  σύγγραμμα  καθότι 
διδάσκεται  στους  φοιτητές  της  Οδοντιατρικής  Σχολής  του  Αριστοτελειου  Πανεπιστημιου 
Θεσσαλονίκης,  όπως επίσης  μαζί  με  τον Όθωνα Ν.  Παπαδόπουλο το βιβλίο  "Skin Cancer  and 
Melanoma:  Surgical  Treatment  and  Reconstruction"  [Καρκίνος του Δέρματος και Μελάνωμα: 
Χειρουργική Αντιμετώπιση και Αποκατάσταση] το οποίο είναι  υπο δημοσίευση απο τις εκδόσεις, 
Springer,  Χαϊδελβέργη  Γερμανίας,  ενώ  έχει  συμβάλλει  σε  διάφορα  άλλα  βιβλία με  συγγραφή 
κεφαλαίων τόσο στην Ελλάδα οσο και στο εξωτερικό.

Συνοπτικά:
• Επιμόρφωση και Συμμετοχή σε Συνέδρια/Σεμινάρια: 297 
• Ανακοινώσεις - Πόστερς - Διαλέξεις - Βίντεο: 411
• Δημοσιεύσεις (Ολες Διεθνεις):   93
• Impact Factors των Δημοσιεύσεων: 115,008
• Βιβλιογραφικές Αναφορές (Citations) /           1582

Αυτοαναφορές (Self-Citations): 315
• H-Index των Δημοσιεύσεων:          24
• Εκδόσεις Βιβλίων/Ειδικών Τεύχων:     3
• Συγγραφή Κεφαλαίων:   28
• Ηλεκτρονικές Δημοσιεύσεις:     2
• Δημοσιευμενες Περιληψεις σε Επιστημονικα Περιοδικα 

και Πρακτικα Συνεδριων: 167

Από το 2003 είναι κριτής διδακτορικών διατριβών και μέλος της εξεταστικής επιτροπής της 
Ιατρικής  Σχολής  του  Τεχνικού  Πανεπιστημίου  Μονάχου ως  Υφηγητής,  και  απο  το  2009  ως 
Καθηγητής.  Επίσης  είναι  μέλος  της  συντακτικής  επιτροπής  του  δίγλωσσου (ελληνικά/αγγλικά) 
επιστημονικού περιοδικού PubMed "Ιπποκράτεια-Hippokratia" που εκδίδει το Ιπποκράτειο Γενικό 
Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Τέλος είναι κριτής τών αγγλόφωνων και γερμανόφωνων 
επιστημονικών  περιοδικών "Indian  Journal  of  Plastic  Surgery”,  "Libertas Academica”,  "Patient 
Related Outcome Measures" και "Journal of Pediatric Genetics" όπως επίσης και των αγγλόφωνων 
επιστημονικών περιοδικών  PubMed:  "Fetal  Diagnosis and Therapy”,  "The American Journal of 
Obstetrics &  Gynecology”,  "European Journal of Obstetrics &  Gynecology and Reproductive 
Biology", "Obstetrics & Gynecology", "Medical Science Monitor”, "World Journal of Pediatrics", 
"Prenatal Diagnosis",  "The Breast”,  "Placenta",  "Archives  of  Gynecology  and  Obstetrics",  "Der 
Unfallchirurg" και "Handchirurgie, Mikrochirurgie, Plastische Chirurgie" κ.ο.κ..

Διετέλεσε  συνδιοργανωτής  της  "Plastic  Surgery  Week  Davos  2003  [Εβδομάδα  Πλαστικής 
Χειρουργικής Davos 2003] " (Μαθήματα με πρακτικές ασκήσεις σε μοντέλλα [Hands on Courses] 
για  Αισθητική  Χειρουργική,  Χειρουργική  με  Λέϊζερ,  Χειρουργική  Κρημνών,  Αντιμετώπιση 
Εγκαυμάτων, Μικροχειρουργική όπως επίσης ειδική ημερίδα για Φαλλοπλαστική [State of the Art 
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Symposium  Phalloplastic]),  ήταν  μέλος  της  διεθνούς  συμβουλευτικής  επιτροπής  του  3ου 
Παγκόσμιου Συνεδρίου για την Ποιότητα στην Κλινική Πράξη που διενεργήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
τον Σεπτέμβρη/Οκτώμβρη του 2006, όπως επίσης και μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής 
επιτροπής του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου της Παγκοσμίας Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργι-
κής (WSRM), που διενεργήθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2007. Επίσης διετέλεσε μέλος του 
Faculty του  Διεθνούς  Συνεδρίου  Αισθητικής  και  Επανορθωτικής  Χειρουργικής  Προσώπου 
(ΙΜΑFR), που πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο τον Μάϊο του 2009, της επιστημονικής επιτροπής 
της  20ης  και  της  21ης Ετήσιας  Συνεδρίασης  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  Πλαστικών  Χειρουργών 
(EURAPS),  που πραγματοποιήθηκαν στη Βαρκελώνη Ισπανίας,  κατά κατα τα τέλη  Μαϊου του 
2009  και  2010,  μέλος  του  Faculty  και  της  επιστημονικής  επιτροπής  (Topic  Co-ordinator 
"Experimental-Research" of the Scientific  Committee)  του 11ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου της 
ESPRAS (European Section of IPRAS) που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο τον Σεπτεμβρη του 2009 
και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πλαστικής, Επανορθωτικής 
και Αισθητικής Χειρουργικής που θα πραγματοποιηθεί στη Κω τον Αύγουστο του 2011. 

Τον  Σεπτέμβριο  του  2008  οργάνωσε  την  27η  Eτήσια  Συνεδρίαση  της  Διεθνούς  Εταιρείας 
Εμβρυϊκής Ιατρικής και Χειρουργικής [International Fetal Medicine & Surgery Society (IFMSS)] 
στην Αθήνα, το 20ο Κοινό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής 
(ΕΕΕΜ)  και  της  Ελληνικής  Εταιρείας  Χειρουργικής  Χεριού  και  Άνω  Άκρου  (ΕΕΧΧ)  στην 
Αλεξανδρούπολη τον Σεπτέμβριο του 2014 και το 1ο, 2o & 3o Σεμινάριο Μικροχειρουργικής  στην 
Αλεξανδρούπολη τον Μάϊο του 2017 του 2018 και του 2019 αντίστοιχα. Τέλος έχει εκλεγεί ως ο 
οργανωτής  (local  host)  του  31ου Ετήσιου  Συνεδρίου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  Πλαστικών 
Χειρουργών (EURAPS), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 27-30 Μαΐου του 2020.

Το έτος 2008 ο κ. Παπαδόπουλος διετέλεσε ως Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Εμβρυϊκής 
Ιατρικής  και  Χειρουργικής  (IFMSS),  το  έτος  2014  ως  Πρόεδρος  της  Ελληνικής  Εταιρείας 
Επανορθωτικής  Μικροχειρουργικής  (ΕΕΕΜ)  της  οποίας  είναι  και  μέλος  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου απο το έτος 2005, και ως Πρόεδρος της Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρείας (ΕΛΕ) για 
τα έτη 2016 - 2018, ενω απο το έτος 2017 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 
Εταιρείας  Χειρουργικής  Χεριού  (ΕΕΧΧ).  Επίσης  ήταν  μέλος  της  Επιτροπής  του  Τμήματος 
Μικροχειρουργικής  &  Άκρας  Χειρός  της  Ελληνικής  Εταιρείας  Πλαστικής,  Επανορθωτικής  & 
Αισθητικής Χειρουργικής κατά τα έτη 2007 και 2008, όπως επίσης  και απο το έτος 2006 έως το 
2013 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ακαδημίας Μονάχου Γερμανίας. Τελος, 
απο το 2015 και ως σήμερα είναι Εθνικός Αντιπρόσωπος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  Πλαστικών  Χειρουργών  (EURAPS),  ενώ  το  2017  έχει  εκλεγεί  ως 
Πρόεδρος της Οργανωτικής Eπιτροπής (local host) για το 31ο Συνέδρειο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Πλαστικών Χειρουργών (EURAPS) που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 27-30 Μαΐου του 2020.

Από τον Μάϊο του 2007 είναι μέλος της ομάδας εργασίας για την ολική αλλομεταμόσχευση 
προσώπου της Ιατρικής Σχολής του Τεχνικού Πανεπιστημίου Μονάχου και μέλος της ομάδας πού 
πραγματοποίησε την πρώτη παγκόσμια μεταμόσχευση άμφω άνω άκρων στις 25 προς 26 Ιουλίου 
του  2008  στο  Πανεπιστημιακό  Νοσοκομείο  του  Μονάχου  ("Klinikum rechts der Isar")  του 
Πανεπιστημίου Μονάχου Γερμανίας. Γι αυτό το λόγο άλλωστε, του απονεμήθηκε, όπως και στα 
άλλα μέλη της 40μελούς ομάδας το μετάλλιο "Karl Marx von Bauernfeind-Madaille".

Στις  25  Ιουλίου  του  2009 κατά τη  διάρκεια  των  καλοκαιρινών  εκδηλώσεων "Ζευγολατειό 
2009” του Δήμου Στρυμονικού Σερρών και σε ένδειξη αναγνώρισης απο τους συνδημότες του, του 
απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα από τον Δήμαρχο του Δήμου Στρυμονικού Σερρών κον Ισαάκ Ρίζο.

Απο το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015 έως 2017/2018 ήταν Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του 
Ιατρικής Σχολής του Δ.Π.Θ., ενώ μετά από αίτημα του εγκρίθηκε απο το Υπουργείο Παιδείας η 
Ίδρυση της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ. 
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(ΦΕΚ B 2560 - 19.08.2016). Κατόπιν κατά την 6η Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Ε. στις 
16.03.2017 προτάθηκε να διενεργηθούν όλες οι απαιτουμενες ενέργειες για την Εγκατάσταση της 
παραπάνω Κλινικής στην Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν.Α.. 

Τέλος μετά απο απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τόσο της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. 
όσο και της Ιατρικής Σχολής του Δ.Π.Θ. απο το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 εκτελεί καθήκοντα 
Συνεργάτη  (Επισκέπτη)  Καθηγητή  στην  Ιατρική  Σχολή  του  Ε.Κ.Π.Α.  και  συγκεκριμένα  στο 
Νοσοκομείο "Ανδρέας Συγγρός" και στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ιπποκράτειο".
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