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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ   
 
ΕΠΩΝΥΜΟ                                    ΜΟΥΡΤΖΟΥΧΟΣ 
ΟΝΟΜΑ                                         Κωνσταντίνος 
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ                        1958 
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ                              Ελληνική 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ      Έγγαμος – 1 παιδί 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                  Μνησικλέους 10  
                                                       Πάτρα 26442 
 
 
   Γεννήθηκα στο Αίγιο Αχαΐας το 1958. Αποφοίτησα από το 6τάξιο 
Γυμνάσιο Αρρένων Αιγίου το 1976 με «Άριστα». Αποφοίτησα από 
το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 17-02-1982. 
Απολύθηκα από τον Στρατό τον Απρίλιο του 1984, όπου 
υπηρέτησα ως ΔΕ Ανθγός του Υγειονομικού στο «210» Στρ. 
Νοσοκ. Σερρών.  
Στη συνέχεια εισήχθην στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου 
αποφοίτησα στις 14-11-1990 με βαθμό «Λίαν Καλώς». 
Κατέχω τους ακόλουθους τίτλους ξένων γλωσσών: Αγγλικά “Di-
ploma in English” – Lower Level  και Γαλλικά “Diplôme d’ Etudes 
Françaises (langue et civilisation)”. 
   Στις 23 Νοεμβρίου 1990 απέκτησα την άδεια άσκησης Ιατρικού 
Επαγγέλματος (Δ/νση Υγείας – Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας – 
Πάτρα). Εν συνεχεία εκπλήρωσα την υπηρεσία υπαίθρου ως 
αγροτικός ιατρός στο ΠΙ Φιλίων – Κέντρου Υγείας Κ. Κλειτορίας, Ν. 
Αχαΐας κατά το διάστημα 31-12-1990 έως 31-05-1992. Απέκτησα 
τον τίτλο ειδικότητας της Ωτορινολαρυγγολογίας από τη Δ/νση 
Υγείας – Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας Πατρών στις 13-03-1998. Κατά 
τη διάρκεια της ειδικότητάς μου υπήρξα εκπαιδευόμενος στην 
Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική του ΠΠΓΝ Ρίου και στην ΩΡΛ 
Κλινική του ΓΝΝ «Άγιος Ανδρέας» («409» Στρ. Νοσοκ.) Πατρών. 
Κατόπιν άσκησα ελεύθερο επάγγελμα ως ιδιώτης ΩΡΛ ιατρός στο 
Αίγιο Αχαΐας, το διάστημα 21-05-1998 έως 11-01-1999. Κατά το 
ίδιο διάστημα διετέλεσα συμβασιούχος ΩΡΛ ιατρός στο ΙΚΑ Αιγίου. 
Στις 11-01-1999 διορίστηκα ως Επιμελητής Β’ του κλάδου ιατρών 
ΕΣΥ στο ΩΡΛ Τμήμα του ΓΝ Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο», 
όπου συνεχίζω να υπηρετώ έως σήμερα, εξελιχθείς στον βαθμό 
του Επιμελητού Α΄ (12-04-2007) και στον βαθμό του Διευθυντού 
(28-03-2013). 
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  Είμαι μέλος στις ακόλουθες ιατρικές επιστημονικές εταιρείες-
ιατρικούς συλλόγους:  
• Ιατρικός Σύλλογος Πατρών  
• Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 
• Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας - Χειρουργικής 

Κεφαλής και Τραχήλου  
• Πανελλήνια Παιδοωτορινολαρυγγολογική Εταιρεία – Μέλος του 

ΔΣ για την περίοδο 2016 – 2019 (αντιπρόεδρος) & 2019 – 
2022 

• Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Ωτολογίας - Ακοολογίας - 
Νευροωτολογίας 

• General Medical Council (GMC) της Μ. Βρετανίας – Πλήρης 
εγγραφή στον κύριο κατάλογο (Principal List) για την περίοδο 
1994 – 1996  

• British Association for Paediatric Otorhinolaryngology (ΒΑΡΟ) 
της Μ. Βρετανίας, 2006 – 2007.  

  
  Ειδική εμπειρία σε νοσοκομεία του εξωτερικού κατά τη διάρκεια 
της ειδικότητας:   
     α) Κλινική παρακολούθηση και έμμισθη θέση πλήρους 
απασχόλησης με το βαθμό του SHO (Senior House Officer) στην 
ΩΡΛ Κλινική του Ογκολογικού Νοσοκομείου Royal Marsden του 
Λονδίνου το διάστημα 21-11-1994 έως 09-12-1994 και  
     β) Έμμισθη θέση πλήρους απασχόλησης με βαθμό SHO στην 
ΩΡΛ Κλινική του Νοσοκομείου Lister στο Stevenage, Herts, 
Aγγλία, κατά το διάστημα 14-12-1994 έως 06-01-1995, όπου 
τμήμα της εργασίας μου ανήκε στην Παιδο-ΩΡΛ Κλινική του 
Νοσοκομείου και σε εξωτερικά ιατρεία Παιδο-ΩΡΛ Κλινικών του 
ιδίου και άλλων δορυφορικών νοσοκομείων.  
 
  Μετεκπαιδεύσεις- Εξάσκηση σε εξειδικευμένα κέντρα μετά τη 
λήψη της ειδικότητας:  
     α) Κατά το διάστημα 8-19 Μαρτίου 1999  αποσπάσθηκα με 
εκπαιδευτική άδεια στην ΩΡΛ Κλινική του ΓΠΝ Παίδων «Π. και Α. 
Κυριακού», όπου παρακολούθησα τις εργασίες της κλινικής, τα 
εξωτερικά ιατρεία και τα χειρουργεία. Ειδικότερα παρακολούθησα 
τις εργασίες του Ακοολογικού Τμήματος της Κλινικής με έμφαση 
στη λειτουργία του συστήματος των ωτοακουστικών εκπομπών. 
      β) Κατά το διάστημα 21 Αυγούστου – 17 Νοεμβρίου 2000 
μετέβην με εκπαιδευτική άδεια του ΕΣΥ στη Βοστόνη των ΗΠΑ,    
όπου παρακολούθησα τις εργασίες του Τμήματος Ωτολαρυγγολο- 
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γίας και Διαταραχών Επικοινωνίας του κορυφαίου Νοσοκομείου 
Παίδων «Children’s Hospital», που ανήκει στην Ιατρική Σχολή του 
Παν/μίου Harvard. Κατά το διάστημα της εκεί παραμονής μου 
συμμετείχα σε εκτιμήσεις ασθενών και σε ακοολογικές εξετάσεις με 
εξειδίκευση στις δοκιμασίες Ακουστικών Προκλητών Δυναμικών 
Εγκεφαλικού Στελέχους (ABR) και Ωτοακουστικών Εκπομπών 
(ΟΑΕ). Συμμετείχα ως βοηθός στις καθημερινές εγχειρήσεις του 
Τμήματος και ιδιαίτερα σε εκείνες που αφορούσαν στον τομέα της 
Ακοολογίας-Κοχλιακά Εμφυτεύματα, καθώς και σε όλες τις επιστη- 
μονικές συσκέψεις του Τμήματος (επισυνάπτονται, ενδεικτικά, 
προγράμματα ημερησίων χειρουργείων).  
     γ) Κατά το διάστημα 16 – 27 Μαΐου 2005 παρακολούθησα με 
εκπαιδευτική άδεια τις εργασίες του Ακοολογικού Τμήματος του 
Θεραπευτικού και Ερευνητικού Κέντρου ΙΑΣΩ Α.Ε. και ειδικότερα 
την εξέταση ακοής των νεογνών δια της μεθόδου των Ωτοακουστι- 
κών Εκπομπών.  
     δ) Κατά το διάστημα 21 Αυγούστου – 20 Οκτωβρίου 2006 
μετέβην με εκπαιδευτική άδεια του ΕΣΥ στο Λονδίνο της Μ. 
Βρετανίας, όπου συμμετείχα στις δραστηριότητες του Τμήματος 
της Παιδιατρικής Ωτορινολαρυγγολογίας του κορυφαίου 
Νοσοκομείου Παίδων «Great Ormond Street Hospital for 
Children», που ανήκει στο ΕΣΥ της Μ. Βρετανίας. Κατά τη διάρκεια 
της παραπάνω περιόδου παρακολούθησα όλα τα ΩΡΛ 
χειρουργεία, συμπεριλαμβανομένων  εκείνων που αφορούσαν στη 
διάγνωση και τη θεραπεία λαρυγγο-τραχειακών παθήσεων σε 
νεογνά, βρέφη και παιδιά. Παρακολούθησα, επίσης, διάφορες CO2  
και  ΚΤΡ λέιζερ τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση 
προβλημάτων του παιδικού αεραγωγού.  
     ε) Κατά το διάστημα 18 Ιουλίου – 1 Αυγούστου 2008 μετέβην με 
εκπαιδευτική άδεια του ΕΣΥ στο Würzburg της Γερμανίας, όπου 
συμμετείχα στις δραστηριότητες του Τμήματος Ακοολογίας – 
Παιδιατρικής Ακοολογίας – Ηλεκτροφυσιολογίας της εκεί 
Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω 
περιόδου συμμετείχα σε εντατική κλινική εκπαίδευση στα πεδία 
των ABR και ASSR μετρήσεων, ανιχνευτικών προγραμμάτων 
ακοής για νεογνά βασισμένων σε ABR, ακοολογικών μετρήσεων 
κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, 
ηλεκτροκοχλιογραφίας και γενικότερα παιδιατρικής ακοολογικής 
εκτίμησης.  
     στ) Κατά το διάστημα 1 – 12 Δεκεμβρίου 2008 μετέβην εκ νέου 
με εκπαιδευτική άδεια του ΕΣΥ στο Λονδίνο της Μ. Βρετανίας,    
όπου συμμετείχα στις δραστηριότητες του Τμήματος της 
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Παιδιατρικής Ωτορινολαρυγγολογίας του Νοσοκομείου Παίδων 
«Great Ormond Street Hospital for Children», που ανήκει στο ΕΣΥ 
της Μ. Βρετανίας. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω περιόδου 
παρακολούθησα όλα τα ΩΡΛ χειρουργεία, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που αφορούσαν στις τεχνικές της 
μικρολαρυγγοσκόπησης, βρογχοσκόπησης και λαρυγγοτραχειακής 
ανακατασκευής.  
     ζ) Κατά το διάστημα 12 – 16 Σεπτεμβρίου 2011 μετέβην εκ νέου 
με εκπαιδευτική άδεια του ΕΣΥ στο Würzburg της Γερμανίας, όπου 
συμμετείχα στις δραστηριότητες του Τμήματος Ακοολογίας – 
Παιδιατρικής Ακοολογίας – Ηλεκτροφυσιολογίας της εκεί 
Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω 
περιόδου συμμετείχα στις δραστηριότητες στο πεδίο της 
Παιδιατρικής Ακοολογίας, όπως υποκειμενική (behavioural) 
ακοομετρία, ηλεκτροφυσιολογική και ηλεκτροακουστική εκτίμηση, 
καθώς επίσης και σε εντατική κλινική εκπαίδευση στα πεδία των 
ABR και ASSR μετρήσεων με νέους τύπους ακουστικών 
ερεθισμάτων, όπως τα chirps.  
     η) Κατά το διάστημα 10 – 13 Νοεμβρίου 2014 παρακολούθησα 
με εκπαιδευτική άδεια τις εργασίες της Πανεπιστημιακής ΩΡΛ 
Κλινικής και Κέντρου Κοχλιακών Εμφυτεύσεων του Freiburg της 
Γερμανίας και ειδικότερα χειρουργικές επεμβάσεις κοχλιακών 
εμφυτεύσεων και συνεδρίες αποκατάστασης, καθώς και τις 
εργασίες των Τμημάτων Παιδοακοολογίας, Ακοολογίας και 
Ηλεκτροφυσιολογίας. 
     θ) Κατά το διάστημα 1 – 3 Απριλίου 2019 παρακολούθησα τις 
εργασίες της Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής της Βερόνας της 
Ιταλίας και ειδικότερα ωτοχειρουργικές επεμβάσεις δια της 
μεθόδου της ενδοσκοπικής χειρουργικής.   
 
  Μεταπτυχιακές Σπουδές: Επελέγην και εισήχθην κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2006 – 2007 ως Μεταπτυχιακός Φοιτητής στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Πατρών για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 
στην Ωτορινολαρυγγολογία, με θέμα σχετικό με την Ακοολογία 
(ειδικότερα σε σχέση με τα AEPs - Auditory Evoked Potentials) – 
Επιτυχής περάτωση κατόπιν εξετάσεων του πρώτου έτους 
σπουδών σε επίπεδο Master – Διατριβή υπό εκπόνηση.  
 
  Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, του χρόνου της ειδικότητας 
και κυρίως κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Επιμελητού στο 
ΕΣΥ παρακολούθησα πλήθος Πανελληνίων και Διεθνών 
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Συνεδρίων, Σεμιναρίων και Φροντιστηριακών Μαθημάτων, σε 
πολλά εκ των οποίων συμμετείχα ως ομιλητής, εκπαιδευτής και 
μέλος προεδρείων. Κατά τον ίδιο χρόνο συμμετείχα ως μέλος 
οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών στη διοργάνωση 
Συνεδρίων, Σεμιναρίων και Επιστημονικών Ημερίδων. Επίσης, 
συμμετείχα ως συγγραφέας σε επιστημονικές εργασίες και άρθρα 
που δημοσιεύτηκαν σε αναγνωρισμένα ιατρικά περιοδικά, ελληνικά 
και διεθνή, ή ανακοινώθηκαν σε ελληνικά Συνέδρια και βρίσκονται 
δημοσιευμένες στα επίσημα πρακτικά των εν λόγω Συνεδρίων. 
   Όλα τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στον συμπληρωματικό 
κατάλογο που επισυνάπτεται και αποδεικνύονται με επίσημα 
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις. 
   Λαμβάνω μέρος στα ετήσια προγράμματα ομιλιών και εκπαιδευ- 
τικών μαθημάτων προς τους ειδικευόμενους των διαφόρων Κλινι- 
κών του Νοσοκομείου μου, όπως αυτές βρίσκονται κατατεθειμένες 
στα ετήσια προγράμματα της Κλινικής μας. Στο πλαίσιο αυτής της 
δραστηριότητας λαμβάνω επίσης μέρος και ως εισηγητής-εξετα- 
στής του μαθήματος της Ωτορινολαρυγγολογίας, που διδάσκεται 
στην Παιδιατρική Νοσηλευτική Ειδικότητα. 
   Διατελώ, ως αντιπρόεδρος, μέλος του Επιστημονικού 
Συμβουλίου του Νοσοκομείου μας (2η συνεχής θητεία). 
   Σε ετήσια βάση εξετάζονται στα Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής 
μας περί τους 3.500-4.000 ασθενείς (επείγοντα και χρόνια 
περιστατικά), ενώ νοσηλεύονται σαν εσωτερικοί ασθενείς περί 
τους 700-800. Ως χειρουργική εμπειρία αναφέρω ενδεικτικά τα 
ακόλουθα είδη χειρουργικών επεμβάσεων (αριθμός 
χειρουργούμενων   ασθενών περίπου 200 κατ’ έτος): 

1. Αδενοειδεκτομές 
2. Αμυγδαλεκτομές 
3. Μυριγγοτομές - τοποθετήσεις σωληνίσκων τυμπανοστομίας 
4. Μυριγγοπλαστικές 
5. Βρογχοσκοπήσεις για αφαίρεση ξένων σωμάτων τραχείας - 

βρόγχων, με άκαμπτο βρογχοσκόπιο 
6. Οισοφαγοσκοπήσεις για αφαίρεση ξένων σωμάτων οισοφά- 

γου, με άκαμπτο οισοφαγοσκόπιο 
7. Τραχειοστομίες 
8. Αφαίρεση πολυπόδων ρινός 
9. Ριζική ανάτρηση ιγμορείων (Caldwell-Luc) 

    10.  Ανάταξη καταγμάτων ρινός 
    11.  Εξαίρεση κύστεων θυρεογλωσσικού πόρου 
  12.  Υπερωιοσχιστίες 
  13.  Διάνοιξη περιαμυγδαλικών αποστημάτων      
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  14.  Έμμεσες ρινολαρυγγοσκοπήσεις, με εύκαμπτο βιντεο-ρινο- 
         λαρυγγοσκόπιο  
  15.  Έμμεσες ενδοσκοπήσεις ρινός, ρινοφάρυγγος, λάρυγγος & 
         ώτων, με άκαμπτα ενδοσκόπια 
  16.  Αφαίρεση βατραχίου. Διάνοιξη-μαρσιποποίηση εκφορητι-  
         κού πόρου υπογναθίου (σιαλολιθίαση) 
  17.  Τραύματα τραχηλοπροσωπικής χώρας - ώτων 
  18.  Ωτοπλαστικές αφεστώτων ώτων. 

                                                         
   Ας σημειωθεί ότι ως εφημερεύων Παιδο-ΩΡΛ ιατρός καλύπτω σε 
επείγοντα περιστατικά τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής της 
Νοτιοδυτικής Ελλάδας σε 8ήμερη μηνιαία βάση (και παλαιότερα σε 
15ήμερη μηνιαία βάση). 
   Είμαι διευθυντής της Ακοολογικής Μονάδας της Κλινικής μας, η 
οποία τέθηκε σε νέες βάσεις ειδικά μετά την επάνοδό μου από την 
Αμερική και καλύπτει τον ακοολογικό έλεγχο παιδιών από νεογνι- 
κής-βρεφικής ηλικίας με κλασικές και σύγχρονες μεθόδους (Ωτο- 
ακουστικές Εκπομπές και Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά) της 
ευρύτερης περιοχής της Νοτιοδυτικής Ελλάδας, ως εξειδικευμένο 
κέντρο. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ακοολογικής Μονάδας, 
πα- 
ρέχεται, κατόπιν συνεργασίας, η δυνατότητα πρακτικής άσκησης 
σε φοιτητές του Προγράμματος MSc «Ακοολογία - 
Νευροωτολογία» των Α’ & Β’ ΩΡΛ Κλινικών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, και για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 και εντεύθεν. 
   Επίσης, έχω λάβει μέρος ως ΩΡΛ ιατρός σε αποστολές κλιμακί- 
ων ιατρών του Νοσοκομείου μας στα Εξωτερικά Ιατρεία Κέντρων 
Υγείας διαφόρων Νομών της ευρύτερης περιοχής ευθύνης της 
Υγειονομικής μας Περιφέρειας, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις 
Προληπτικής Ιατρικής («Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Δήμος 
Πατρέων).  
   Τέλος, ας επισημανθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου 
στο ΕΣΥ είχα και συνεχίζω να διατηρώ πολύ καλή συνεργασία με 
όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου μου. 


