
Δρ. Παναγιώτης Παναγιώτου 
 

1958 Γέννηση Γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1958, στη Λευκωσία.  Γονείς του είναι ο Κυπριανός και η Έλλη Παναγιώτου.  Είναι ο 
πρωτότοκος, έχει ακόμη ένα αδελφό. 

1964-1976 Φοίτηση στο δημοτικό και το γυμνάσιο 

1964-1970 Φοίτηση στο Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Στροβόλου. 

1970-1976 Φοίτηση στο Γυμνάσιο Στροβόλου από όπου απεφοίτησε με γενικό “λίαν καλώς” και διαγωγή “κοσμιωτάτη”. 

1976-1978 Στρατιωτική θητεία Υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία ως καταδρομέας στην 33η Μοίρα Καταδρομών. 

1978-1986 Σπουδές στην Ιατρική   

1978-1979 Μετάβαση στη Βιέννη για σπουδές, όπου για ένα χρόνο ασχολείται με την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας. 

1979-1986 Φοίτηση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βιέννης από όπου παίρνει το πτυχίο της Ιατρικής και ανακηρύσσεται 
διδάκτορας της Ιατρική. 

1981-1984 Κατά τη διάρκεια των σπουδών διατελεί, παράλληλα, βοηθός του Καθηγητή της Ανατομίας Prof.dr. Firba. 

1986-1994 Ειδίκευση, Έρευνα, Εργασία 

1986-1993 Στη συνέχεια μεταβαίνει στο Vorarlberg, στο Νευρολογικό Τμήμα του Κρατικού Νοσοκομείου Valduna, όπου και αρχίζει 
εξάσκηση στην ειδικότητα της Νευρολογία.  Μέσα στα πλαίσια της ειδικότητας εργάζεται για ένα (1) χρόνο (1/2/89-
31/1/90) στο Ψυχιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου και για ένα (1) χρόνο (1/1/93-31/12/93) στο Παθολογικό Τμήμα.  Μέσα 
στα πλαίσια της απόκτησης της Ειδικότητας ασχολήθηκε με την Κλινική Νευρολογία (Peripher + Zentrale), την 
Ηλεκτροφυσιολογία (Ηλεκτρονευροφυσιολογία:  EEG. EMG. NLG. EP. MEP), την Κλινική Έρευνα καθώς, επίσης και με τη 
Ψυχοθεραπεία. 

1987-1991 Μεταξύ των ετών 1987-1991 ασχολήθηκε εκτενέστερα με την Επιληπτολογία και τα 
Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα.  Παρακολούθησε διάφορα προγράμματα πάνω στα θέματα αυτά και έλαβε μέρος σε πολλά 
συνέδρια ή/και σεμινάρια τόσο στην Αυστρία όσο και στη Γερμανία, την Ελβετία και το Βέλγιο. 



1992 Από την 1/11/1992-31/12/1992 εργάζεται στο Τμήμα Επιληπτολογίας της Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού 
του Νοσοκομείου της Ζυρίχης στην Ελβετία. 

1994 Την 1η Ιανουαρίου 1994 αναγνωρίζεται ως Ειδικός Νευρολόγος-Ψυχίατρος και από την 1η Μαρτίου 1994 εργάζεται ως 
Επιμελητής (Υποδιευθυντής) στο Νευρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Valduna στο Vorarlberg, όπου στην απουσία του 
ιατρικού διευθυντή διεύθυνε ολόκληρο το τμήμα.  Παράλληλα είχε τη διεύθυνση της Νευρομεταμοσχευτικής Υπηρεσίας 
που καθόριζε το χρόνο του εγκεφαλικού θανάτου.  Επίσης, δίδασκε στη Νοσηλευτική σχολή του Νοσοκομείου Rankweil. 

1995-1998 Επαναπατρισμός, Εργασία Τον Οκτώβρη του 1995 επαναπατρίζεται και από το Νοέμβριο συνεργάζεται με το Ινστιτούτο 
Νευρολογίας, ως επιστημονικός συνεργάτης.  Παράλληλα διατηρεί ιατρείο, στην Λεωφ. Στροβόλου 14, διαμ. 103. 

1989 Γάμος Παντρεύεται τη δρ. Μαρία Ελευθερίου-Παναγιώτου, γενικός ιατρός, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου της Βιέννης, με την οποία έχει δύο παιδία, τη Μύρια, δεκατεσσάρων χρονών και τον Κυπριανό, δέκα 
χρονών. 

 
Γλώσσες Γράφει, διαβάζει και μιλά άπταιστος :Ελληνικά και Γερμανικά και Γράφει, διαβάζει και μιλά ικανοποιητικά: 
Αγγλικά 

 
Μελέτες & Βραβεύσεις Έχει ασχοληθεί με την Κλινική Έρευνα και επτά (7) από τις εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε 
ιατρικά περιοδικά.  Μια απ΄ αυτές, η οποία ασχολείται με την Κατά Πλάκα Σκλήρυνση, που έκανε μαζί με δυο άλλους, τους 
δρ. Koppi και Καθηγητή δρ. Barolin, βραβεύτηκε με το Βραβείο Dr. Wilfried-Haslauer Preis το 1991.  Η τελευταία από τις 
επτά εργασίες του έγινε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιληπτιολογίας της Ζυρίχης και έχει δημοσιευθεί στο Journal of 
Epilepsy με τον τίτλο: Seizure Occurance; EEG and MRI Finding in GI Patients. (Patients with Acquired Immunodeficiene 
Syndrome) 

2007 Αρεταίειο Νοσοκομείο Μια ανοικτή, πολυκεντρική, προοπτική μελέτη για την αξιολόγηση της ασφάλειας, 
αποτελεσματικότητας και της συμμόρφωσης στη θεραπεία με μεμαντινή, ασθενών με μέτρια έως σοβαρή άνοια εκ νόσου 
Alzheimer  σε «πραγματικές» συνθήκες κλινικής πρακτικής. 

01/09/2006-μέχρι σήμερα Αρεταίειο Νοσοκομείο Από 01/09/2006 μέχρι και σήμερα ασκεί τα ιατρικά του καθήκοντα στο Αρεταίειο Νοσοκομείο ως 
Νευρολόγος. 

 


