
Ο Θανάσης Πρωτογέρου είναι Παθολόγος και εργάζεται ως Καθηγητής 

Παθολογικής Φυσιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της 

Αθήνας (ΕΚΠΑ) ασκώντας πλήρη κλινικά καθήκοντα στην Παθολογική Κλινική 

της «Παθολογικής Φυσιολογίας» του ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ».  

Ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή του (PhD) το 2005 στο ΕΚΠΑ στην 

ενδοθηλιακή λειτουργία και πραγματοποίησε κλινική μετεκπαίδευση-

μεταδιδακτορική έρευνα στην υπέρταση-αγγειακή δομή και λειτουργία με υποτροφία της Ελληνικής 

Καρδιολογικής Εταιρείας στο Παρίσι (Université Paris Descartes, 2005) με τους Καθηγητές  Michel Safar 

και Jacques Blacher και εν συνεχεία στο ΕKΠΑ (2006-2009) με υποτροφία του ΙΚΥ με τους Καθηγητές Α. 

Αχείμαστο και Γ. Στεργίου. Το 2012-2014 ως υπότροφος Maria-Curie της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνέχισε 

την έρευνα του στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ με τον καθηγητή CDA Stehouwer ως senior researcher. 

Το 2015 αναγνωρίσθηκε ως European Society Hypertension Specialist.  

Από 2016 εργάζεται στην κλινική-εργαστήριο της Παθολογικής Φυσιολογίας του ΕΚΠΑ όπου οργάνωσε 

και διευθύνει την Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης και Έρευνας (ομώνυμο εργαστήριο και εξωτερικό 

ιατρείο «Υπέρτασης-Λιπιδίων-Αγγειακών Νοσημάτων) στην οποία είναι υπό εξέλιξη περισσότερες από 10 

διδακτορικές διατριβές. Είναι συν-συντονιστής της ομάδας ΑΕΕ του ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» και κύριος ερευνητής 

σε πολλαπλές υπό εξέλιξη πολυκεντρικές μελέτες καθώς επιβλέπον σε διδακτορικές διατριβές με 

αντικείμενο τα ΑΕΕ.  

Το ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αιτιοπαθογένεση, πρόγνωση, πρόληψη και θεραπεία 

των αγγειακών παθήσεων και της υπέρτασης, και έχει επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στον ρόλο κεντρικών 

αιμοδυναμικών παραμέτρων (αρτηριακής σκληρίας & αορτικής πίεσης). Έχει συγγράψει περισσότερα από 

240 άρθρα (pubmed) σε διεθνή περιοδικά (Circulation, JACC, EHJ, Hypertension, Stroke) με h-index 52 και 

>11,000 αναφορές. Έχει συμμετέχει ως προσκεκλημένος ομιλητής και κριτής σε πολλαπλά διεθνή και 

Ελληνικά επιστημονικά συνέδρια καθώς και  ως σύμβουλος σύνταξης σε δεκάδες διεθνή περιοδικά. 

Συμμετέχει στην επιτροπή σύνταξης του AJH και του Artery και έχει συμμετοχή σε περισσότερα από δέκα 

άρθρα κατευθυντήριων οδηγιών ή/και συμφωνιών ειδικών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης, της 

Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας και της Artery Society στο γνωστικό αντικείμενο των αγγειακών 

βιοδεικτών και της υπέρτασης.   

Από το 2021 υπηρετεί τον Ελληνικό Οργανισμό Εγκεφαλικών ως νεοεκλεγέν μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου (ΔΣ). Έχει υπηρετήσει ή υπηρετεί παράλληλα στο ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης 

(2016-2018, 2021- ), του Artery Society (2010-2012). 


