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Dr. Nikolaos Kastrinakis holds a BSc in Applied Biology from the University of Hertfordshire and 

an MSc in Human Molecular Genetics from Imperial College London. In 2004 he received his PhD 

from the Medical School of Athens having completed his research in carcinogenesis of the oral 

cavity. As a postdoctoral research fellow at the Laboratory of Histology & Embryology, he has 

been involved in the implementation and coordination of national and European funded projects 

totaling €360,000. His research achievements include 17 publications in peer-reviewed journals 

yielding a total impact factor of 93.816 and 2,376 citations, 16 presentations at Greek and 

international conferences, co-authorship of book chapters, articles of popularized science and 

invited speeches. He is also a co-inventor of two pending patents in the field of cellular 

senescence detection (UK patent application numbers 1611206.2 and 1611208.8). His teaching 

experience consists of regular lectures to undergraduate and postgraduate students of the 

Medical School of Athens, as well as of many years of vocational training provision to students of 

health-related disciplines at diploma level. Having served as Head of Molecular Diagnostics at a 

private laboratory in the past, he is currently the Director of the leading School of Health 

Professions in Greece.  
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Ο Νικόλαοσ Καςτρινάκησ είναι Βιολόγοσ. Μετά την απόκτηςη του πτυχίου του φοίτηςε ςτο 

Imperial College του Λονδίνου, από όπου ζλαβε τον μεταπτυχιακό τίτλο Master of Science ςτη 

Μοριακή Γενετική του Ανθρϊπου. Εκπόνηςε τη διδακτορική του διατριβή ςτο Εργαςτήριο 

Ιςτολογίασ & Εμβρυολογίασ τησ Ιατρικήσ Σχολήσ του Πανεπιςτημίου Αθηνϊν με αντικείμενο την 

αιτιοπαθογζνεςη του καρκίνου τησ ςτοματικήσ κοιλότητασ. Το 2004 ανακηρφχθηκε Διδάκτωρ 

τησ Ιατρικήσ Σχολήσ με βαθμό «Άριςτα» και ζκτοτε, ωσ Επιςτημονικόσ Συνεργάτησ του ωσ άνω 

Εργαςτηρίου, ςυμμετείχε ςτο ςυντονιςμό και ςτην υλοποίηςη Εθνικϊν και Κοινοτικϊν 

ερευνητικϊν προγραμμάτων που απζςπαςαν χρηματοδότηςη φψουσ €360.000. Το ςυγγραφικό 

και ερευνητικό του ζργο περιλαμβάνει 17 δημοςιεφςεισ ςε διεθνή επιςτημονικά περιοδικά με 

ςυνολικό ςυντελεςτή απήχηςησ 93,816 και 2.376 αναφορζσ, 16 ανακοινϊςεισ ςε εγχϊρια και 

διεθνή ςυνζδρια, κεφάλαια ςε βιβλία, άρθρα εκλαϊκευμζνησ επιςτήμησ και ομιλίεσ κατόπιν 

προςκλήςεωσ. Επιπλζον, ανήκει ςτουσ εφευρζτεσ δφο υπό κατοχφρωςη ευρεςιτεχνιϊν ςτο 

πεδίο ανίχνευςησ τησ κυτταρικήσ γήρανςησ (αρ. αιτήςεων Βρετανικϊν διπλωμάτων 

ευρεςιτεχνίασ 1611206.2 and 1611208.8). Το διδακτικό του ζργο ςυνίςταται ςε πλήθοσ 

διαλζξεων ςτο πλαίςιο προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν μαθημάτων τησ Ιατρικήσ Σχολήσ του 

ΕΚΠΑ, καθϊσ και ςτην πολυετή διδαςκαλία τμημάτων επαγγελματικήσ εκπαίδευςησ και 

κατάρτιςησ του τομζα Υγείασ. Επί μία εξαετία, εργάςτηκε ωσ Υπεφθυνοσ του τμήματοσ Μοριακήσ 

Γενετικήσ ςε διαγνωςτικό εργαςτήριο, ενϊ από το 2011 κατζχει τη θζςη του Διευθυντή ςτη 

γνωςτή Σχολή Επαγγελμάτων Υγείασ ΣΒΙΕ. 


