
 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΦΑΚΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

Ημερομηνία γέννησης: 29/04/1973 

Τόπος γέννησης: Καλλιθέα, Αθήνα 

Υπηκοότητα: Ελληνική 

Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος, 1 τέκνο 

Διεύθυνση οικίας: Καλλινίκου 62, Ίλιον 131 21, Αθήνα 

Τηλέφωνα οικίας: 210-5018079, Κιν.: 6932-462376 

Διεύθυνση εργασίας: Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό     

Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ρίμινι 1,  Χαιδάρι 124 62, Αθήνα 

Τηλέφωνα εργασίας: 210-5831900, 210-5831910 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nsiaf@med.uoa.gr, lecap920@otenet.gr  

 

ΤΙΤΛΟΙ: 

● Βιολόγος, B.Sc. (Hons) (Biological Sciences University of Essex, UK), M.Sc. Infectious Diseases            

(London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London, UK), Ph.D. Biological             

Sciences/Virology (University of Essex, UK). 

 

 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

● 2016 - Σήμερα: Μόνιμος Καθηγητής επί θητεία της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και             

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας του        

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ». 

● 2013 - 2016: Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και             

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας του        

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ». 

● 2006 – 2013: Λέκτορας επί θητεία της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού             

Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού         

Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ».  

● 2005 – 2006: Λέκτορας με σύμβαση, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, στο Εργαστήριο Κλινικής              

Μικροβιολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ». 

● 2003 – 2005: Λέκτορας με σύμβαση, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, στο τμήμα Βιοχημείας και               
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Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

● 2003 – 2004: Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Παθολογικής Φυσιολογίας, της Ιατρικής          

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ/ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

● Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά: 47  

o Ετεροαναφορές: 732 

o h-Index: 13 

● Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά: 11  

● Παρουσιάσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια: 18  

● Παρουσιάσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Συνέδρια: 32 

● Διαλέξεις κατόπιν προσκλήσεως σε Ελληνικά Συνέδρια: 14   

● Διδακτικό Έργο: 

o Παραδόσεις του Μαθήματος «Μικροβιολογία» σε προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής         

Σχολής του ΕΚΠΑ. 

o Εργαστηριακές Ασκήσεις του Μαθήματος «Μικροβιολογία» σε προπτυχιακούς       

φοιτητές της Φαρμακευτικής και Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. 

o Παραδόσεις Μαθημάτων με θέμα τη Βιολογία των Ιών σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα           

Εξειδίκευσης της Ιατρικής και Φαρμακευτικής Σχολής του ΕΚΠΑ. 

● Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

o Μοριακή Βιολογία των Ιών 

o Μοριακή Διάγνωση Ιογενών Λοιμώξεων 

o Μοριακή Επιδημιολογία Ιών 

o Γονοτυπική Ταυτοποίηση & Εξέλιξη RNA Ιών 

o Γενετικό Υπόβαθρο Ιογενών Λοιμώξεων και Άλλων Ασθενειών 

 

 


