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O Μηνάς Πασχόπουλος είναι Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και
από 1/9/2018 εκλέχθηκε Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με τετραετή
θητεία, έχοντας ως επιμέρους αρμοδιότητες την ευθύνη θεμάτων κοινωνικής
πολιτικής και υγείας και την ευθύνη των διακρατικών προγραμμάτων (Εrasmus).
Από 1/9/2017 έως και σήμερα είναι Διευθυντής της Μαιευτικής και Γυναικολογικής
Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και τακτικό μέλος
της Επιτροπής Αναμόρφωσης της Ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας (ΚΕΣΥ)
(2017-2021). Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από 5/12/2014 έως 31/8/2018.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Γεννήθηκε στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας (3.3.1960) όπου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες
σπουδές του. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γένοβας
(1986-λίαν καλώς) και έλαβε άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος μετά από
επιτυχείς εξετάσεις του ιδίου Πανεπιστημίου. Το 1987 έλαβε την αντίστοιχη
Ελληνική άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος και κατόπιν υπηρέτησε την
στρατιωτική του θητεία (22 μήνες). Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας
ολοκλήρωσε την υπηρεσία υπαίθρου στο περιφερικό ιατρείο Κονίτσης (Δεκ 1987 –
Δεκ 1988). Ο Μηνάς Πασχόπουλος ειδικεύθηκε επί 12 μήνες στη Γενική Χειρουργική
(Νοσοκομείο Φιλιατών (1989-1990) προκειμένου να ειδικευθεί επί 4ετία στην
Μαιευτική – Γυναικολογία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (19901994). Έλαβε τίτλο Ιατρικής Ειδικότητας Μαιευτικής – Γυναικολογίας μετά από
επιτυχείς εξετάσεις (Αρ.3926/15.11.1994 Απόφαση εκτελεστικής επιτροπής ΚΕΣΥ).
Κατόπιν μετεκπαιδεύτηκε στην ενδοσκοπική χειρουργική για 2 έτη ως Research
Fellow in Gynecologic Endoscopy στην Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του
Brooklyn Hospital, New York, USA (Απρ 1995 – Μαρτ 1997). Από το 1997 ανήκει στο
διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 2000 έλαβε
το διεθνές δίπλωμα πιστοποίησης διαγνωστικής και επεμβατικής υστεροσκόπησης
και λαπαροσκόπησης από το Accreditation Council for Gynecologic Endoscopy, USA.
ΚΛΙΝΙΚΟ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Ο Μηνάς Πασχόπουλος έχει αξιόλογη κλινική, διδακτική και ερευνητική εμπειρία με
συνεχή παρουσία σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια στο επιστημονικό
πεδίο που αφορά την Γυναικολογική Ενδοσκόπηση, ενώ συμμετείχε ως
προσκεκλημένος ομιλητής σε περισσότερα από 250 Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια.

Το ερευνητικό έργο εστιάζεται κυρίως στην Γυναικολογική ενδοσκόπηση
(Υστεροσκόπηση-Λαπαροσκόπηση), την εφαρμογή ενδοσκοπικών τεχνικών στην
διερεύνηση
της
παθολογίας
του
τραχήλου
της
μήτρας
(Μικροκολποϋστεροσκόπηση), την ενδομητρίωση και την διατραχηλική
εμβρυοσκόπηση.

