
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Δρ. MΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

Νευρολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

Καρνεάδου 12, Αθήνα, 10675 

mpapad@uniwa.gr 

6944164020 

Η Μαριάννα Παπαδοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Σπούδασε στην Ιατρική Αθηνών (1989-1995) μετά 

από επιτυχή εξέταση στις Πανελλαδικές εξετάσεις, και έλαβε το πτυχίο της με βαθμό 8.17. Ολοκλήρωσε την 

ειδικότητα της Νευρολογίας στην Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο Αθηνών το 

2005. Το διάστημα 2005-2009 πραγματοποίησε τη διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στον 

Τομέα των Νευροεπιστημών με υποτροφία από το ΙΚΥ. Από το 2005 εργάζεται ως Νευρολόγος και από το 2019 

είναι Επιστημονικός Συνεργάτης της Β΄ Νευρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ στο Αττικό Νοσοκομείο.  

Το διάστημα 2005-2017 δίδαξε από τη θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη, και μετά την απόκτηση του Διδακτορικού 

τίτλου, από τη θέση Επιστημονικού Συνεργάτη, στο ΤΕΙ Αθήνας τα μαθήματα της Νευρολογίας, 

Νευροφυσιολογίας και Ψυχιατρικής. Το 2017 εκλέχτηκε Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο 

"Ανατομία και Παθοφυσιολογία Νευρικού συστήματος" στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το 2022 

εξελίχθηκε στη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή. Συμμετέχει ως διδάσκουσα σε 8 ΜΠΣ του ΕΚΠΑ και ΠΑΔΑ καθώς 

και στην επίβλεψη και σε συμβουλευτικές επιτροπές μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών 

διατριβών στο αντικείμενο των Νευροεπιστημών (Κλινική Νευρολογία, Νευροφυσιολογία, Νευρολογική 

Αποκατάσταση). 

Αποτέλεσε μέλος της επιστημονικής ομάδας που ανέλαβε το σχεδιασμό και προετοιμασία για την εφαρμογή του 

νέου συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας και λειτουργικότητας στην Κύπρο, Ρουμανία, Αρμενία και 

Βουλγαρία στη βάση της Διεθνούς Ταξινόμησης της Λειτουργικότητας της Αναπηρίας (ICF). 

Κύριο ερευνητικό της αντικείμενο είναι η Νευροφυσιολογία. Η διατριβή και η υποτροφία από το ΙΚΥ είχαν 

αντικείμενο στον τομέα της συμπεριφορικής νευροφυσιολογίας (cognitive neuroscience) και οι περισσότερες 

ερευνητικές εργασίες έχουν αντικείμενο παθήσεις του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος και τη διερεύνηση της 

οργάνωσης της κίνησης. Πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες [63] με περισσότερες από 270 ετεροαναφορές έχουν 

δημοσιευθεί σε ξενόγλωσσα ιατρικά περιοδικά, έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, 

συμμετέχει ως μέλος συντακτικής επιτροπής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε επιστημονικές επιτροπές 

συνεδρίων.  

Οι δημοσιεύσεις σε peer-reviewed διεθνή περιοδικά παρατίθενται στους παρακάτω συνδέσμους. 
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