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Σύντομο Βιογραφικό 

 
Ο Δημήτρης Λιναρδούτσος είναι γενικός χειρουργός με εξειδίκευση στη λαπαροσκοπική 
χειρουργική και στη χειρουργική παχέος εντέρου-ορθού και πρωκτού καθώς και 
φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Γεννήθηκε στην Αθήνα και φοίτησε στην Ιατρική Σχολή 
των πανεπιστημίων Πατρών και Αθηνών αποφοιτώντας το 2005. Υπηρέτησε την 
υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου στο ΓΝ Λιβαδειάς (Π.Ι. Παύλου και στη χειρουργική 
κλινική). Ειδικεύτηκε στη γενική χειρουργική στην Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική 
του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης 
του πραγματοποίησε μεγάλο αριθμό επεμβάσεων ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού, καθώς 
και λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
Χειρουργικής Ήπατος – Παγκρέατος – Χοληφόρων από το 2013 (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης). Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Μετά τη λήψη της ειδικότητας μετέβη στο Λονδίνο με υποτροφία της Ελληνικής Χειρουργικής 
Εταιρείας για μετεκπαιδευση στο εξωτερικό. Μετεκπαιδεύτηκε ως senior clinical fellow στη 
χειρουργική του παχέος εντέρου και τη γενική χειρουργική αρχικά στα νοσοκομεία του 
Barts Health NHS Trust (Newham University Hospital, Royal London Hospital) επί διετία ως 
βασικό στέλεχος του τμήματος παχέος εντέρου και φλεγμονωδών νόσων με τον H. Patel. 
Κατά το διάστημα αυτό πραγματοποίησε ως κύριος χειρουργός άνω των 500 επεμβάσεων 
λαπαροσκοπικής και ανοικτής χειρουργικής, κυρίως παχέος εντέρου και ορθού. Ειδικεύτηκε 
επίσης και στη λαπαροσκοπική χειρουργική των κηλών και του κοιλιακού τοιχώματος. Στην 
συνέχεια έλαβε θέση μετεκπαιδευόμενου ειδικευμένου χειρουργού (senior colorectal fellow) 
στο διεθνές κέντρο αναφοράς παθήσεων παχέος εντέρου της Μ. Βρετανίας St. Thomas 
Hospital. Κατά την παραμονή του εκεί εξειδικεύτηκε περαιτέρω στη χειρουργική 
εκτεταμένων όγκων παχέος εντέρου, στη λαπαροσκοπική χειρουργική του καρκίνου παχέος 
εντέρου,  αλλά και στη χειρουργική φλεγμονωδών παθήσεων παχέος εντέρου (νόσος Crohn, 
ελκώδης κολίτιδα) καθώς και στη χειρουργική πυελικού εδάφους. Σε όλο το διάστημα της 
παραμονής του στη Μ. Βρετανία διατηρούσε τη συνεργασία του με ιδιωτικά νοσοκομεία στην 
Ελλάδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Ο Δημήτρης Λιναρδούτσος είναι μέλος Ελληνικών και διεθνών χειρουργικών εταιρειών, έχει 
δημοσιεύσει σε ξενόγλωσσα και ελληνικά ιατρικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει ως 
ομιλητής σε ελληνικά και διεθνή χειρουργικά συνέδρια. Είναι επιμελητής χειρουργός στην 
Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική Κλινική του Metropolitan General Hospital. 
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