
Ο Τάσος Αθανασόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1957 όπου τελείωσε  και το 
Γυμνάσιο. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο “G’Annunzio” στο Κιέτι της Ιταλίας 
(1976-1982)
Από  το  2009  είναι  Αναπληρωτής  Καθηγητής  Ουρολογίας  με  εξειδίκευση  στη 
Νευροουρολογία και Ουροδυναμική στο Ιατρικό τμήμα του  Πανεπιστημίου  Πατρών 
και  Επιστημονικός  Υπεύθυνος  της  Μονάδας  Ουροδυναμικής  Ουρολογιας  του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

 Άρχισε  την  ειδικότητα  της  Ουρολογίας  στο  Γ.Ν.  Αθηνών  «Ελπίς»  και  την 
ολοκλήρωσε  στο  Πανεπιστημιακό  Νοσοκομείο   Πατρών  το  1990.  Το  ίδιο  έτος 
αναγορεύθηκε  διδάκτορας  του  Πανεπιστημίου  Πατρών  με  θέμα  διατριβής  στην 
Ουροδυναμική.  Στη  συνέχεια  εξειδικεύτηκε  στην  υποειδικότητα  της  Γυναικείας 
Ουρολογίας,  Νευροουρολογίας  και  Ουροδυναμικής  στη  Μεγάλη  Βρετανία  στα 
νοσοκομεία:  Royal Glasgow Infirmary (Con. Mr P. Paterson), Taunton and Somerset 
Hospital (con. Mr M. Speakman) και Bristol Sauthmead General Hospital (con. Prof 
P. Abrams).  Επιστρέφοντας στην Ελλάδα εργάστηκε σαν ελεύθερος επαγγελματίας 
καθώς  και  στην  Ουρολογική  κλινική  του  Πανεπιστημίου   Πατρών,  σαν 
επιστημονικός συνεργάτης αρχικά και στη συνέχεια σαν Λέκτορας. Κατά διαστήματα 
τα  έτη  2002  και  2003  κάνοντας  χρήση  της  εκπαιδευτικής  του  άδειας  από  το 
Πανεπιστήμιο Πατρών εργάστηκε ως Visiting Senior Lecturer στο Bristol Urological 
Institute και ως Consultant Urolοgist στο Taunton and Somerset Hospital. Επίσης με 
εκπαιδευτική άδεια κατά τα χρονικά διαστήματα Οκτώβριος 2006 – Απρίλιος 2007 
και  Αύγουστος  2008-  Οκτώβριος  2008  εργάστηκε  ως  Visiting Professor  στο 
University of Michigan Medical Center , Ann Arbor, USA. Επίσης κατά το διάστημα 
Μάρτιος  2010  –  Απρίλιος  2010  εργάστηκε  ως  Visiting Professor  στο  Dept of 
Urology and Andrology στο  University of Perugia, Italy    

 Είναι μέλος της Βρετανικής Ένωσης Χειρουργών Ουρολόγων και της  Society of 
Urodynamic and Female Urology (SUFU), καθώς και σε πολλές άλλες Ελληνικές και 
διεθνείς  επιστημονικές  εταιρείες.  Είναι  μέλος  του  Δ.Σ.  του  τμήματος 
Ουροδυναμικής ,Νευροουρολογίας και Γυναικολογικής  Ουρολογίας της Ελληνικής 
Ουρολογικής  Εταιρείας.  Έχει  υπάρξει  μέλος  επιστημονικών  και  οργανωτικών 
επιτροπών  Ελληνικών  και  διεθνών  συνεδρίων.  Έχει   δώσει  πολλές  διαλέξεις  σε 
Ελληνικές  και  διεθνείς  επιστημονικές  συναντήσεις.   Έχει  επίσης  συγγράψει  ένα 
βιβλίο (Μονογραφία) με θέμα την Ακράτεια ούρων από Προσπάθεια.

Είναι  ή έχει  υπάρξει  ερευνητής  ή επιστημονικός  υπεύθυνος  αρκετών ερευνητικών 
προγραμμάτων  στο  τομέα  της  Ουροδυναμικής  Ουρολογιας  και  ειδικότερα  στην 
αξιολόγηση χειρουργικών τεχνικών για την αντιμετώπιση της ακράτειας των ούρων, 
ουροδυναμικής  διερεύνησης  δυσλειτουργιών  της  ούρησης,  φαρμακευτικής 
αντιμετώπισης  της  ακράτειας  ούρων  από  προσπάθεια  και  της  χρήσης 
αντιχολινεργικών  για  την  αντιμετώπιση  της  υπερδραστήριας  κύστης  (πρότεινε 
πρώτος διεθνώς την συνδυασμένη θεραπεία αντιχολινεργικού και α- ανταγωνιστή για 
την αντιμετώπιση της Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη όταν συνυπάρχει με 
Υπερδραστήρια κύστη).   
 
Έχει  συμμετάσχει  με  πάνω  από 100  ανακοινώσεις  σε  Ελληνικά  και  διεθνή 
επιστημονικά  συνέδρια.  Έχει  δημοσιεύσει  επίσης  πολλά   άρθρα,  κυρίως 
εκπαιδευτικά, σε Ελληνικά περιοδικά καθώς και μεγάλο αριθμό (πάνω από 75) σε 
Διεθνή  ιατρικά  περιοδικά  με  κριτές  στο  αντικείμενο  κυρίως  της  Γυναικείας 



Ουρολογίας,  Νευροουρολογίας  και  Ουροδυναμικής  που  αποτελεί  και  το  κύριο 
ερευνητικό του ενδιαφέρον. Είναι επίσης κριτής σε πολλά διεθνή ιατρικά περιοδικά.


