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O Δρ Ηλίας Παπαθανασίου είναι Λογοθεραπευτής, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος 
Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και επιστημονικός συνεργάτης του Ιατρείου Φωνής και 
Κατάποσης της  Α' ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διδάκτωρ Ινστιτούτου Νευρολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνουκαι 
έκανε μεταδιδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Queensland, 
Αυστραλίας, όπου εκπαιδεύτηκε στην ακουστική εργαστηριακή αξιολόγηση στης ομιλίας σε παιδιά και 
ενήλικες . Κλινικά έχει εκπαιδευτεί στο Νοσοκομείο Great Ormond Street Hospital του Λονδίνου σε 
σχιστίες και άλλα σύνδρομα και στο national hospital for Neurology and Neurosurgery. Έχει εκδώσει 
τέσσερα βιβλία στα αγγλικά (Acquired Neurogenic Communication Diosrders, 2000; The Sciences of 
Aphasia, 2002; Aphasia and Related Neurogenic Communication Disorders, 2012; Aphasia and Related 
Neurogenic Communication Disorders, 2016, 2nd edition) καθώς και επιμέλεια βιβλίων στα ελληνικά (Η 
ανθρώπινη επικοινωνία και οι διαταραχές της, 2012΄Δυσφαγία, 2015., Αφασία  και συναφείς νευρογενείς 
διαταραχές επικοινωνίας , 2 τόμοι, 2015 ), δημοσιεύσει δεκάδες επιστημονικά άρθρα και μελέτες και έχει 
πάνω από εκατό διεθνείς συμμετοχές με παρουσιάσεις σε διεθνή συνεδρία. Έχει διατελέσει κύριος 
ομιλητής σε πολλά διεθνή συνεδρία και έχει οργανώσει το 11th International Aphasia Rehabilitation 
Conference στη Μήλος το 2004 και την 48η ετήσια Συνάντηση του Academy of Aphasia το 2010 στην 
Αθήνα. Ο Δρ Παπαθανασίου ήταν πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 28ου Διεθνούς Συνεδρίου 
του International Association of Logopedics and Phoniatrics (Διεθνή οργανισμό Λογοπεδικών και 
Φωνιάτρων) που έγινε στη Αθήνα το 2010. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής των επιστημονικών 
περιοδικών Aphasiology, Communication Disorders Quarterly, Acta neuropsychological και υπεύθυνος 
του τομέα ανασκόπησης επιστημονικών συγγραμμάτων του  International Journal of language and 
Communication Disorders.  Το 2008, το Βασιλικό Κολλέγιο των Λογοθεραπευτών της Μεγάλης Βρετανίας 
(Royal Colelge of Speech and Language Therapist) του απένειμε τον τιμητικό τίτλο του Fellow (η 
υψηλότερη τιμητική διάκριση για Λογοθεραπευτή στην Μεγάλη Βρετανία), για την διεθνή του 
συνεισφορά και αναγνώρισης του στο επάγγελμα της Λογοθεραπείας και το 2014 το τιμητικό τίτλο του 
Fellow(η υψηλότερη τιμητική διάκριση για Λογοθεραπευτή στην ΗΠΑ) από την Αμερικάνικο Οργανισμό 
Ομιλίας – Ακοής και Λόγου (American Speech Language Hearing Association)  
 
Ο Δρ Παπαθανασίου έχει πολύχρονη εμπειρία σε νοσοκομεία της Μεγάλης Βρετανίας και της Αμερικής 
στο χώρο της αποκατάστασης δομικών  και νευρογενών διαταραχών επικοινωνίας και κατάποσης .ενώ 
είναι μέλος πολλών επαγγελματικών και ερευνητικών Οργανισμών Μεταξύ των ερευνητικών του 
ενδιαφερόντων περιλαμβάνονται και οι δομικές και νευρογενείς διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής και 
κατάποσης,  η διάγνωση και αποκατάσταση διαταραχών φώνησης και διαταραχών επικοινωνίας και 
κατάποσης μετά από χειρουργική κεφαλής και τραχήλου. Ειδικότερα έχει αναπτύξει σταθμισμένα 
πρωτόκολλα αξιολόγησης ομιλίας σε παιδιά και ενήλικες και έχει δημιουργήσει την πρώτη τράπεζα 
δεδομένων ομιλίας στην ελληνική γλώσσα που μελετάει  τα ακουστικά χαρακτηριστικά της φυσιολογικής 
και παθολογικής ομιλίας σε παιδιά και ενήλικες.	


