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Η Δρ. Χριστίνα Κανακά-Gantenbeinείναι Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής 

Ενδοκρινολογίας και Διευθύντρια της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Παίδων «Η 

Αγία Σοφία».  

Εισήλθε πρώτη σε σειράεπιτυχίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ με την υψηλότερη 

βαθμολογία στις Εισαγωγικές Πανελλήνιες Εξετάσεις της χρονιάς της, απέκτησεστη 

συνέχεια το Πτυχίο Ιατρικής Σχολής συγκεντρώνοντας πάλι την υψηλότερη βαθμολογία 

του έτους της (Ανάγνωση Ιπποκρατείου όρκου στην Τελετή Αποφοίτησης).  

Ειδικεύθηκε στην Παιδιατρική σε Πανεπιστημιακές Κλινικές της Γερμανίας 

(FreiburgimBreisgau, Γερμανίας) και Ελβετίας (Inselspital Βέρνης, και Triemlispital 

Ζυρίχης, Ελβετίας). Στη συνέχεια εξειδικεύθηκε στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία σε 

Πανεπιστημιακές Κλινικές της Γαλλίας και Ελβετίας (Νοσοκομείο, RobertDebre, στο 

Παρίσι,  Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική Inselspital Βέρνης, Ελβετία και 

Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική της Γενεύης, Ελβετία). 

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα εξελέγη αρχικά μέλος ΔΕΠ, Επίκουρη καθηγήτρια στο 

Πανεπιστήμιο Ηρακλείου Κρήτης και στη συνέχεια, μέλος ΔΕΠ της Α’ Παιδιατρικής 

Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

όπου και υπηρετεί από το 2005, περνώντας από όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες, 

Επίκουρη καθηγήτρια (2005-2011), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (2011-2016) και 

Πρωτοβάθμια καθηγήτρια (από το 2016-σήμερα).  

Τον Ιούνιο του 2018 εξελέγη Διευθύντρια της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής 

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θέση την οποία 

κατέχει μέχρι και σήμερα. 

Είναι Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής Σχολής 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Η διαχείριση του στρες και 

η προαγωγή υγείας» (2018-σήμερα). 



Είναι επιστημονικά υπεύθυνη του Διαβητολογικού Κέντρου καθώς και της Μονάδας 

Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής της 

Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπό τη 

διεύθυνσή της το Διαβητολογικό Kέντρο αναγνωρίστηκε με το βραβείο Sweet best 

Improvement prize της διεθνούς καταγραφής Sweet για τη βελτίωση της ρύθμισης 

παιδιατρικών ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1. Επίσης υπό τη Διεύθυνσή της 

η Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη της Α’ Παιδιατρικής 

Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών αναγνωρίστηκε ως Κέντρο εμπειρογνωμοσύνης για σπάνια ενδοκρινικά 

νοσήματα Παίδων στην Ελλάδα (ΦΕΚ, 22.11.2019) και στη συνέχεια αναγνωρίστηκε 

ως μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου Endo-ERN (European Reference Network). 

Έχει επίσης διατελέσει Διευθύντρια του Τομέα Υγείας Μητέρας-Παιδιού καθώς και 

μέλος του Διοικητικού συμβουλίου της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2020-2021). 

Στο επιστημονικό πεδίο, έχει επιβλέψει άνω των 18 διδακτορικών διατριβών, έχει 

συμμετάσχει σε άνω των 600 ελληνικών και διεθνών συνεδρίων, είναι κριτής άνω των 

25 διεθνών επιστημονικών περιοδικών.  

Από το 2020 είναι Πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας 

προστασίας ατόμων με αναπηρία (ΕΛΕΠΑΠ). 

Από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι τον Αύγουστο του 2020 ήταν Αντιπρόεδρος της 

Διοικούσας επιτροπής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ), και από τον 

Αύγουστο του 2020 έχει εκλεγεί πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του ΙΥΠ για την 

επόμενη πενταετία 2020-2025.   

Στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι υπήρξε και συνεχίζει να είναι ενεργό μέλος επιτροπών της 

Ευρωπαϊκής Εταιρείας παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας (ESPE) 1) ως Καθηγήτρια στο 

γαλλόφωνο πρόγραμμα εκπαίδευσης στο MaghrebSchool, από το 2011-2018, 2) στην 

επιτροπή καθορισμού των Κατευθυντηρίων οδηγιών (Clinical Practice Guidelines 

Committee) από το 2014-2020, και 3) μέλος της Επιτροπής επιλογής βραβείων της 

ESPE, στην Andrea Prader committee από το 2020, ενώ αποτελεί εδώ και πολυάριθμα 

χρόνια κριτή επιλογής των εργασιών που παρουσιάζονται στο Ετήσιο συνέδριο 

τηςESPE. Επίσης είχε και έχει ενεργό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ενδοκρινολογίας 

(ESE), τόσο ως κριτής των διεθνών υποτροφιών σε νέους Ενδοκρινολόγους, όσο και 

μέλος της Επιτροπής του Ετήσιου συνεδρίου (Program Organizing Committee of ESE) 

στο Μόναχο της Γερμανίας το 2016 και αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια κριτή επιλογής 

των εργασιών που παρουσιάζονται στο Ετήσιο συνέδριο της ESE. 

Το ερευνητικό της έργο αποτυπώνεται σε περισσότερες από 170 ξενόγλωσσες 

δημοσιεύσεις καθώς και στη συγγραφή κεφαλαίων σε επιστημονικά βιβλία 

Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας. Έχει ιδιαίτερη ενασχόληση με τον νεανικό 

Σακχαρώδη Διαβήτη, διαταραχές της ενδομήτριας και εξωμήτριας αύξησης, 



μονογονιδιακά νοσήματα καθώς και τον καρκίνο του θυρεοειδούς της παιδικής και 

εφηβικής ηλικίας. Είναι μέλος πολυάριθμων επιστημονικών εταιρειών εντός και εκτός 

Ελλάδας.Το κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό της  έργο είναι πολυπληθές και 

διαρκές με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των νέων Ιατρών της χώρας και 

ειδικότερα των νέων Παιδιάτρων και Ενδοκρινολόγων. 

 


