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Τρέχουσα θέση: Διευθυντής του Β΄ Τομέα «Κυττάρων και Αντίδρασης» (2011-σήμερα). Εκλέχτηκε το 2010 
σε θέση Καθηγητή Εφαρμογών στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων και το 2014 στη Βαθμίδα Επίκουρου 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο την «Εργαστηριακή Αιματολογία – Αιμοδοσία» (ΦΕΚ 1359/10-10-2014). 
 
Ο κ. Κριεμπάρδης διαθέτει πτυχίο των Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων (1998) και Δημόσιας και Κοινοτικής 
Υγείας, Κατεύθυνση «Δημόσιας Υγείας» (2004), της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας. Επίσης, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική» (2005) και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (2008) 
αμφότερα από το Τμήμα Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθήνας. Τίτλος Διατριβής «Κυτταροβιολογική Μελέτη Μεταγγιζόμενων Ερυθροκυττάρων σε 
Συνθήκες Αποθήκευσης» με επιβλέπουσα την κ. Ισιδώρα Παπασιδέρη, Καθηγήτρια.  
Είναι συγγραφέας σε τριάντα (30) εργασίες με το σύστημα κριτών σε διεθνή έγκριτα περιοδικά με 
σημαντικό δείκτη απήχησης (μέσος όρος impact factor/paper 2.716), σε τέσσερις (4) Μονογραφίες και σ’ 
ένα (1) βιβλίο. Έχει τρεις (3) συμμετοχές σε συλλογικούς τόμους με συγγραφή κεφαλαίων, έχει μεταφράσει 
ένα βιβλίο και δύο (2) εργασίες σε ελληνικά περιοδικά με κριτές που αποδελτιώνονται σε διεθνείς βάσεις 
δεδομένων. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό Διεθνών και Εθνικών Συνεδρίων. Επιπλέον, διαθέτει 
τριάντα εννιά (39) εργασίες σε Διεθνή συνέδρια με κριτές και εβδομήντα οκτώ (78) σε Εθνικά συνέδρια με 
κριτές. Το ερευνητικό/δημοσιευμένο έργο του κ. Κριεμπάρδη, συγκεντρώνει 1.001 ετεροαναφορές με 
συνέπεια ο h-index του να ισούται με 16, και ο i10-index με 18. Επίσης, είναι βραβευμένο δώδεκα (12) 
φορές τόσο για την Διεθνή όσο και την Εθνική παρουσία του. Αποτελεί μέλος εφτά (7) συντακτικών 
επιτροπών (editorial board member) και διατελεί κριτής εφτά (7) διεθνών περιοδικών με μεγάλο δείκτη 
απήχησης και βαθμό σημαντικότητας ενώ υπήρξε προσκεκλημένος ομιλητής/συντονιστής σε σημαντικό 
αριθμό επιστημονικών συνεδρίων. Έχει διατελέσει (2012-2015) επιστημονικός υπεύθυνος του 
προγράμματος Αρχιμήδης ΙΙΙ και έχει συμμετάσχει σε άλλα 5 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.  
Από το Σεπτέμβριο του 2010 έως και σήμερα διδάσκει αυτοδύναμα τα αντικείμενα της Αιματολογίας, 
Αιμοδοσίας και Τεχνικών Λήψης Βιολογικών Δειγμάτων στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας. 
Σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο είναι συντονιστής, Καθηγητής (2014 έως και σήμερα) και μέλος της 
συντονιστικής επιτροπής (2014-2017) του ΜΔΕ του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων με τίτλο «Βιοϊατρικές 
Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση». Από το 2017 έως και σήμερα είναι Αναπληρωτής Διευθυντής, 
μέλος της συντονιστικής επιτροπής και μέλος της ειδικής διατμηματικής επιτροπής του ΔΠΜΣ των 
Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων και Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο: «Παιδαγωγικά μέσω 
καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση». Επιπλέον, έχει διδάξει σε διάφορα μεταπτυχιακά 
προγράμματα, σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης, έχει επιβλέψει πενήντα οκτώ (58) πτυχιακές 
εργασίες σε προπτυχιακό επίπεδο και τρεις (3) σε μεταπτυχιακό επίπεδο και έχει αποτελέσει μέλος 
τριμελών επιτροπών μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών.  
Έχει να επιδείξει πλούσια επαγγελματική εμπειρία πέραν των δέκα ετών στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και 
σε άλλες υπεύθυνες θέσεις. Τέλος, έχει πλούσιο και αξιόλογο διοικητικό Έργο εντός και εκτός ΤΕΙ που 
συμπεριλαμβάνει συμμετοχές ως Αξιολογητής ερευνητικών έργων σε Διεθνές και Εθνικό Επίπεδο, 
πρόεδρος και μέλος επιτροπών, Ακαδημαϊκός σύμβουλος του (ΔΟΑΤΑΠ), Κριτής ερευνητικών προτάσεων 
κα. Υπήρξε μέλος Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής οκτώ (8) Συνεδρίων και Πρόεδρος τόσο της 
Επιστημονικής Επιτροπής του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων όσο και της 
Επιστημονικής Επιτροπής του Regional European Biomedical Laboratory Science Congress and 4th Greek 
Medical Laboratory Technologists Conference. Ο κ. Κριεμπάρδης έχει παρακολουθήσει ογδόντα δύο (82) 
Συνεδρία και Σεμινάρια με γνωστικό αντικείμενο την Εργαστηριακή Αιματολογία και Αιμοδοσία, έχει κάνει 
πολλές μετεκπαιδεύσεις στα γνωστικά αντικείμενα του ενδιαφέροντος του και είναι μέλος πέντε (5) 
Επιστημονικών Εταιρειών. 
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