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Ο Δρ B. Άθυρος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε ιατρική 

και εκπαιδεύτηκε στην Εσωτερική Παθολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

της Θεσσαλονίκης. 

Ίδρυσε την αθηροσκλήρωση και Μεταβολικό Σύνδρομο Εξωτερικά Ιατρεία το 

1990 και αυτός είναι ο προϊστάμενος των εν λόγω Κλινικές από τότε μέχρι 

σήμερα. Έχει εκτελεστεί περισσότερες από 340 μελέτες, 292 καταχωρήσεις στο 

PubMed, για τον μεταβολισμό και την αθηρογενετικότητα των λιποπρωτεϊνών, 

καθώς και κλινικές ιδιότητες των που σχετίζονται με τα λιπίδια του πλάσματος, 

και κυρίως με θεραπευτικές παρεμβάσεις σε όλα τα είδη των ασθενών υψηλού 

κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων αυτών με δυσλιπιδαιμία, παχυσαρκία, 

διαβήτη, αρτηριακή υπέρταση, και μεταβολικό σύνδρομο, τόσο στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων. Ο 

δείκτης επίπτωσης των δημοσιεύσεων είναι> 1,200, ο βιβλιογραφικές αναφορές 

> 9.500 και ο H-Index είναι 47. Έχει επίσης διατελέσει μέλος της ομάδας των 

Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων που δημοσίευσε ένα έγγραφο συναίνεσης 

σχετικά με την παθοφυσιολογία, την αθηρογενετικότητα και η κλινική σημασία 

των χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνικών σωματιδίων. 

Ο Δρ Άθυρος είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, στο βαθμό του αναπληρωτή καθηγητή και κατέχει θέση στην 

Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο Ιπποκράτειο 

Θεσσαλονίκης. Επίσης, ο Δρ Άθυρος ήταν μέλος του ΔΣ της Ελληνικής 

Εταιρείας Λιπιδιολογίας από το 1995 και από το 2002 του ΔΣ της Ελληνικής 

Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης (HAS). Έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος (2008-2010) και 

Πρόεδρος (2010-2012) του HAS, ενώ συνεχίζει να είναι μέλος της ΔΣ του HAS. 

Από το 2013 είναι ο Αντιπρόεδρος στο Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής 

Εκπαίδευσης. 

Υπήρξε ο κύριος ερευνητής στην προοπτική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη 

μελέτη δευτερογενούς πρόληψης με στατίνες GREACE (n = 1.600, διαρκείας 3 



ετών), στην προοπτική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη δοκιμή πρωτογενούς 

πρόληψης με ATTEMPT (n = 1.200, 4 έτη διάρκειας), και της επιδημιολογικής 

μελέτης για την επίπτωση του μεταβολικού συνδρόμου στην ΕΛΛΑΔΑ (MetS-

Greece) που περιέλαβε 10.000 άτομα από το γενικό πληθυσμό. Έχει συμμετάσχει 

σε πολλές εθνικές πολυκεντρικές μελέτες: IMPROVE, IMPULSION, IMPLICATE 

και σε διεθνείς τυχαιοποιημένες πολυκεντρικές μελέτες παρέμβασης: MIRACL, 

AZ (AGGRASTAT έναντι Zocor), ORLICARDIA, ECLIPSE, Actfast-2, 

FOURIER, και την ODYSSEY ACS. 

Είναι μέλος του IAS, EAS, ESC (fellow), ASA (fellow), RSPH (fellow), ASCS 

(fellow). Είναι Editor-in-Chief στο Ιατρικό περιοδικό Open Hypertension 

Journal, Bentham (UK), Associate Editor in BMC Public Health Journal (UK), 

Επιμελητής Ενότητας (Section Editor) σε 3 περιοδικά, Επισκέπτης Εκδότης 

(Guest Editor in Chief) σε ένα ιατρικό περιοδικό και συμμετέχει στην 

συντακτική ομάδα (Editorial Board) 15 διεθνών επιστημονικών περιοδικών. 


