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Γεώργιος Παναγής
Καθηγητής Βιοψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας και Κοσμήτορας της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ο Γιώργος Παναγής είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών
Σπουδών καθώς και του Τμήματος Ψυχολογίας και Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ έχει πραγματοποιήσει μεταδιδακτορικές σπουδές στο
Ινστιτούτο Karolinska της Στοκχόλμης.
Τον Αύγουστο του 2000 ανέλαβε τα καθήκοντά του ως μέλος ΔΕΠ (Λέκτορας) στο
Τμήμα Ψυχολογίας του Παν/μίου Κρήτης όπου σήμερα έχει εξελιχθεί και υπηρετεί
ως Καθηγητής. Από τον Σεπτέμβριο του 2020 είναι Κοσμήτορας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Υπήρξε Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχιατρικής και Ψυχοθεραπείας του
Charité – Πανεπιστημιακή Ιατρική, Πανεπιστημιούπολη Mitte στο Βερολίνο (Μάρτιος
2010-Δεκέμβριος 2010) και στο Πανεπιστήμιο του Cagliari, Τμήμα Βιοϊατρικών
Επιστημών, Τομέας Τοξικολογίας, Cagliari, Ιταλία (Ιούνιος 2012-Ιούλιος 2012). Έχει
διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας (2014-2018). Επίσης έχει διατελέσει
μέλος του ΔΣ του ΟΚΑΝΑ (2017-2020) και μέλος της ομάδας εργασίας για την ιατρική
χρήση της κάνναβης στο Υπουργείο Υγείας (2016-2017). Έχει χρηματίσει Γενικός
Γραμματέας (2011-2013) και Πρόεδρος (2013-2015) της Ελληνικής Εταιρείας για τις
Νευροεπιστήμες, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Federation of the European
Neurosciences Societies (2013-2015) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της
European Behavioural Pharmacology Society (2015-2019). Παράλληλα, συμμετέχει ως
κριτής, μέλος συντακτικών επιτροπών και επιμελητής έκδοσης σε διάφορα έγκριτα
επιστημονικά περιοδικά του πεδίου του.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη των νευρωνικών
συστημάτων ανταμοιβής και στο ρόλο που αυτά διαδραματίζουν στην ανάπτυξη του
εθισμού από ψυχοτρόπες ουσίες (π.χ. νικοτίνη, κανναβινοειδή) και στην εκδήλωση

ψυχικών διαταραχών (διαταραχές διάθεσης) καθώς και στη μελέτη προστατευτικών
και προδιαθεσικών παραγόντων στις διαταραχές χρήσης ουσιών.
Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου, 56 εργασιών σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά
επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους και έχει συμμετάσχει στην
επιμέλεια οχτώ ξενόγλωσσων διδακτικών εγχειριδίων νευροεπιστημών και
ψυχοφαρμακολογίας. Έχει πάνω από 100 παρουσιάσεις σε διεθνή και ελληνικά
συνέδρια και έχει πραγματοποιήσει πλήθος ομιλιών στο ευρύ κοινό. Το επιστημονικό
έργο του έχει δεχτεί πάνω από 2500 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία (Google
Scholar).

