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Εκπαίδευση








1976 Αποφοίτηση από την Ιατρική σχολή Αθηνών, με βαθμό «Λίαν Καλώς".
1976 - 1979 Στρατιωτική υπηρεσία στον Ναυτικό, σαν γιατρός στο Ναυτικό Νοσοκομείο
Σαλαμίνος και σε πολεμικά πλοία.
1979 - 1980 Υπηρεσία υπαίθρου (αγροτικό ιατρείο), στον Υγειονομικό Σταθμό Λεωνιδίου
Κυνουρίας.
1980 Άμισθος εξωτερικός γιατρός στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», με πλήρη
απασχόληση, στην μονάδα προώρων.
1980 Υπεύθυνος ιατρός εφημερίας για τα νεογέννητα στο Μαιευτήριο «Λητώ».
1980 - 1983 Έναρξη και ολοκλήρωση της Παιδιατρικής ειδικότητας στο Γενικό Νοσοκομείο
Νίκαιας.
1983 Έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος, σαν παιδίατρος, στο Μαρούσι, όπου μέχρι και
σήμερα λειτουργώ.

Εμπειρία/Δράσεις









1987 - 1997 Υπεύθυνος παιδίατρος για τους 5 δημόσιους παιδικούς σταθμούς στην
Αργυρούπολη.
1997 - 2000 Παιδίατρος του δημοτικού παιδικού σταθμού Πεύκης.
2006 – 2012 Πρόεδρος του «Οργανισμού Υγείας» του Δήμου Αμαρουσίου. Στο διάστημα
αυτό οργάνωσα την τράπεζα εθελοντικής αιμοδοσίας και εφάρμοσα προγράμματα
προληπτικής ιατρικής στα γυμνάσια, λύκεια και δημοτικά σχολεία του Δήμου Αμαρουσίου.
Το πλέον επιτυχημένο από αυτά ήταν το πρόγραμμα «ασφαλής ήλιος», με θέμα την
πρόληψη του καρκίνου του δέρματος.
Οργάνωσα και συμμετείχα σε όλες τις προληπτικές ιατρικές δράσεις στον γενικό πληθυσμό,
στο Δημοτικό κολυμβητήριο και αλλού του Δήμου Αμαρουσίου.
2008 Αντιπρόεδρος των παιδικών σταθμών του Δήμου Αμαρουσίου.
Στο διάστημα αυτό έκανα ομιλίες στους γονείς των παιδιών για τις σύγχρονες απόψεις της
διατροφής στα παιδιά, μεσολάβησα για την αναβάθμιση των τροφών τους, σχεδίασα το
πρόγραμμα ασφάλειας σε περίπτωση πυρκαγιάς στους παιδικούς σταθμούς και
δημιούργησα την φόρμα εγγραφής των παιδιών στον παιδικό σταθμό.
2010 - 2014 Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αμαρουσίου με τον συνδυασμό του νυν
δημάρχου κ. Γ. Πατούλη.
2013 Ιδρυτής και Πρόεδρος της Ένωσης των Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής.
Ως Πρόεδρος της Ένωσης βοήθησα, σε συνεργασία με τους άλλους συναδέλφους, να
παρέμβουμε σε διάφορους φορείς (Υπουργείο Υγείας, ΚΕΣΥ, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
κλπ) ώστε να επιτύχουμε την αποκατάσταση όλων αυτών που δημιουργούσαν προβλήματα
στο επάγγελμα-λειτούργημά μας.

Στο ίδιο αυτό διάστημα υπήρξα μέλος και συνομιλητής του Μετώπου Γιατρών που
δημιούργησε ο ΙΣΑ, για την αντιμετώπιση του Rebate, Clawback, αποπληρωμής γιατρών,
πλαφόν κλπ .

Αρθρογραφία/Ομιλίες







‘Έχω οργανώσει και υπήρξα ο κύριος ομιλητής σε πολλές ομιλίες προς το κοινό και σε
σχολεία, όπως «σύγχρονες οδηγίες στην διατροφή των παιδιών», «πρώτες βοήθειες»,
«ατυχήματα στα παιδιά», «κακοποίηση παιδιών από παιδιά στα σχολεία», «εθελοντισμός»
και άλλα.
Έχω λάβει μέρος σαν ομιλητής, σε ένα πλήθος από ενημερωτικές ιατρικές, ραδιοφωνικές και
τηλεοπτικές εκπομπές.
Έχω αρθρογραφήσει σε ένα πλήθος από περιοδικά ποικίλης ύλης, αλλά και σε ημερήσιες
εφημερίδες, όπως «Τα ΝΕΑ», «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» κλπ, με παιδιατρικά επίκαιρα άρθρα.
Έχω λάβει μέρος ως ομιλητής σε Επιστημονικές εκδηλώσεις και συναντήσεις παιδιατρικού
ενδιαφέροντος.
Διατηρώ τον δικό μου ιστότοπο www.paidiatros.blog.com

Εθελοντική δράση

Βιογραφικό σημείωμα:
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Συμμετείχα σε εθελοντικές αιμοδοσίες σαν εθελοντής αιμοδότης.
Σε εθελοντικές δενδροφυτεύσεις του Συνδέσμου για το Πεντελικό (ΣΠΑΠ).
Προσφέρω, από χρόνια μέχρι και σήμερα, εθελοντικά τις ιατρικές μου υπηρεσίες στην ΜΚΟ
«Χαμόγελο του Παιδιού».

