ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1950, τελείωσα τις γυμνασιακές μου σπουδές στο ΙΗ΄
Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών.
Αποφοίτησα από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, το 1977 με βαθμό «Λίαν Καλώς».
Υπηρέτησα ως έφεδρος αξιωματικός Υγειονομικού. Εκπλήρωσα την θητεία
μου ως αγροτικός γιατρός στο Κιλκίς
Το 1986 αναγορεύτηκα διδάκτορας του τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ
Το 1986 διορίσθηκα στο Θεραπευτήριο Ευαγγελισμός για την λήψη της
ειδικότητας παθολογίας. Με το πέρας της ειδικότητας τοποθετήθηκα στο Ι.Κ.Α.
Καλλιθέας ως οικογενειακός Ιατρός .
Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά
ΣΥΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
1. Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 1986
2. Χαμηλού μορικού βάρους ηπαρίνες, εκδ. 1999.
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Διετέλεσα επί πενταετία πρόεδρος του Συλλόγου Ιατρών και Υγειονομικού
προσωπικού Νομού Κιλκίς. Υπήρξα ιδρυτικό ως επίσης και εκλεγμένο μέλος της
Ομοσπονδίας Ιατρών και προσωπικού Αγροτικών Ιατρείων με ψηφοδέλτιο της Ν.Δ.
Έχω διατελέσει σύμβουλος Υφυπουργού Υγείας- Πρόνοιας Νίκ.
Αναστασόπουλου.
Εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης από το 2006 έως και σήμερα.
Στις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις για ανάδειξη δημοτικής αρχής έχω λάβει
αντιστοίχως 684- 997- 1.157 σταυρούς εκλεγμένος πάντα στην πρώτη θέση.
Έχω διατελέσει επί διετία πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. (Εθνική Στέγη).
Τον Μάιο του 2011, έλαβα μέρος στις εκλογές του Π.Ι.Σ. με το ψηφοδέλτιο της
Ν.Δ. υπό τον Μιχάλη Βλασταράκο.
Το 2014 έλαβα μέρος στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με το
ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. υπό τον Γεώργιο Πατούλη (Δ.Η.Κ.Ι.- Ι.Σ.Α.). \
Είμαι μέλος επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
υπεύθυνος επιτροπής για το ΤΣΑΥ.
Έχω επιλεγεί από το ΚΕΣΥ και το Υπουργείο Υγείας ως τακτικό μέλος ομάδας
εργασίας που θα ρυθμίσει τη διαδικασία εκπαίδευσης των ειδικευομένων στην
παθολογία. Επίσης είμαι μέλος ομάδος αξιολογήσεις εκπαιδευτικών κέντρων και
ορισμού εκπαιδευτών.
Τα έτη 2013-2014 προσέφερα εθελοντικά τις υπηρεσίες μου στο ιατρείο των
φυλακών Κορυδαλλού.
Είμαι εκλεγμένο μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Επαγγελματικής
Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος, κατέχω τη θέση αναπληρωτή γραμματέα και είμαι
υπευθυνος για το πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

