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Γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα. Το 2001 αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου του Καρόλου στο Πίλσεν Τσεχίας και μετά την υπηρεσία υπαίθρου,
ειδικεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας και στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας,
οπότε το 2008 έλαβε την ειδικότητα της Αναισθησιολογίας. Εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του
υποχρεώσεις με την ειδικότητα του Αναισθησιολόγου στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία 492
Αλεξανδρούπολης και 401 Αθήνας. Έχει εργαστεί στη Γ’ Πανεπιστημιακή ΜΕΘ του
Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου και από το 2010 έως σήμερα είναι Επιμελητής στο Γενικό
Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας. Έχει συμμετάσχει σε αποστολές τόσο στην Τανζανία στα
πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, όσο και στην Αιθιοπία στα πλαίσια
των αποστολών της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Αποστολή «Άνθρωπος».
To 2012 μετεκπαιδεύτηκε στην Αντιμετώπιση του Πόνου. Επίσης έχει εκπαιδευθεί
σε τεχνικές περιφερικών νευρικών αποκλεισμών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Uniklinik
Balgrist στη Ζυρίχη.
Από το 2007 έως το 2009 ήταν στην πρώτη ομάδα φοιτητών που παρακολούθησαν
το νεοσύστατο τότε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση
Κρίσεων Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, λαμβάνοντας το
αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc). Υποστήριξε τη Διδακτορική του
Διατριβή το Φεβρουάριο του 2013 λαμβάνοντας με άριστα τον τίτλο του Διδάκτορα του
Πανεπιστημίου Αθηνών (PhD). Είναι κάτοχος του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Περιοχικής
Αναισθησίας (DESRA).
Έχει δημοσιεύσει σε αρκετά αναισθησιολογικού ενδιαφέροντος περιοδικά ενώ
συμμετείχε σε πολυάριθμες ανακοινώσεις εργασιών σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια
καθώς και στις μεταφραστικές ομάδες ιατρικών βιβλίων.
Έχει ενεργό συμμετοχή στην εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών του
Αναισθησιολογικού τμήματος του Ασκληπιείου Βούλας και έχει συμμετάσχει ως
εκπαιδευτής ή εισηγητής σε αρκετά συνέδρια, σεμινάρια και κλινικά φροντιστήρια. Έχει
υπάρξει εκπαιδευτής στο Ι.Ι.Ε.Κ. του Ε.Κ.Α.Β., έχει συμμετάσχει στην εκπαίδευση φοιτητών
του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο μάθημα της Εντατικής Θεραπείας
κατά την παραμονή τους στην Γ’ Πανεπιστημιακή ΜΕΘ του Ευγενιδείου καθώς και στην
εκπαίδευση ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού σε νέες αναισθησιολογικές τεχνικές
στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ayder Referral Hospital του Μέκελε Αιθιοπίας.

