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Έλαβε το πτυχίο της ιατρικής από 

το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1981. 

Ειδικεύθηκε στη Μαιευτική-

Γυναικολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1988 του απονεμήθηκε ο τίτλος του 

Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εξειδικεύτηκε στον τομέα 

της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο Βασιλικό Νοσοκομείο της 

Μελβούρνης στην Αυστραλία (1987-1989). Με σχεδόν τριάντα πέντε χρόνια πείρας στη 

μαιευτική και γυναικολογία και τριάντα χρόνια ως ειδικός στην αντιμετώπιση της 

υπογονιμότητας δέχεται υπογόνιμα ζευγάρια από 67 χώρες από ολόκληρο τον κόσμο, 

συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, της Αυστραλίας και των Η.Π.Α. Ακούραστος στην 

έρευνα για βελτιώσεις στην φροντίδα των ασθενών του, και ταξιδεύοντας αδιάκοπα, 

είναι παγκοσμίως γνωστός για την αφοσίωσή του στο αντικείμενό του. Συνδυάζει την 

κλινική πράξη και την επιστημονική έρευνα διεξάγοντας πρωτοποριακές μελέτες όπως 

αυτή, της ανάπτυξης , διεθνώς, του PRP (έγχυση αιμοπεταλίων στις ωοθήκες-

ενδομήτριο) σε περιεμμηνοπαυσιακές και εμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Είναι μέλος 

διεθνών οργανώσεων, μεταξύ άλλων της ESHRE-Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης 

Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας, της εταιρείας Γονιμότητας Αυστραλίας, της 

Ακαδημίας Επιστημών Νέας Υόρκης, της Αμερικανικής Εταιρείας Γονιμότητας, καθώς 

και εθνικών οργανώσεων περιλαμβανομένης της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής 

Ιατρικής της οποίας είναι Γενικός Γραμματέας. Είναι μέλος στον Τομέα Ιατρικού 

Τουρισμού του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού 

Συλλόγου και μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας και της 

ΕΛΙΤΟΥΡ. 

Είναι ιδρυτής και Επιστημονικός Διευθυντής της Κλινικής "ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ" και 

συνεχίζει να ανοίγει το δρόμο με τις νέες ιδέες του και τις εφαρμογές του στην 

αναπαραγωγική γενετική. Ως Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας 

και του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών βοηθά στη προώθηση , την 

οργάνωση και την αποτελεσματική διαχείριση του εθνικού μας προϊόντος που 

ονομάζεται Τουρισμός Υγείας. Παράλληλα μέσω του Ινστιτούτου δραστηριοποιείται 

στην κατεύθυνση να ενώσει τους απανταχού Ιατρικούς Συλλόγους Ελλήνων προς 

όφελος των ασθενών αλλά και των ίδιων των γιατρών με απώτερο στόχο τον 

επαναπατρισμό τους. 


