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Εξειδικεύτηκα στην Β΄ Γενική Χειρουργική κλινική, Νοσοκομείο ατυχημάτων ΚΑΤ 
1993-1996 σε σοβαρές χρόνιες παθήσεις κοιλίας και επείγουσα τραυματιολογία 
με αναφορές και δημοσιεύσεις σε συνέδρια, καθώς σε ελληνικά και διεθνή ιατρικά 
περιοδικά. Συνέχισα την εξειδίκευσή μου στη Β΄Καρδιοχειρουργική κλινική του 
Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών με διδακτορική διατριβή το 1998, έχοντας 
ταυτόχρονα από το 1995 συνεργασία με τον Καθηγητή sir Magdhi Yacoub στο 
νοσοκομείο Harefield του Λονδίνου. Από το 2000 συνεργάστηκα στενότερα μαζί 
του κατέχοντας θέση Honorary Senior Registrar στο νοσοκομείο Harefield και 
εμμίσθου Senior Registrar στα ιδιωτικά του χειρουργεία στη Harley Street Clinic & 
Wellington Hospital. To 1999 ανακηρύχθηκα Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, με πρότυπη πειραματική διατριβή στην τραυματιολογία, η οποία 
εψηφίσθει ολομελώς με άριστα. Στο διάστημα της παραμονής μου στη Μεγάλη 
Βρετανία συμμετείχα με τον καθηγητή Yacoub σε μεγάλη σειρά μεταμοσχεύσεων, 
όπου και παραλάμβανα όργανα από όλη την Ευρώπη. Επίσης εξειδικεύτηκα σε 
τοποθέτηση assist devices, καρδιοχειρουργική παίδων, σύνθετα χειρουργεία 
επανεπεμβάσεων παίδων και ενηλίκων καθώς και σε ανευρήσματα ανιούσης 
τόξου και κατιούσης αορτής. Επίσης σε τεχνική beating heart με ολική χρήση 
αρτηριακών μοσχευμάτων. Το 2001 έλαβα τον τίτλο της 
καρδιοθωρακοχειρουργικής στην Ελλάδα. Επιστρέφοντας το 2002 στην Αθήνα 
ξεκίνησα συνεργασία με το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, με καρδιοχειρουργική 
ομάδα υπό την διεύθυνσή μου. Είχα επίσης συνεργασία και χειρούργησα επί 
διετία στο General Iaso Hospital. Από το 2009 χειρουργώ στο Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών με τους συνεργάτες μου. Κατέχω δημοσιεύσεις σε συνέδρια, ελληνικά και 
ξένα ιατρικά περιοδικά καθώς και στη συγγραφή ιατρικών βιβλίων. Είμαι μέλος 
στην ελληνική εταιρεία καρδιάς – θώρακος – αγγείων, ελληνικό κολλέγιο 
καρδιολογίας, καθώς και ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων 
Καρδιοχειρουργών. Από το 2009 έως και σήμερα δημιουργήθηκαν τρία 
Ερευνητικά  Διαγνωστικά κέντρα στην Αθήνα, με την επωνυμία «Βιοκυτταρική 
Πρόγνωση», όπου και κατέχω τον τίτλο του Προέδρου. 


