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Έχει σπουδάσει στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας και απέκτησε
διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής υγείας.
Από το 2005 αποτελεί μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου,
διδάσκει σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών διοίκησης, οικονομίας και πολιτικής υγείας και
συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Έχει συμμετάσχει ως
προσκεκλημένος ομιλητής και έχει συντονίσει στρογγυλά τραπέζια σε εθνικά και διεθνή συνέδρια
στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α., είναι μέλος επιστημονικών εταιρειών, κριτής για δημοσιεύσεις σε διεθνή
και Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και έχει διατελέσει κριτής για υποτροφίες ΙΚΥ. Το συγγραφικό
του έργο περιλαμβάνει την έκδοση 11 βιβλίων, την επιμέλεια 10 συλλογικών τόμων και 3 τευχών
επιστημονικών περιοδικών, τη συμμετοχή με κείμενά του σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά
συνεδρίων και τη δημοσίευση πολλών άρθρων, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, σχετικά με
ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής υγείας, οργάνωσης, χρηματοδότησης και συγκριτικής
ανάλυσης συστημάτων υγείας, ενώ έχει μεταφράσει και δύο βιβλία.
Διαθέτει σημαντική ερευνητική εμπειρία καθώς έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό διεθνών και
εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς
(Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) και
ερευνητικά κέντρα και φορείς (Ευρωπαϊκή Ένωση Διοίκησης Υγείας, Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για
τις Πολιτικές και τα Συστήματα Υγείας, Κέντρο για την Κοινωνία των Πολιτών της Σχολής Οικονομικών
του Λονδίνου, Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τις Συνθήκες Διαβίωσης και Εργασίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας
Υγείας, Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη).
Έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Διοίκησης του Κοινωνικού Ξενώνα Καρέα της Α’ Υγειονομικής
Περιφέρειας (2003-2004), Διευθυντής του ΠΜΣ Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (20142016), Διευθυντής του Τομέα Νεοελληνικής Κοινωνίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου
Πανεπιστημίου (2017), ενώ από το 2018 είναι μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Τεκμηρίωσης και
Κοστολόγησης
Νοσοκομειακών
Υπηρεσιών
(ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.).
Επιπροσθέτως,
διατέλεσε
εμπειρογνώμονας για θέματα πολιτικής υγείας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης και στο Γραφείο Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και συνεργάστηκε με το
Γραφείο Παροχής Τεχνικής Υποστήριξης του Γραφείου Υγείας Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας προς το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας κατά το διάστημα 2013-2018.
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