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Γεννήθηκα στην Αθήνα και αποφοίτησα από την Πρότυπο Ευαγγελική Σχολή Ν. Σμύρνης. 

Αποφοίτησα από το Τμήμα  Βιολογίας, της Φυσικομαθηματικής Σχολής του  Πανεπιστήμιο 

Πατρών. Έλαβα υποτροφία για 1 χρόνο με το πρόγραμμα ERASMUS για μεταπτυχιακές 

σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Compiegne στην Γαλλία, όπου αποφοίτησα με τον τίτλο: D.E.A 

(Diplome d' etudes approfondies). Στη συνέχεια πραγματοποίησα την διδακτορική μου διατριβή 

στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Εργαστήριο Ανοσολογίας του 

Νοσοκομείου "Ο Άγιος Σάββας". Υποστήριξα την διδακτορική μου διατριβή το 1995 και με το 

πέρας της στρατιωτικής μου θητείας συμμετείχα ως επιστημονικός συνεργάτης σε Ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα, στην Μονάδα Προγεννητικού Ελέγχου στο Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας στο 

Λαϊκό Νοσοκομείο. Το 2000 ορκίστηκα Λέκτορας στο Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής του 

Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Το 2004 έλαβα την υποτροφία Fulbright για την 

πραγματοποίηση ερευνητικού έργου, διάρκειας 3 μηνών, στο Εργαστήριο Γενετικής Ανθρώπου 

του Νοσοκομείου Brigham and Women’s hospital, στο Πανεπιστήμιο του Harvard στην 

Βοστώνη. Από το 2013 υπηρετώ στο τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής ως Καθηγητής Α’ 

βαθμίδας. Από το 2011 έχω αναλάβει Ιδρυματικός Υπεύθυνος για το πρόγραμμα 

κινητικότητας Erasmus. Το 2013 εκλέχθηκα μέλος του Συμβουλίου του Παν/μιου Την 

τελευταία δεκαετία είμαι προσκεκλημένος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Nancy στην 

Γαλλία. Έχω δημοσιεύσει περισσότερες από 230 δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά με 

υψηλή επιστημονική απήχηση όπως στο Nature, Nature Communications, Science, New 

England Journal of Medicine και στο Nature Genetics, ενώ το έργο μου έχει αναγνωριστεί από 

άλλους με περισσότερες από 15000 ετεροαναφορές με δείκτη h=51. To αντικείμενο της 

έρευνας μου εστιάζεται στη μελέτη των δεικτών υγείας μέσω της ανάλυσης της 

κληρονομικότητας και την επίδραση του τρόπου ζωής. Για την πραγματοποίηση του 

ερευνητικού μου έργου έχω λάβει χρηματοδότηση από Εθνικά και Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά 

προγράμματα καθώς και από διεθνείς οργανισμούς και Πανεπιστήμια. Πρόσφατα αξιολογήθηκα 

επιτυχώς για τον συντονισμό ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος “Marie Curie Rise”. Από το 

2013 είμαι μέλος της Εθνικής επιτροπής έρευνας στον τομέα της Αγροδιατροφής. Το 2017 

ορίστηκα μέλος του Ελληνικού Ιδρύματος Καινοτομίας και Έρευνας (ΕΛΙΔΕΚ). 


