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Γεννήθηκα το 1973, μεγάλωσα και σπούδασα στην Αθήνα όπου ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Υαρμακευτική χολή. Είμαι μέλος της Διοίκησης του Υαρμακευτικού
υλλόγου Αττικής (ΥΑ-ΝΠΔΔ) από το 2007, και της Διοίκησης του Πανελλήνιου Υαρμακευτικού
υλλόγου (ΠΥ-ΝΠΔΔ) από το 2014.
Εκδόσεις / Μελέτες / Συγγράμματα / Εμφανίσεις σε ΜΜΕ / Συμμετοχή σε επιτροπές /
Συνδικαλιστική / Κοινωνική δράση:
 2010 το βιβλίο «Η ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» το οποίο συνέβαλε τα μέγιστα να
διαμοιραστεί το βάρος των θυσιών για τον εξορθολογισμό της Υαρμακευτικής Δαπάνης όσο γινόταν πιο
δίκαια σε όλη την αλυσίδα του φαρμάκου, αντί να πέσει το μεγαλύτερο μέρος σε εμάς τα Υαρμακεία, κάτι
που αν γινόταν θα είχε ολέθριες και πολλαπλάσια των υπαρχουσών συνέπειες για τη βιωσιμότητα των
Υαρμακείων μας.
 υγγραφή πλήθος αναλυτικών και πολυσέλιδων Μελετών για σχεδόν όλα τα ζητήματα που αφορούν τα
Υαρμακεία. Οι Μελέτες αυτές έχουν όλες δημοσιευθεί και έχουν αρμοδίως επιδοθεί στα αρμόδια Όργανα
της Πολιτείας, συμβάλλοντας ζωτικά στην υπεράσπιση και ανάδειξη του δικαίου του κλάδου μας.
Ενδεικτικά μόνο αναφέρονται:
- Μία (1) Μελέτη για τα Δίκτυα Υαρμακείων το 2007 όπου περιγράφονται αναλυτικά τόσο τα θετικά μεν,
όσο όμως και τα αρνητικά και οι παγίδες από την αναζήτηση εμπλοκής ενός Υαρμακείου σε αυτά.
- Δύο (2) Μελέτες για τις Εκθέσεις ΟΟΑ για τα Υαρμακεία (2013 & 2017), προβλέποντας αρχικά και
αποτιμώντας στη συνέχεια τις σοβαρές αρνητικές συνέπειες εφαρμογής των «απελευθερώσεων» ΜΤΤΥΑ,
ωραρίου, ιδιοκτησιακού καθεστώτος κλπ., στα Υαρμακεία και στους πολίτες.
Η δεύτερη Μελέτη (2017) υιοθετήθηκε πλήρως ως επίσημο κείμενο προς χρήση από τη Διοίκηση του
ΠΥ, σε συνεδρίαση αυτού στις 28 Ιανουαρίου 2018.
- Δύο (2) Μελέτες για το ωράριο λειτουργίας των Υαρμακείων και τις Εφημερίες.
 υγγράμματα δημοσιοποιημένα τόσο σε εφημερίδες, όσο και σε περιοδικά και σε διαδικτυακούς χώρους,
δεκάδες μικρότερες Μελέτες και άρθρα για όλα τα εξειδικευμένα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο μας
όπως το περιθώριο κέρδους, τις τιμές των φαρμάκων, τα ΥΤΚ, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα ΜΤΤΥΑ.
 Εμφανίσεις στα ΜΜΕ, ραδιόφωνο / τηλεόραση, ενημερώνοντας υπεύθυνα τους πολίτες και αναδεικνύοντας
και υπερασπιζόμενος το δίκαιό μας απέναντι σε δημοσιογράφους, πολιτικούς, καθηγητές Πανεπιστημίου
κλπ.
 συμμετοχή ως μέλος Επιτροπών σε δεκάδες θέματα λειτουργίας τόσο του ΥΑ (Εφημερίες, οικονομική
λειτουργίας, αναθεώρηση Εσωτερικού Κανονισμού, Εφημερίες κλπ.) και έχω σε όλες τις περιπτώσεις
καταθέσεις εγγράφως πλήρεις και αναλυτικές έγγραφες προτάσεις.
 συμμετοχή σε Επιτροπές του ΠΥ για πλήθος ζητημάτων (Αλλαγή Νομοθεσίας περί λειτουργίας υλλόγων,
Κώδικα Δεοντολογίας, εκσυγχρονισμός και απλοποίηση γραφειοκρατίας κλπ.) όπου επίσης έχω πάντοτε
καταθέσει πλήρεις και αναλυτικές έγγραφες προτάσεις.
 συμμετοχή σε Επιτροπές του Τπουργείου Τγείας (όπως εκείνη της Διασυνοριακής υνταγογράφησης),
προωθώντας το δίκαιο, το συμφέρον και την αναβάθμιση του ρόλου των Υαρμακείων με πλήρεις και
αναλυτικές έγγραφες προτάσεις.
 Έχω προβεί, με πολύ μεγάλη επιτυχία και δικαίωση στην τελική έκβαση, σε δεκάδες δημόσιες Καταγγελίες,
Επιδόσεις Εξωδίκων και παραστάσεις στις Εισαγγελικές Αρχές εναντίον πλήθους Υαρμακευτικών Εταιρειών,
Σραπεζών, Ινστιτούτων Επιμόρφωσης κλπ. που επιχειρούσαν να επιβάλουν παράνομες και καταχρηστικές
πρακτικές σε βάρος των Υαρμακείων.
 Έχω παραστεί σε πλήθος Δικαστηρίων υπερασπιζόμενος συνάδελφους και υλλόγους, τόσο στην Αττική όσο
και στην Επαρχία. Σαυτόχρονα συμμετέχω ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην αποστολή φαρμάκων σε
οργανώσεις αρωγής προς αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας όπως είναι πχ. η οργάνωση PRAXIS και οι
ΓΙΑΣΡΟΙ ΚΑΡΔΙΑ.

