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Επιστημονικά  και  επαγγελματικά  πεδία:  Κοινωνιολογία  της  τέχνης,  Κοινωνιολογία  του  ξένου,
Κοινωνιολογία  του  πολιτισμού,  Εισαγωγή  στην  Κοινωνιολογία,  Τέχνη  και  κοινωνία,  Ποιοτικές
μέθοδοι  έρευνας,  Συμβουλευτική  επαγγελματικού  προσανατολισμού,  Συμβουλευτική
επαγγελματικού προσανατολισμού ανθρώπων με οπτική αναπηρία.

Σπούδασε  κοινωνιολογία  στο  Πάντειο  Πανεπιστήμιο  Κοινωνικών  και  Πολιτικών  Επιστημών.
Ολοκλήρωσε  το  μεταπτυχιακό  πρόγραμμα  Γνωσιακή  Επιστήμη,  (μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία με θέμα την κριτική παρουσίαση και αποτίμηση προσεγγίσεων της Νευροεπιστήμης και
της Ψυχολογίας  για την  τέχνη  και  την  Αισθητική)  (Πανεπιστήμιο  Αθηνών). Aπέκτησε  το
διδακτορικό  του  από  το Τμήμα  Μεθοδολογίας,  Ιστορίας  και  Θεωρίας  της  Επιστήμης,  στο
Πανεπιστήμιο  Αθηνών  (με  θέμα τις  κοινωνικές  και  φιλοσοφικές  διαστάσεις  στα  κινήματα της
ιστορικής πρωτοπορίας). Απόφοιτος του  προγράμματος  ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον
προσανατολισμό της  ΑΣΠΑΙΤΕ.  Κατάρτιση  σε  θέματα  επαγγελματικής  συμβουλευτικής  και
συμβουλευτικής  ισότητας.  Έχει  διακριθεί  από  το  Ίδρυμα  Προποντίς,  για  την  εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής. 
Έχει δημοσιεύσει σε σχέση με α) την κοινωνιολογία της τέχνης, β) την τέχνη την ψυχολογία και τη
νευροβιολογία,  γ) τα  κινήματα  της  ιστορικής  πρωτοπορίας  στην  τέχνη  και  τις  κοινωνικές
επιστήμες,  δ) την  κοινωνιολογία του ξένου,  την αποξένωση στον πολιτισμό και το προσφυγικό
ζήτημα, ε) την απασχόληση και την αναπηρία. Συμμετοχή ως κριτής σε επιστημονικό περιοδικό: review
ερευνητικού άρθρου σχετικού με τη διατροφή, τους διαγωνισμούς φαγητού και τη θεωρία της
επιτέλεσης, στο περιοδικό Cultural Sociology (impact factor 1,792 -2019). 
Διδάσκει το μάθημα ‘Κοινωνιολογία της τέχνης’ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και  είναι επισκέπτης
ομιλητής  στο  μάθημα “Άξονες  έρευνας:  τέχνη,  κοινωνία  και  πολιτική”  (Συντονισμός:  Γιάννης
Σταυρακάκης), με θεματικές σχετικές με την κοινωνιολογία των δημιουργών, της μεσολάβησης και
της πρόσληψης της τέχνης (ΑΠΘ- μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Τέχνη και δημόσια σφαίρα»). Δίδαξε
το  μάθηματα  'Τέχνη  και  κοινωνία',  στο  Τμήμα  Εικαστικών  και  Εφαρμοσμένων  Τεχνών  του
Πανεπιστημίου  Δυτικής  Μακεδονίας,  το  μάθημα  'Εισαγωγή  στην  Κοινωνιολογία' στο  Τμήμα
Αγωγής  και  Φροντίδας  στην  Πρώιμη  Παιδική  Ηλικία  του Διεθνούς  Πανεπιστημίου  Ελλάδας
(πρώην ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης) για 5 χρόνια, όπως και στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (1 χρόνο). 
Εργάστηκε  ως  κύριος  κοινωνικός  ερευνητής  στην  ερευνητική  πρόταση  εγκεκριμένη  από  το
Υπουργείο Πολιτισμού, για τη διατομεακή και διακαλλιτεχνική πλατφόρμα Blind Date:  Ι. Ψηφιακή
Αναδρομική Έκθεση Blind Date: 15 years anniversary,  IΙ. Κοινωνιολογική/ανθρωπολογική έρευνα
συμμετεχουσών/όντων.  Σχεδίασε και εφάρμοσε την κοινωνιολογική έρευνα με τον συνδυασμό
ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων.  Πραγματοποίησε συνεντεύξεις σε 26 συμμετέχοντες/ουσες
για  τη  διερεύνηση  της  εμπειρίας  του Blind  Date,  των  συνεργασιών,  της  εργασίας,  της
εκπαίδευσης, των κοινωνικών επιρροών και των εμπειριών στην τέχνη και τον πολιτισμό. Το υλικό
των συνεντεύξεων προσεγγίστηκε μέσα από την ανάλυση λόγου (discourse analysis). Παράλληλα,
διερεύνησε το προφίλ των συμμετεχόντων/ουσών στην καλλιτεχνική πλατφόρμα  Blind Date  και
των προσδοκιών, εμπειριών και αποτελεσμάτων από τη συμμετοχή (130 ατόμων), μέσα από τη
χρήση ερωτηματολογίου (Συγγραφή επιστημονικής έκθεσης 74 σελίδων).
Απασχολήθηκε ως ερευνητής-κοινωνιολόγος στην αποτίμηση των δεδομένων, τη νομοθεσία και
τις πολιτικές απασχόλησης σχετικά με τα άτομα με αναπηρία:  αποτύπωση των εμποδίων που
αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ στους χώρους εργασίας,  ανάδειξη καλών πρακτικών στον τομέα της
απασχόλησης  ΑμεΑ,  διερεύνηση  της  κατάστασης  σχετικά  με  την  απασχόληση  ΑμεΑ  στην
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Κεντρική Μακεδονία. Συμμετείχε στη διοργάνωση σεμιναρίων και συναντήσεων εργασίας με τη
συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων στην απασχόληση των ΑμεΑ.  Είναι συν-συγγραφέας 6
επιστημονικών εκθέσεων για την αναπηρία, την απασχόληση και την κοινωνική έρευνα:
http://workability.gr/%cf%84%ce%bf-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%bf/%cf%80%ce%b1%cf
%81%ce%b1%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%ad%ce%b1/       Συγγραφή άρθρου για τα αποτελέσματα
της έρευνας στην Κεντρική Μακεδονία για τη διερεύνηση των κοινωνικών χαρακτηριστικών, των
αναγκών και των εμποδίων  στην απασχόληση των ατόμων με αναπηρία:  Tsalis, P., Aivazelis E.,
Tapali J., Fyka G., Orfanos P., Naniopoulos A. ''Investigating needs and barriers to the employment
of people with disabilities''. South-Eastern Europe Journal of Economics 1 (2018) 55-78.
Υπήρξε  επιστημονικός  συνεργάτης  (ως  κοινωνιολόγος-σύμβουλος  επαγγελματικού
προσανατολισμού)  του  Ινστιτούτου  Εργασίας  της  ΓΣΕΕ  (2014-2018).  Παρείχε ομαδική  και
ατομική  συμβουλευτική  και  πληροφόρηση  σε  νέους, NEETs  και  άνεργους,  εργάστηκε  στη
δικτύωση  με  φορείς  και  τη  δημοσιότητα  του  προγράμματος.  Συνέβαλε  στην  προετοιμασία
λειτουργίας δομών για την εξυπηρέτηση ανέργων. Συμμετείχε στον σχεδιασμό της μεθοδολογίας
συμβουλευτικής  και  της  προσέγγισης  φορέων  στο  πλαίσιο  της  δικτύωσης.  Προετοίμασε  το
επιστημονικό υλικό  παρέμβασης.  Συμμετείχε  στην  προβολή  του  προγράμματος  και  στην
παρουσίαση επιστημονικών δεδομένων σε ημερίδες. 
Απασχολήθηκε ως κοινωνιολόγος σε δομές  υποστήριξης για  ευπαθείς κοινωνικά ομάδες,  νέους
και  ανέργους  (ΑΡΣΙΣ,  ΚΕΘΕΑ,  Σχολείο  Δεύτερης  Ευκαιρίας-Δικαστικών  Φυλακών  Διαβατών,
ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ,  ΙΝΕ  ΓΣΕΕ,  ΑΝΤΙΓΟΝΗ).  Ήταν μέλος  της  συντακτικής  ομάδας  του
επιστημονικού  περιοδικού  Κοινωνίας  Δρώμενα,  που  εκδιδόταν από  τον Σύλλογο  Ελλήνων
Κοινωνιολόγων στη Θεσσαλονίκη (ΣΕΚ) (2012-2017). Επίσης, είναι μέλος του ΔΣ και πρόεδρος του
ΣΕΚ παράρτ. Θεσσαλονίκης (2021- σήμερα).
Έχει ασχοληθεί με την καλλιτεχνική φωτογραφία και την ψηφιακή επεξεργασία. 
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