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Ο Γιώργος Νικολαΐδης γεννήθηκε στην Πάτρα το 1969. Σπούδασε Ιατρική στο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει από το 2001 την
ιατρική ειδικότητα της Ψυχιατρικής. Το 2002 ολοκλήρωσε την διδακτορική του
διατριβή στο Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα «Νοσολογικό
Υπόδειγμα και Ιατρική Περίθαλψη στην Ελλάδα: η συσχέτιση της παράλληλης εξέλιξής
τους», ενώ έχει λάβει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στην Φιλοσοφία της
Ψυχικής Διαταραχής («Philosophy of Mental Disorder») από κοινό μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας του King’s College London (KCL)
και του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής του Νοσοκομείου του Maudsley του Πανεπιστημίου
του Λονδίνου και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MA) στις Ψυχαναλυτικές Σπουδές
(«Psychoanalytic Studies») στο Κέντρο Ψυχοθεραπευτικών Σπουδών του School of
Health and Related Research του Πανεπιστημίου του Sheffield.
Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μια σειρά από πεδία όπως οι
Επιστήμες της Δημόσιας Υγείας, η Επιδημιολογία, οι Πολιτικές Υγείας, οι
Μεθοδολογίες Αξιολόγησης Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας, η Επιστημολογία και η
Φιλοσοφία των Επιστημών Υγείας, η Φιλοσοφία της Ψυχοπαθολογίας, η Ψυχαναλυτική
Θεωρία, η μελέτη των φαινομένων της Βίας και του Θανάτου και η Μεθοδολογία της
Έρευνας.
Σχετικά, δε, με τις παραπάνω θεματικές, έχει μια σειρά μονογραφιών και
δημοσιεύσεων σε επιστημονικά έντυπα της Ελλάδας και του εξωτερικού και
ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια πάνω στα ζητήματα της ενδο-οικογενειακής
βίας και της βίας κατά ανηλίκων, της θεωρητικής προσέγγισης των εννοιών των
συναισθημάτων, της ιστορίας των επιστημών της δημόσιας υγείας, της
μεταπολεμικής διαχρονικής εξέλιξης του μοντέλου θνησιμότητας στην Ελλάδα, της
αποτύπωσης των δεικτών της αποτρεπτής θνησιμότητας, της μεθοδολογίας της
έρευνας σε πεδία όπως οι ροές του ανθρώπινου ιατρικού δυναμικού και οι μελέτη των
γεωγραφικών ανισοτήτων, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του
εγχειρήματος της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα και την μελέτη του
φαινομένου της «καθαρκτικής» επίδρασης της αυτοκτονίας.
Έχει εργασθεί σε διάφορες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας του Ε.Σ.Υ. ως
ειδικευόμενος, σε Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ως επιστημονικός
συνεργάτης διασυνδετικής – συμβουλευτικής ψυχιατρικής και ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης, σε οικοτροφεία ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κέντρο ημέρας,
ενώ, παράλληλα, ασκεί και κλινικά την ειδικότητα της ψυχιατρικής. Από τον 9ο του
2005 έχει αναλάβει την θέση του Διευθυντή της Δ/νσης Οικογενειακών Σχέσεων του
Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.
Στον παρόντα χρόνο, συμμετέχει είτε ως Επιστημονικός Υπεύθυνος είτε ως Κύριος
Ερευνητής σε μια σειρά Ερευνητικά Προγράμματα («Η μελέτη της αποτρεπτής
θνησιμότητας στην Ελλάδα (1980 – 2002): διαχρονικές εξελίξεις, περιφερειακές
ανισότητες και συσχέτιση με τον κοινοτικό μέσο όρο», με φορέα υλοποίησης την

Ε.Σ.Δ.Υ., «Διασυνοριακές δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και εισαγωγής τεχνολογικών
καινοτομιών στις υπηρεσίες για την πρόληψη και τον έλεγχο της βίας σε ανηλίκους», με
φορέα υλοποίησης το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, «Έκταση
και διαστάσεις της βίας κατά των παιδιών μέσα στην οικογένεια: Η εκτίμηση των
επαγγελματιών υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης και δικαιοσύνης», με φορέα υλοποίησης
το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού), μεταπτυχιακού επιπέδου Προγράμματα
Επιμόρφωσης επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας («Προαγωγή της Υγείας και της
Ποιότητας Ζωής του Μέλλοντος: Εκπαίδευση και Αγωγή Υγείας για τον Έλεγχο και την
Πρόληψη της Παιδικής Κακοποίησης – Παραμέλησης», με φορέα υλοποίηση το
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού) και Προγράμματα παροχής κλινικών υπηρεσιών
(«Συμβουλευτική – διασυνδετική επαγγελματιών υγείας – πρόνοιας για ζητήματα
κακοποίησης – παραμέλησης των παιδιών», με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο
Υγείας του Παιδιού).

