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Γεννήθηκε ζηην Αθήνα ηο 1969. Έλαβε ηο δίπλυμα ηος Ηλεκηπολόγος
Μησανικού από ηο Τμήμα Ηλεκηπολόγυν Μησανικών & Μησανικών
Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Γ.Π.Θ. ηο 1993 και ηο
διδακηοπικό δίπλυμα από ηο Τμήμα Ηλεκηπολόγυν Μησανικών &
Μησανικών Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Γ.Π.Θ. ηο 2007.
Το Ακαδημαφκό έηορ 1991-92
υρ ςπόηποθορ ηος ππογπάμμαηορ
ERASMUS εκπόνηζε ηη διπλυμαηική ηος επγαζία (μονηελοποίηζηπποζομοίυζη δςναμικήρ/μεηαβαηικήρ ζςμπεπιθοπάρ ενεπγειακού
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εςπύηεπη πεπιοσή ηηρ μονηελοποίηζηρ-πποζομοίυζηρ ενεπγειακών
ζςζηημάηυν ηλεκηπικών κινηηηπίυν ζςζηημάηυν. Από ηο 1994 έυρ
ζήμεπα έσει απαζσοληθεί ζε διάθοπα επεςνηηικά ππογπάμμαηα και
μελέηερ υρ Δλεύθεπορ Δπαγγελμαηίαρ με θέμα ηην αποηίμηζη ηος
αιολικού δςναμικού μίαρ πεπιοσήρ, ηη ανάλςζη με ηεσνοοικονομικά
κπιηήπια ηηρ βιυζιμόηηηαρ επενδύζευν πος πεπιλαμβάνοςν Α.Π.Δ, ηη
μαθημαηική
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ανάλςζη
ηηρ
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αιολικά πάπκα, καθώρ και ηον έλεγσό ηοςρ με
μεηαηποπείρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ πος πεπιλαμβάνοςν ηλεκηπονικά
ιζσύορ, ηην πποζομοίυζη ηλεκηπικών κινηηηπίυν ζςζηημάηυν πλοίυν
(δηλ. ηλεκηπική ππόυζη), ηη μονηελοποίηζη-πποζομοίυζη μεηαηποπέυν
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Γιεηέλεζε Απσιμησανικόρ ζε Μεγάλη Βιομησανική Μονάδα. Από ηο
1995 έυρ ηο 2009 δίδαξε ζηα ημήμαηα Ηλεκηπολογίαρ και Βιομησανικήρ
Πληποθοπικήρ ηος Τ.Δ.Ι. Καβάλαρ ηιρ θευπίερ ηυν μαθημάηυν ηυν
«Ηλεκηπονικών Ιζσύορ» και ηυν «Ηλεκηπικών Κινηηηπίυν
Σςζηημάηυν» καθώρ και ηα ανηίζηοισα Δπγαζηήπια. Το 2009 διοπίζηηκε
Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ζηο Τμήμα Ηλεκηπολογίαρ με ανηικείμενο ηα
«Ηλεκηπονικά Ιζσύορ». Έσει πένηε (5) δημοζιεύζειρ ζε έγκςπα διεθνή
επιζηημονικά πεπιοδικά με κπιηέρ δύο (2) δημοζιεύζειρ ζε έγκςπα
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επιζηημονικό ηος έπγο. Τα επεςνηηικά ηος ενδιαθέπονηα είναι η
μαθημαηική μονηελοποίηζη-πποζομοίυζη ενεπγειακών-ηλεκηπικών
κινηηηπίυν ζςζηημάηυν, μεηαηποπέυν ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ με
ηλεκηπονικά ιζσύορ, καθώρ και ζςζηημάηυν αςηομάηος ελέγσος, ο

αςηόμαηορ έλεγσορ ηυν ηλεκηπικών μησανών και η αναγνώπιζη
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