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Γεννήθηκα στις 25/7/1961 στο Γύθειο Λακωνίας όπου και έκανα τις στοιχειώδεις σπουδές μου (Δημοτικό -
Γυμνάσιο). Το έτος 1976 ύστερα από επιτυχείς εισιτήριες εξετάσεις, ως υπότροφος γράφτηκα στο Τεχνικό 
Επαγγελματικό Λύκειο της Σπάρτης και τα έτη 1977 έως 1979 σπούδασα στο πρότυπο Τεχνικό Λύκειο της 
Σιβιτανιδείου και αποφοίτησα ως αριστούχος πτυχιούχος Σχεδιαστής. 

Το έτος 1980 ύστερα από επιτυχείς πανελλήνιες εξετάσεις στη Β Λυκείου και Γ Λυκείου γράφτηκα στην 
ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ και αποφοίτησα ως αριστούχος πτυχιούχος από το τμήμα Δομικών Έργων.  

Το έτος 1985 γράφτηκα με απόφαση Υπουργού, ως αριστούχος, στο Β' έτος της σχολής Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και αποφοίτησα με βαθμό διπλώματος «Λίαν Καλώς» τον Ιούλιο του 1992. 
Παράλληλα εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, αφού υπηρέτησα ως Στρατιώτης του Μηχανικού. 
Τέλος από το 1992 είμαι μελετητής αρχιτεκτονικών μελετών και έχω λάβει διάκριση από τη συμμετοχή μου 
στο διαγωνισμό για το πρατήριο καυσίμων της ΕΛΙΝΟΙΛ.  

Το 1980-82 ως υπότροφος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών εκπόνησα μελέτη με θέμα «Εφαρμογές της 
Παραστατικής γεωμετρίας στο τεχνικό σχέδιο» - πρόταση σχολικού εγχειριδίου.  

Το Σεπτέμβριο του 1990 διορίστηκα ως καθηγητής σχεδίου και τεχνολογίας στο Τεχνικό Λύκειο Ν. Λιοσίων 
(Ιλίου). Μέχρι σήμερα υπηρετώ συνεχώς, με πλήρη απασχόληση, σε διάφορα Λύκεια και Γυμνάσια της 
Δημόσιας Εκπαίδευσης.  

Κατά το διάστημα της (υπέρ) εικοσαετούς δημόσιας εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας μου, έκανα μαθήματα 
προετοιμασίας υποψηφίων για ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, οργάνωσα εργαστήρια μοντελισμού για 
μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και Τ.Ε.Ε. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι διαλέξεις μου στο 
Ε.Μ.Π. με θέμα «Κοινωνική λογική του σχολικού χώρου» και «Μορφολογία – Τυπολογία των ρόλων των 
μηχανικών ως αντικείμενο εκπαίδευσης», καθώς και η πρότασή μου μέσω της διπλωματικής μου εργασίας με 
θέμα: ΚΕΤΕ στην Ελευσίνα με την αξιοποίηση κτιρίων του ανενεργού εργοστασίου «Κρόνος», η οποία 
αξιολογήθηκε από διαπρεπείς αρχιτέκτονες με άριστα. 

Τα έτη 1998 και 1999 αποσπάστηκα ως καθηγητής στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) του 
Υπουργείου Παιδείας όπου εκπόνησα υποστηρικτικό υλικό για την αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου 
Λυκείου. Παράλληλα με την έκδοση των τευχών αξιολόγησης, πρότεινα τη διευρυμένη χρήση 
εικονογραφημένων ερωτήσεων, αρκετές από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν στις εκδόσεις του Κ.Ε.Ε.  

Το γνωστικό μου αντικείμενο έχει ενισχυθεί από την αυτοτελή συμμετοχή μου στην μελέτη κατασκευής 
επίβλεψη πέντε ιδιόκτητων κτηρίων, (τριών πολυκατοικιών και δυο πολυώροφων μονοκατοικιών).  
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