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ΠΟΤΔΕ 

1993 Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Πνιπηερληθή Σρνιή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο. 

2004 Υπνςήθηνο Γηδάθησξ Τκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ Α.Π.Θ. ζηε Θεκαηηθή Δλόηεηα 

ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ Θνξύβνπ 
 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

1999 – ζήκεξα 

Εργαζηήριο Αρτιηεκηονικής Σετνολογίας - Επιηροπή Ερεσνών Α.Π.Θ. 

Σπκκεηνρή ζηα αθόινπζα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα  

- Οξγάλσζε θαη ζπληνληζκόο ησλ ππεξεζηώλ (κεηξήζεηο ερνκόλσζεο δνκηθώλ πιηθώλ) πνπ 

παξέρεη ην Δξγαζηήξην Αξρηηεθηνληθήο Τερλνινγίαο 

- Οξγάλσζε, ζπληνληζκόο θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, κεηξήζεσλ θπθινθνξηαθνύ ζνξύβνπ, 

γηα ηελ εηαηξεία Δγλαηία νδνο Α.Δ. 

- «Γήκνο Ηξαθιείνπ – Σρέδην Βηώζηκεο Αλάπηπμεο» 

- «Δξγαζηεξηαθή Υπνδνκή Αινπκηλίνπ»: Μεηαθνξά ηερλνγλσζίαο από εξγαζηήξην ηνπ 

εμσηεξηθνύ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηξήζεσλ ησλ ηδηνηήησλ ησλ θνπθσκάησλ. Σύληαμε 

πξνδηαγξαθώλ ηνπ λένπ εξγαζηεξίνπ. 

-  «Γίθηπν Αλερντθνύ Θαιάκνπ»: Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο όπσο ζπιινγή πιεξνθνξηώλ θαη 

αξρηθόο ζρεδηαζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Σπληνληζκόο δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 

αλάδνρνπ ηνπ έξγνπ. 

-  «Αλάπηπμε ζεηξάο θνπθσκάησλ κε ζπληειεζηή ζεξκνκόλσζεο k=2W/(m2K) θαη 

ερνκόλσζε Rw=40dB» (ππεύζπλνο πινπνίεζεο) 

-  «Οινθιεξσκέλν Δπηρεηξεζηαθό Σρέδην Καηαπνιέκεζεο Θνξύβνπ Βέξνηαο». (ππεύζπλνο 

ησλ κεηξήζεσλ ζνξύβνπ, θαζώο θαη ηεο αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο απηώλ). 

- «Παξαθνινύζεζε αζηηθνύ ζνξύβνπ ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο» (ππεύζπλνο 

πινπνίεζεο, ζπληάθηεο ηειηθήο έθζεζεο) Θεζζαινλίθε 2000-2003. 

- «Μέηξα Διέγρνπ Θνξύβνπ ηνπ έξγνπ Νέν Γεκνηηθό Ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Λάξηζαο». 

Μειέηε ερνκόλσζεο Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ  

- «Σήκα Πνηόηεηαο Δγθαηαζηαηώλ Φπζηθνύ Αεξίνπ» (ππεύζπλνο πινπνίεζεο) 

- «Δθπαίδεπζε εγθαηαζηαηώλ θπζηθνύ αεξίνπ» (ππεύζπλνο πινπνίεζεο).  

- «Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ ζην ζόξπβν θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ, κε έκθαζε ζηηο 

κεζνγεηαθέο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο».  



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

1/2005 – 12/2005 

Οργανιζμός Λιμένος Θεζζαλονίκης Α.Ε. 

Δθπόλεζε πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο Γεξαλνγεθπξώλ 

1997 – 1999 

Εηαιρία “DORAL” 

Υπεύζπλνο ηεθκεξίσζεο (ηήξεζε ηερληθώλ αξρείσλ). Υπεύζπλνο ζπληαγώλ ησλ πξντόλησλ 

(αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ πξνθίι, εμαξηεκάησλ, ειαζηηθώλ, πιηθώλ πιήξσζεο, πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή ελόο πξντόληνο). Υπεύζπλνο γηα ηηο ηερληθέο αιιαγέο (αλαδήηεζε 

ηξνπνπνηήζεσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ πξντόλησλ όζνλ αθνξά πδαηνζηεγαλόηεηα, 

αεξνζηεγαλόηεηα, ζεξκνκόλσζε θηι.). 

1995 – 1997  

Ίδρσμα Παπαγεωργίοσ, καηαζκεσή Νοζοκομείοσ Δσηικής Θεζζαλονίκης, Σετνική 

Τπηρεζία. 

Δπίβιεςε κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. (Κιηκαηηζκόο, Θέξκαλζε, Ύδξεπζε, Απνρέηεπζε, 

Ιαηξηθά Αέξηα, Πλεπκαηηθό Ταρπδξνκείν). 

Έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ Αλάδνρνπ. 


