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Βιογραθικά ζηοιτεία
Απόθνηηνο ηνπ Salford University ηεο Αγγιίαο από όπνπ έιαβε ην πηπρίν ηνπ
Bachelor in Electronics Engineering ην 1990. Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην University
of Wales από όπνπ πήξε ηνλ ηίηιν ηνπ ΜΒΑ (Master in Business Administration) ην
1992. Από ην 1997 είλαη κέινο ηνπ Σ.Δ.Δ. από ην νπνίν θαη έιαβε ηελ άδεηα
αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηνπ Ζιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ. Από ηνλ επηέκβξην ηνπ
1996 είλαη επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αξρηηεθηνληθήο Σερλνινγίαο
ηνπ AΠΘ όπνπ εξγάδεηαη ζην πεδίν ησλ κεηξήζεσλ αθνπζηηθήο θαη ηεο πηζηνπνίεζεο
απηώλ. Σέινο εθπνλεί δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζην αληηθείκελν ηεο ηερλνινγίαο
κεηξήζεσλ αθνπζηηθήο ζην Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ
θάησ από ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή Δ. Σδεθάθε.

Επιζηημονικό - Ερεσνηηικό έργο
1996 πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθό πξόγξακκα κε ηίηιν «Αλάιπζε θαη πηινηηθή
εθαξκνγή κέηξσλ ερνπξνζηαζίαο από ηνλ αζηηθό ζόξπβν» ρξεκαηνδνηνύκελν από
ην ΤΠΔΥΩΓΔ.
1997 πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθό πξόγξακκα κε ηίηιν «Γηεξεπλήζεηο ερνκνλσηηθώλ
ηθαλνηήησλ».
1997 πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθό πξόγξακκα κε ηίηιν «ύζηεκα πηζηνπνίεζεο
ερνκνλώζεσο θαη κεηξήζεσλ ερεηηθήο εληάζεσο θνπθσκάησλ» ρξεκαηνδνηνύκελν
από ηελ ΓΓΔΣ.
1998 πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθό πξόγξακκα κε ηίηιν «Δξγαζηεξηαθή Τπνδνκή
Αινπκηλίνπ» ρξεκαηνδνηνύκελν από ην Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο.
1998 Γεκνζηεύηεθε ε εξγαζία “Διιεληθά ερνκνλσηηθά θνπθώκαηα. ΜέηξεζεΠηζηνπνίεζε-Απόδνζε. Δ.Σδεθάθεο – Β.Εαθξαλάο” ζηα πξαθηηθά ηνπ Δπηζηεκνληθνύ
πλεδξίνπ Αθνπζηηθήο Σερλνινγίαο 98 πνπ δηνξγάλσζε ε ρνιή Ναπηηθώλ Γνθίκσλ
1999 πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθό πξόγξακκα κε ηίηιν «Γίθηπν Αλερντθνύ Θαιάκνπ»
ρξεκαηνδνηνύκελν από ηελ ΓΓΔΣ.
2008 Αλαθνίλσζε ηεο εξγαζίαο «Γηεξεύλεζε αθνπζηηθώλ ηδηνηήησλ Νεθξνκαληείνπ
Αρέξνληα» Βαζίιεηνο Α. Εαθξαλάο - Παλαγηώηεο . Καξακπαηδάθεο ζην 4ν
πλέδξην πνπ δηνξγάλσζε ην Διιεληθό Ηλζηηηνύην Αθνπζηηθήο θαη δεκνζίεπζε ζηα
πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ.
Επαγγελμαηική Δραζηηριόηηηα
1992-1993 Δξγάζηεθε σο ηερληθόο ζύκβνπινο ζηνλ ζρεδηαζκό, ηε κειέηε θαη ηελ
πινπνίεζε ελόο πξόηππνπ ηαηξηθνύ, δηαγλσζηηθνύ θέληξνπ ζηε Λάξηζα, ππό ηελ
επσλπκία "Γαιελόο". ρεδίαζε θαη επέβιεςε ηελ πινπνίεζε ηεο ειεθηξνινγηθήο θαη
ηεο ειεθηξνληθήο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο δηαζύλδεζεο ησλ εξγαζηεξηαθώλ
κεραλεκάησλ θαη ηνπ δηθηύνπ H/Y.

1994-1996
Ίδξπζε ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία " ΥΖΜΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ
ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ.Π.Δ ", κε έδξα ηελ Θεζζαινλίθε. Ζ εηαηξία ππνζηήξημε
επηζηεκνληθά θαη ηαηξηθά όξγαλα πςειήο ηερλνινγίαο ζην επίπεδν ηεο εγθαηάζηαζεο,
ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο επηζθεπήο ζηελ Βόξεηα Διιάδα. Δπίζεο,
παξείρε ηερληθέο ζπκβνπιέο θαη εθπόλεζε αξηζκό κειεηώλ-εγθαηαζηάζεσλ δηθηύσλ
βηνκεραληθώλ θαη εηδηθώλ αεξίσλ ζε δηάθνξα εξγαζηήξηα, θαζώο θαη εγθαηαζηάζεηο
δηθηύσλ Ζ/Τ.
1996-1997
Δξγάζηεθε ζηελ εηαηξία εμνπιηζκνύ επηζηεκνληθώλ εξγαζηεξίσλ
«Hellamco» σο ππεύζπλνο ηνπ Σκήκαηνο Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο Θεζζαινλίθεο. Τπνζηήξημε ηελ εηαηξία σο εηδηθόο ζηελ επηζθεπή
νξγάλσλ ζε όιε ηελ Διιάδα, θπξίσο ζηελ Αζήλα θαη ζηελ Κξήηε. Σέινο, έιαβε
ηερληθέο εθπαηδεύζεηο από δηάθνξεο εηαηξίεο πνπ αληηπξνζώπεπε ε Hellamco ζηελ
Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό.
1997-ζήκεξα Δξγάδεηαη ζην Δξγαζηήξην Αξρηηεθηνληθήο Σερλνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ σο
επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ελώ από
ην 2001 εξγάδεηαη κόληκα ζην Σκήκα
Αξρηηεθηόλσλ ηνπ Α.Π.Θ κε ζρέζε ανξίζηνπ ρξόλνπ. πκκεηέρνληαο ζε εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα πνπ εθπόλεζε ην Δξγαζηήξην γηα ινγαξηαζκό ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, ηεο
ΓΓΔΣ θαζώο θαη ηδησηώλ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πνιιέο κεηξήζεηο όπσο:
εξγαζηεξηαθέο θαη επηηόπηεο κεηξήζεηο ερνκόλσζεο θηηξηνδνκηθώλ ζηνηρείσλ
(ζπξώλ, παξαζύξσλ, ρσξηζκάησλ, ηνίρσλ θ.α), κεηξήζεηο θπθινθνξηαθνύ θαη
πεξηβαιινληνινγηθνύ ζνξύβνπ, κεηξήζεηο ρξόλνπ αληήρεζεο αηζνπζώλ, κεηξήζεηο
ζπληειεζηώλ ερναπνξξόθεζεο ζε δνκηθά ζηνηρεία αηζνπζώλ, θ.α.

Μεηεκπαιδεύζεις
1992 Δθπαίδεπζε κηθξήο δηαξθείαο ζηελ Λνπθέξλε ηεο Διβεηίαο ζηελ ζπληήξεζε
θαη επηζθεπή ηνπ απηόκαηνπ βηνρεκηθνύ αλαιπηή Cobas Mira ηεο εηαηξίαο Tagimenta
(Roche).
Δθπαίδεπζε κηθξήο δηαξθείαο ζην Montpellier ηεο Γαιιίαο ζηελ ζπληήξεζε θαη
επηζθεπή απηόκαηνπ αηκαηνινγηθνύ αλαιπηή ηεο εηαηξίαο AIX (Roche).
1997 Δθπαίδεπζε κηθξήο δηαξθείαο
ρξσκαηνγξαθίαο ηεο Hewlett Packard.
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Δθπαίδεπζε κηθξήο δηαξθείαο ζηελ Nebraska θαη ηελ Florida (Ζ.Π.Α.) ζε ζπζηήκαηα
ησλ εηαηξηώλ Licor θαη Quantachrome.
1998 Δθπαηδεπηηθή επίζθεςε κηθξήο δηαξθείαο ζηα εξγαζηήξηα ηνπ «Ηλζηηηνύηνπ
Σερλνινγίαο Παξαζύξσλ» IFT ζην Rosenheim ηεο Γεξκαλίαο γηα κεηαθνξά
ηερλνγλσζίαο.

