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ΣΠΟΥ∆ΕΣ:
Ιούνιος 1971
Ιούνιος 1977

: Απολυτήριο εξαταξίου Γυµνασίου Ελευθερούπολης Καβάλας.
: Πτυχίο ΚΑΤΕΕ Ηρακλείου τµήµα Μηχανολόγων.
Μνεία: Επίδοση Λίαν Καλώς (7,6). Υπότροφος στο δεύτερο και τρίτο έτος
σπουδών (πρώτος κατά σειρά επιτυχίας του Τµήµατος Μηχανολόγων, καθώς
επίσης και της Σχολής Τεχνολόγων Μηχανικών).
Οκτώβριος 1993 : Πτυχίο Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Tµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών.
∆ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Μελέτη και κατασκευή σωληνωτού ηλεκτρικού φούρνου κρίσιµων θερµοκρασιών (1200°C), θερµικών κατεργασιών».
Μνεία: Βαθµός διπλωµατικής εργασίας, Άριστα (10).
Μνεία: Βαθµός πτυχίου, έξι και έξι δέκατα (6,6)
∆εκέµβριος 1983 : Απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος από το Τεχνικό Επιµελητήριο της
Ελλάδος.
Μάρτιος 1991
: Έναρξη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης (Πολυτεχνική Σχολή), σαν εξωπανεπιστηµιακός διδάκτωρ, στον τοµέα
Υδραυλικών Έργων, στην Περιοχή της υπολογιστικής και πειραµατικής µηχανικής των υδροδυναµικών µηχανών. (Λόγω ανειληµµένων οικογενειακών υποχρεώσεων δεν κατέστη δυνατή η συνέχισή της και διεκόπη µετά από διάστηµα
ενός έτους).
Σεπτέµβριος 1999 : Μεταπτυχιακός φοιτητής στον τοµέα Υδραυλικών Έργων, του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, του Πολυτεχνείου Ξάνθης.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

Νοέµβριος 1987

: Παρακολούθησα Σεµινάριο, διάρκειας 190 ωρών, που οργάνωσε το Υπουργείο
Εργασίας και αφορούσε στην κατάρτιση Τεχνικών Ασφάλειας.

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:
Οκτώβριος 1984 : Σηµειώσεις για το εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος «Μηχανική Ρευστών
ΙΙ», που διδάσκεται στο ΤΕΙ Καβάλας.
Μάρτιος 1985
: Σηµειώσεις για το θεωρητικό µέρος του µαθήµατος «Μηχανικές ∆ιαµορφώσεις & Τριβολογία», που διδάσκεται στο ΤΕΙ Καβάλας.
∆εκέµβριος 1985 : Σηµειώσεις για το θεωρητικό µέρος του µαθήµατος «Υδροδυναµικές Μηχανές», που διδάσκεται στο ΤΕΙ Καβάλας.
∆εκέµβριος 1985 : Σηµειώσεις για το εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος «Υδροδυναµικές Μηχανές», που διδάσκεται στο ΤΕΙ Καβάλας.
Αύγουστος 1986 : Σηµειώσεις γλώσσας προγραµµατισµού Basic, για τη διεξαγωγή σεµιναρίων
στο ΕΛΚΕΠΑ Καβάλας.
Μάρτιος 1987
: Σηµειώσεις για το εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος «Μηχανικές ∆ιαµορφώσεις & Τριβολογία», που διδάσκεται στο ΤΕΙ Καβάλας.
Αύγουστος 1987 : Συγγραφή εγχειριδίου οδηγιών, που αφορούσε στη χρήση της Τετράσφαιρης
Μηχανής υψηλής ταχύτητας και υψηλής πίεσης, καθώς επίσης και της µηχανής
Τριβής-Φθοράς.
Απρίλιος 1988
: «Αιολικά Συστήµατα», σηµειώσεις για τη διεξαγωγή σεµιναρίου µε τίτλο «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» του ΕΛΚΕΠΑ Καβάλας, που απευθυνόταν σε
πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ.
Ιούνιος 1988
: «Μελέτη σκοπιµότητας για την εγκατάσταση micro υδροηλεκτρικής µονάδας
στην Αγία Βαρβάρα ∆ράµας». Η µελέτη αυτή έγινε υπό την εποπτεία µου, στα
πλαίσια της πρακτικής εξάσκησης οµάδας εκπαιδευοµένων που παρακολούθησαν αντίστοιχο σεµινάριο.
Σεπτέµβριος 1990 : Θεωρητικές σηµειώσεις του προαιρετικού µαθήµατος «Αεριοστρόβιλοι», που
διδάσκεται στο ΤΕΙ Καβάλας.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
Φεβρ. 1984 έως
Σεπτέµβριος 1994 : ∆ίδαξα, σαν έκτακτος εκπαιδευτικός, στο ΤΕΙ Καβάλας, διάφορα µαθήµατα
σχετικά µε την ειδικότητά µου.
1986, 1987
: ∆ίδαξα στο ΕΛΚΕΠΑ (Παράρτηµα Καβάλας), σε σεµινάρια που οργάνωσε και
είχαν σαν αντικείµενο τη γλώσσα προγραµµατισµού Basic.
Απρίλιος 1988
: ∆ίδαξα σε σεµινάριο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας του ΕΛΚΕΠΑ Καβάλας,
που έγινε στη ∆ράµα, θέµα µε τίτλο «Περιγραφή λειτουργίας – Μηχανολογικά
Ανεµοκινητήρων και Οικονοµοτεχνικές µελέτες».
Σεπτέµβριος 1994 : Μόνιµος Καθηγητής Εφαρµογών στο ΤΕΙ Καβάλας µε γνωστικό αντικείµενο
την Υδραυλική και τις Υδροδυναµικές Μηχανές.
Φεβρουάριος 1997 : ∆ίδαξα σε σεµινάριο µε τίτλο «Φυσικό αέριο», που οργάνωσε το ΕΛΚΕΠΑ
Καβάλας και διεξήχθη στην Ξάνθη.
∆εκέµβριος 1998 : ∆ίδαξα σε σεµινάριο µε τίτλο «Ηλεκτροσυγκολλητές – Οξυγονοκολλητές»,
που οργάνωσε το ΚΕΚ ΤΕΙ Καβάλας και απευθυνόταν σε ανέργους.
∆εκέµβριος 1998 : ∆ίδαξα σε σεµινάριο µε τίτλο «Ηλεκτροσυγκολλητές», που οργάνωσε το ΚΕΚ
ΤΕΙ Καβάλας και απευθυνόταν σε παλιννοστούντες - οµογενείς. Στο σεµινάριο

Φεβρουάριος 1999 :
Φεβρουάριος 1999 :
Φεβρουάριος 1999 :

Απρίλιος 1999

:

Μάιος 1999

:

αυτό είχα και το συντονισµό του προγράµµατος. ∆ιάρκεια προγράµµατος 200
ώρες.
∆ίδαξα σε σεµινάριο µε τίτλο «Συντήρηση Βιοµηχανικού Εξοπλισµού», που
οργάνωσε το ΚΕΚ ΤΕΙ Καβάλας και απευθυνόταν σε εργαζόµενους.
∆ίδαξα σε σεµινάριο µε τίτλο «Τεχνολογία Φυσικού Αερίου», που οργάνωσε
το ΚΕΚ ΤΕΙ Καβάλας και απευθυνόταν σε εργαζόµενους.
∆ίδαξα σε σεµινάριο µε τίτλο «Σχεδίαση µε χρήση Η/Υ – Συστήµατα CAD –
Βιοµηχανικές Εφαρµογές», που οργάνωσε το ΚΕΚ ΤΕΙ Καβάλας και απευθυνόταν σε εργαζόµενους. Το πρόγραµµα αυτό διάρκειας 150 ωρών, οργανώθηκε, προετοιµάστηκε και συντονίστηκε από τον υποφαινόµενο.
∆ίδαξα σε σεµινάριο µε τίτλο «Σχεδίαση µε Η/Υ για τις ανάγκες τεχνικών
γραφείων», που οργάνωσε το ΚΕΚ ΤΕΙ Καβάλας και απευθυνόταν σε ανέργους.
∆ίδαξα σε σεµινάριο µε τίτλο «Τεχνίτες Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιµατισµού», που οργάνωσε το ΚΕΚ ΤΕΙ Καβάλας και απευθυνόταν σε ανέργους.
Το πρόγραµµα αυτό διάρκειας 300 ωρών, οργανώθηκε, προετοιµάστηκε και
συντονίστηκε από τον υποφαινόµενο.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
Η εργαστηριακή µου εµπειρία στους διάφορους τοµείς έχει ως εξής:
α) Ελασµατουργείο – Σωληνουργείο: ∆ίδαξα εργαστηριακά µαθήµατα που έχουν το παραπάνω
γνωστικό αντικείµενο από το εαρινό εξάµηνο 1983-84 µέχρι και το εαρινό εξάµηνο του σπουδαστικού έτους 1988-89.
β) Ποιοτικός έλεγχος: ∆ίδαξα το εργαστηριακό αυτό µάθηµα για τρία συνεχή εξάµηνα.
γ) Μηχανική Ρευστών ΙΙ: Στο εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος αυτού εργάζοµαι από το σχολικό έτος 1985-86 µέχρι και σήµερα.
δ) Υδροδυναµικές Μηχανές: Στο εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος αυτού εργάζοµαι από το
σχολικό έτος 1985-86 µέχρι και σήµερα.
ε) Μηχανικές ∆ιαµορφώσεις & Τριβολογία: στο εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος αυτού έχω
εργασθεί από το σχολικό έτος 1986-87 µέχρι το σχολικό έτος 1994-95.
ς) Μηχανική Ρευστών Ι: Στο εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος αυτού εργάζοµαι από το σχολικό έτος 1993-94 µέχρι και σήµερα.
ζ) Ικανή εµπειρία στη λήψη µετρήσεων, που αφορούν το περιβάλλον, όπως λήψη δειγµάτων για
στερεούς υγρούς και αέριους ρύπους, αναλύσεις λυµάτων (BOD, COD, κ.λ.π.), αναλύσεις νερών κ.ά.
η) Στην εργαστηριακή εµπειρία πρέπει να προστεθεί τόσο η εποπτεία όσο και η συµµετοχή µου
σε πτυχιακές εργασίες που εκπονήθηκαν στα παραπάνω εργαστήρια. Ενδεικτικά αναφέρω:
- την κατασκευή συσκευής για τη µελέτη του υδραυλικού πλήγµατος, µε παράλληλη ανάπτυξη κατάλληλου software για την επεξεργασία και εξαγωγή αποτελεσµάτων µέσω Η/Υ
(πτυχιακή εργασία δύο σπουδαστών από Ισπανία, µέσω Ευρωπαϊκού προγράµµατος).
- την κατασκευή συσκευής παραγωγής κυµατισµού, για την έρευνα της δυνατότητας παραγωγής ενέργειας από θαλάσσια κύµατα (πτυχιακή εργασία).
- την κατασκευή πειραµατικής συσκευής αντλίας βαθέων φρεάτων µε τα αντίστοιχα όργανα
ελέγχου και την εγκατάσταση µονάδας βαθµονόµησης οργάνων µέτρησης, µε πρότυπο όργανο έναν ηλεκτροµαγνητικό µετρητή παροχής (πτυχιακή εργασία σπουδαστή από Ολλανδία, µέσω Ευρωπαϊκού Προγράµµατος).
- την κατασκευή εδράνων διαφόρων µορφών για τη µελέτη της υδροδυναµικής λίπανσης
(πτυχιακή εργασία).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
Στα πλαίσια εκπόνησης πτυχιακών εργασιών, ενδιαφέρον παρουσιάζουν θέµατα µε αντικείµενα
όπως παρακάτω:
- Έλεγχος λιπαντικών κατά ΙΡ 239 µε την τετράσφαιρη µηχανή.
- Πειραµατική µελέτη ελαστοϋδροδυναµικής λίπανσης.
- Επίλυση δικτύων ύδρευσης, µέσω Η/Υ, µε τη µέθοδο Hardy-Cross.
- Αξιοποίηση µικρών υδροηλεκτρικών έργων σε διάφορες περιοχές της Μακεδονίας.
- Υπόγεια υδραυλική.
- Συλλογή και επεξεργασία ανεµολογικών στοιχείων, ανεµοκινητήρες.
- Εξοικονόµηση ενέργειας κατά την παραγωγή-διανοµή και κατανάλωση ατµού στη βιοµηχανία τσιγάρων ΣΕΚΑΠ.
- Παραγωγή ενέργειας από τα κύµατα του κόλπου της Καβάλας.
- ∆ιαστασιολόγηση δεξαµενών πρωτοβάθµιας καθίζησης.
- Χρονικά µεταβαλλόµενες ροές (υδραυλικό πλήγµα).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
Σαν ελεύθερος επαγγελµατίας, έχω ασχοληθεί µε ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων
(εγκαταστάσεις θέρµανσης – κλιµατισµού, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και αντλητικές εγκαταστάσεις).

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ:
Κύρια απασχόληση στο ΤΕΙ Καβάλας, σαν έκτακτος εκπαιδευτικός, από το εαρινό εξάµηνο του
σπουδαστικού έτους 1983-84 µέχρι τον Οκτώβριο του 1994 (µόνιµος από 10/10/1995).
∆ευτερεύουσα απασχόληση σαν ελεύθερος επαγγελµατίας µε τεχνικό γραφείο µελετών, επιβλέψεων και κατασκευών.
Μερικές από τις εργασίες µου σαν ελεύθερος επαγγελµατίας είναι:
- Πλήρης µελέτη εγκαταστάσεων πυροπροστασίας ελαιουργικού συνεταιρισµού Λιµεναρίων
Θάσου.
- Μελέτη ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων στα Λασπόλουτρα Κρηνίδων.
- Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις εργαστηρίων Υδραυλικής, Θέρµανσης – Ψύξης Αερισµού και Θερµικών Μηχανών στα νέα κτίρια του ΤΕΙ Καβάλας.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:
Αγγλικά. (πιστοποιητικό καλής γνώσης από το Υπουργείο Παιδείας)

