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Υποψήφιος Βουλευτής Λακωνίας

Πολιτικός Μηχανικός, ιδρυτής του πιστοποιημένου εργαστηρίου δομικών υλικών «DOMO+LYSISLAB” το
οποίο διενεργεί δοκιμές και ελέγχους για την ποιότητα των κατασκευών, καθώς εξειδικεύεται ως τεχνικός
σύμβουλος για έργα τόσο στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας, των τεχνικών έργων υποδομής, όσο
και των ειδικών έργων αποκατάστασης και αναστήλωσης μνημειακών κατασκευών. Η μακροχρόνια
ενασχόληση με την ανάληψη και ορθή διεκπεραίωση διερευνητικών και ειδικών εργασιών μελέτης και
τεκμηρίωσης επιβεβαιώνεται από τη διεθνή παρουσία της εταιρείας.
Συνιδρυτής της εταιρείας «ΔΟΜΟΛΥΣΙΣ» που δραστηριοποιείται στη Σπάρτη και την ευρύτερη περιοχή της
Λακωνίας με αντικείμενο την εμπορία δομικών υλικών και την παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή
εξειδικευμένων τεχνικών λύσεων στις κατασκευές.
Υποψήφιος βουλευτής με τη Δημιουργία Ξανά! Στις εθνικές εκλογές του 2012.
Διεύθυνε για 5 έτη το Τεχνικό Τμήμα της θυγατρικής εταιρείας στην Αθήνα, ενώ εξ’ αρχής συμμετείχε ενεργά
σε δράσεις της μητρικής εταιρείας που αφορούσαν τόσο την εξέλιξη καινοτόμων τεχνολογιών, όσο και τη
διοίκηση της επιχείρησης.
Εργάστηκε για 10 συναπτά έτη σε θυγατρική εταιρεία του Ελβετικού ομίλου Sika A.G. μια από τις
μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο με αντικείμενο την παραγωγή χημικών υλικών για τις κατασκευές και τη
βιομηχανία.
Μετεκπαιδεύτηκε στο Εδιμβούργο της Μεγάλης Βρετανίας, ολοκληρώνοντας δύο μεταπτυχιακούς κύκλους
σπουδών, όπου η πρώτη εξειδίκευση αφορούσε τη διερεύνηση της παθολογίας των κατασκευών και τις
τεχνικές επεμβάσεων, ενώ ο δεύτερο κύκλος πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Εδιμβούργου
με αντικείμενο τις ανστηλώσεις μνημείων.
Υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός στον Ελληνικό Στρατό Ξηράς στο Όπλο του Μηχανικού και φέρει το
βαθμό του Υπολοχαγού.
Συμμετείχε ενεργά στα κοινά κατά τη διάρκεια των φοιτητικών χρόνων, διατελώντας Υπεύθυνος της
φοιτητικής παράταξης ΔΑΠ – ΝΔΦΚ (φοιτητική οργάνωση ΝΔ) για την Πολυτεχνειακή Σχολή Ξάνθης.
Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σπάρτη, όπου αποφοίτησε από το 1ο Γενικό Λύκειο Σπάρτης.
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