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Γεννημένος στην Αθήνα στις 24/01/1974, απόφοιτος του τμήματος Γραφιστικής 1996 του ΤΕΙ 
Αθήνας της σχολής τότε Σ.Γ.Τ.Κ.Σ σήμερα Σ.Ε.Τ.Π.  Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και 
Πολιτισμού.  Μεταπτυχιακές σπουδές στο Birmingham U.C.E. University of Central England 
της Αγγλίας με πτυχίο Master of Arts in Visual Communication 1998, και διδακτορικό τίτλο 
PhD από το ίδιο πανεπιστήμιο και ειδίκευση στην  «Οπτική Επικοινωνία και τα Διαδραστικά 
Πολυμέσα» το 2006.  Τίτλος διατριβής “Σχεδιασμός Διαδραστικών Μέσων για Ανθρώπους με 
χαμηλή Όραση, στα πλαίσια της Γραφιστικής”. Επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα 
Γραφιστικής από το 2001 και διορισμένος στο ίδιο τμήμα το 2009 στη βαθμίδα Επίκουρου 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Γραφιστική με Πολυμέσα.  
 
Εργαστηριακός συνεργάτης στο ΤΕΙ Αθήνας από το 2001, με διορισμό σε οργανική θέση 
Επίκουρου Καθηγητή 2011, Τομεάρχης Γραφιστικής στο τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής 
Επικοινωνίας τα τελευταία 5 συναπτά έτη (2015-2020), έχοντας στην επίβλεψη του  
παραπάνω από 50 τελειόφοιτους μέχρι σήμερα 2020. Βασικό μέλος του ερευνητικού 
εργαστήριου «Σχεδιασμού (Design), Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων και 
Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης» της σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, όπως 
επίσης και του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο  «Ευφυής Συσκευασία: 
Νέες Τεχνολογίες και Marketing» του τμήματος Γραφιστικής. 
 
 Είναι υπεύθυνος και δημιουργός του εργαστηρίου Γραφιστικής Πολυμέσων (2006).  Έχει 
πάρει μέρος σε επιστημονικά συνέδρια ως ομιλητής και έχει δημοσιεύσεις σε πρακτικά 
συνεδρίων.  Με ειδικότητα στο σχεδιασμό ιστοσελίδων, έχει στο ενεργητικό του πλην των 
άλλων και τη σελίδα του ΠΑΔΑ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
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Born and raised in Athens.  Graduate the Department of Graphic Design (1996) of 
Technological Institute of Athens. Master of Arts in Visual Communication 
Birmingham Institute of Art and Design (1998), and PhD in Research Design (2006).  He 
worked as research Associate in Graphic Design since 2001 and appointed to the same 
department in 2009 as Assistant Professor in Multimedia Graphic Design. 
 
Director of Graphic Design sector in the Graphic and Visual Communication 
department over the last 5 consecutive years, overseeing more than 50 graduates to 
date. He is a principal founding member of the Research, Design, Interior Architecture 
and Audiovisual Research Laboratory of the School of Applied Arts and Culture, as well 
as the Postgraduate Program in Intelligent Packaging: New Marketing and Technology. 
 
  



He is in charge and the creator of the Multimedia Graphic Design Lab (2006). He has 
participated in scientific conferences as a speaker and has published papers in 
conference proceedings. Specializing in web design, he has designed among others 
websites, the University of West Attica website as well as University’s’ logo. 
 


