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Γεννήθηκε το 1961 στο Φουρφουρά της Επαρχίας Αμαρίου, Νομού Ρεθύμνης. Το 1968 

μεταδημότευσε στην Αθήνα. 

Αποφοίτησε το 1983 από τη Σχολή Ικάρων ως Αξιωματικός Πολεμικής Αεροπορίας με 

την ειδικότητα του Μετεωρολόγου. 

Υπηρέτησε σε μάχιμες μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας, υποστηρίζοντας το πτητικό 

τους έργο, από την θέση του Μετεωρολόγου, αποκομίζοντας ταυτόχρονα μεγάλη εμπειρία στην 

επιχειρησιακή πρόγνωση, την παρακολούθηση και την εξέλιξη του καιρού. 

Από τη θέση του προϊσταμένου Γραφείου καιρού της Αεροπορικής βάσης της Σούδας 

ανέπτυξε τεχνολογικές εφαρμογές μετεωρολογικής υποστήριξης οι οποίες συνέβαλλαν τα 

μέγιστα στην ασφαλή διεξαγωγή του πτητικού έργου της Μονάδος, καθιστώντας μάλιστα το 

Γραφείο Καιρού της 115 Πτέρυγας Μάχης ως πρότυπο στην Πολεμική Αεροπορία. Για το έργο 

του αυτό τιμήθηκε επανειλημμένα από την Διοίκηση της Μονάδος του καθώς και από το Γενικό 

Επιτελείο της Πολεμικής Αεροπορίας. 

Το 1994 αποστέλλεται για μετεκπαίδευση στις ΗΠΑ όπου εκπαιδεύεται στις Σύγχρονες 

Τεχνικές Πρόγνωσης του καιρού και στην αποκάλυψη Ακραίων Καιρικών Φαινομένων. 

Το 2000 απεφοίτησε ευδόκιμα από την Σχολή Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης 

του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και το 2002 από το σχολείο Αξιωματικών ασφαλείας εδάφους 

της Πολεμικής Αεροπορίας. 

Το 2005  απέκτησε Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) από το Πολυτεχνείο Κρήτης και 

συγκεκριμένα από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, με εξειδίκευση στον Έλεγχο 

ποιότητας και την Διαχείριση του Περιβάλλοντος . 

Το 2010 ανάλαβε καθήκοντα Διευθυντή στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). 

Το 2011 συμμετείχε σε εκπαίδευση στο Ευρωπαϊκό κέντρο μεσοπρόθεσμων προγνώσεων 

(ECMWF) για τη χρήση και την επιχειρησιακή εκμετάλλευση των προγνωστικών δεδομένων. 

Το 2011 και το 2012 συμμετείχε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια στο Πεκίνο, από την Εθνική 

Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κίνας, σε θέματα τεχνικής τροποποίησης του καιρού και των 

σύγχρονων αντιλήψεων για τις Κλιματικές αλλαγές. 

Τον Μάρτιο του 2013 αποστρατεύτηκε από την ΕΜΥ με το βαθμό του Ταξιάρχου. 

Έχει διδάξει μαθήματα Μετεωρολογίας στο ΑΤΕΙ Κρήτης και στην Ακαδημία 

Εμπορικού Ναυτικού. Διενεργεί σεμινάρια και εκπαιδευτικές διαλέξεις σε εκπαιδευτικούς και 

κοινωνικούς φορείς της Κρήτης. 

Συνεργάζεται με το ΙΤΕ / Τμ. Παράκτιας & Θαλάσσιας έρευνας καθώς και με το ΜΑΙΧ  

ως Επιστημονικός Συνεργάτης. 

Είναι έγγαμος με την Σαριδάκη Αναστασία και έχουν δύο κόρες.  


