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Роден в Никозия, Кипър през 1971 г., завършил с отличие Лицей 
Апостолос Петрос и Павлос в Лимасол, продължил във Висшия 
технически институт (H.T.I.), Никозия, Кипър и след това учил 
със стипендия в Университета на Гламорган (Великобритания). 
Той е дипломиран инженер със следдипломна степен по 
арбитраж, член на Института на строителните инженери, член на 
Института за арбитри и акредитиран медиатор.

Той е активен строителен инженер, конструктор от 1995 г. и от 
2003 г. нататък работи като управляващ партньор/основател в 
офис на строителни инженери, конструктори консултанти, в 
Никозия, Кипър, предоставящи услуги за конструктивно 
проектиране, сеизмична оценка, обновяване и консервация на 
съществуващи конструкции, реставрация на паметници и 
традиционни сгради, както и надзор и управление на проекти. 
Участвал е в редица проекти,  с европейски и местно 
финансирани, като водещ проектант конструктор и/или 
координатор на екипа на проекта, относно оценката на 
сеизмичния риск и обновяване на съществуващи конструкции 
или опазването на паметници и традиционни сгради и 
стоманобетонни конструкции.
Той е бил координатор / председател на работната група 
„Правилат за арбитраж на ETEK“, както  и член на екипа на 
ETEK за Етичния кодекс. Той е координатор на Комитета за 
превод на новата Жълта книга на FIDIC за договорите на гръцки 
език, член на Националния комитет по техническа 
стандартизация CYS TC 18: Еврокодове и координатор на 
подкомитета CYS TC 18 SC 03 & 04.

Той е пълноправен член на няколко професионални организации 
както в Кипър, така и в международен план: Engineering Council 
UK (Chartered Civil Engineer), Institution of Civil Engineers - (ICE) 
UK (FICE), Chartered Institute of Arbitrators (FCIArb), Concrete 
Society (MCS), асоциацията FEANI (Eur. Ing), Дружеството по 
земетръсно инженерство и строителна динамика (SECED). 
Той е бил президент на Кипърската асоциация на строителните 
инженери (CYACE) в продължение на два поредни мандата (2013 
- 2015 и 2015 - 2017). Той също е бил член на дисциплинарния 
съвет на ETEK от 2005 г. до 2014 г. и председател на Секция 1 от 
2011 г. до 2014 г. В момента е генерален секретар на ΕΤΕΚ (2020 
- 2023 г.). Той е национален представител на Европейския съвет 
на строителните инженери (ECCE) и  член на борда (2018 до 2021 
г.) на ECCE (Европейски съвет на строителните инженери).

Born in Nicosia Cyprus in 1971, graduated with a distinction from
Apostolos Petros & Pavlos Lyceum in Limassol, continued in Higher 
Technical Institute (H.T.I.), Nicosia, Cyprus and then studied with a 
scholarship at the University of Glamorgan (U.K.). He is a Chartered 
Engineer with a Post Graduate Degree in Arbitration, a Fellow of the 
Institution of Civil Engineers, a Fellow of the Chartered Institute of 
Arbitrators and an AccreditedMediator.

He is an active Civil & Structural Engineer since 1995 and from 2003 
onwards works as a Managing Partner / founder in a Civil and 
Structural Engineering Consultants office in Nicosia, Cyprus providing 
services for structural design, seismic assessment, retrofitting and 
conservation of existing structures, restoration of Monuments and 
Traditional Buildings, as well as supervision and
project management. He has participated in a number of projects as the 
lead Structural Designer and/or Project Team Coordinator, in both 
European and locally funded projects concerning the seismic risk 
assessment and retrofitting of existing structures or conservation of
monuments and traditional buildings and RC structures.
He was the Coordinator / Chairman of the Working Group of the 
Arbitration Rules "ETEK Arbitration Rules" as he was also a member 
of the team of the ETEK Code of Ethics. He is the coordinator of the 
Committee for translating the New FIDIC Yellow Book Contract in 
Greek, Member of the National Technical Standardization Committee 
CYS TC 18: Eurocodes and Coordinator of the Subcommittee CYS TC 
18 SC 03 & 04.

He is a full member of several professional organizations both in 
Cyprus and Internationally: Engineering Council U.K. (Chartered Civil 
Engineer), the Institution of Civil Engineers – (ICE) U.K. (FICE), the 
Chartered Institute of Arbitrators (FCIArb), the Concrete Society 
(MCS), the FEANI Association (Eur. Ing), the Society of Earthquake 
and Civil Engineering Dynamics (SECED).
He has been the President of the Cyprus Association of Civil Engineers 
(CYACE) for two consecutive tenures (2013 – 2015 and 2015 – 2017). 
He was also a member of the ETEK Disciplinary Board from 2005 
until 2014 and chairman of Division 1 from 2011 until 2014. He is 
currently elected as the General Secretary of ΕΤΕΚ Administrative 
Committee (2020 – 2023). He is also the national representative of 
European Council of Civil Engineers (ECCE) and was elected Board 
Member (2018 to 2021) in the Executive Board (ExBo) of ECCE 
(European Council of Civil Engineers).


