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Γεννήθηκε το 1951 στην Τασκένδη από τον Γεώργιο και την Μαρία, το 
γένος Παπαδοπούλου, µετά από εξορία της πολύτεκνης οικογένειάς του, 
ποντιακής καταγωγής, από τον Καύκασο το 1949. Το 1965 εγκαταστάθηκε 
στην Ελλάδα και συγκεκριµένα στο ∆ήµο Αχαρνών. 

 
Την περίοδο 1973 – 1983 σπούδασε στη Γερµανία µε υποτροφία του 

Γερµανικού Κράτους, αρχιτέκτων µηχανικός (Muenster & Technische 
Universtaet Hanover) και απέκτησε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη 
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (Muenchen). Κατά τη διάρκεια των σπουδών του 
εργαζόταν σε αρχιτεκτονικά γραφεία στο Μόναχο και το Ανόβερο και ως 
φοιτητής συµµετείχε ενεργά στο φοιτητικό συνδικαλιστικό κίνηµα στη Γερµανία 
µε την ιδιότητα του γραµµατέα της ΠΑΣΠ Muenster.  

 
Από το 1983 και µέχρι σήµερα είναι αρχιτέκτων – µηχανικός, ελεύθερος 

επαγγελµατίας και µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και 
του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑ∆ΑΣ). 
Υπήρξε µέλος του ∆.Σ. του Οργανισµού Αντισεισµικού Σχεδιασµού και   
Προστασίας (ΟΑΣΠ) ως το 1994 και αιρετός αντιπρόεδρος στο ∆.Σ. της 
Περιφερειακής Επιχείρησης ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου (ΠΕ∆ΦΑ).  

 
Από το 1974 έως το 2006 υπήρξε ενεργό µέλος του Πανελλήνιου 

Σοσιαλιστικού Κινήµατος - ΠΑΣΟΚ. 
 
Από το 1986 έως το 1994 εκλέγεται δηµοτικός σύµβουλος στο ∆ήµο 

Αχαρνών και διετέλεσε αντιδήµαρχος και πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Τεχνικών Έργων.  

 
Το 1993 µε την πρώτη πολιτική του κάθοδο, ο λαός τον τίµησε µε τη θέση 

του Α’ επιλαχόντα Βουλευτή.  



Τα έτη 1996 και 2000 εκλέγεται Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής µε το 
ΠΑΣΟΚ. Τον Οκτώβριο 2001 χάνει τη βουλευτική του έδρα λόγω 
εξοµάλυνσης του εκλογικού συστήµατος. 

 
Από το 1996 έως το 2000 διετέλεσε µέλος της Ελληνικής 

Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας στην κοινοβουλευτική οικονοµική 
συνεργασία παρευξείνιων χωρών, καθώς και Μέλος της Επιτροπής 
Απόδηµου Ελληνισµού µε συνεχή παρουσία σε πολλές χώρες του κόσµου 
όπου ζουν περίπου 10 εκατοµµύρια Έλληνες. 

 
Στις δηµοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2006 εξελέγη δήµαρχος Αχαρνών, 

ως ανεξάρτητος συνδυασµός.  
Επίσης, εξελέγη µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τοπικής Ένωσης 

∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής (ΤΕ∆ΚΝΑ) και Πρόεδρος της 
Επιτροπής Αθλητισµού και Νεολαίας της ΤΕ∆ΚΝΑ. 

                                                                      
Γνωρίζει άπταιστα γερµανικά, ρωσικά και µιλάει αγγλικά. Είναι 

παντρεµένος µε την Μαρία Καραφώτη, αρχιτέκτονα µηχανικό και πρώην 
νοµαρχιακή σύµβουλο Αν. Αττικής, και έχουν τρία παιδιά: τον Γιώργο φοιτητή 
Αρχιτεκτονικής, τη Ζωή φοιτήτρια Πολιτικών ∆οµικών Έργων και την Ιωάννα 
φοιτήτρια ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 
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