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Βιογραφικό σημείωμα

Γεννήθηκα στις 23-4-1971 στο Φράκενταλ Γερμανίας από Έλληνες
μετανάστες.
Ζω στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης με τον 17χρονο γιο μου.
Είμαι απόφοιτος του ΑΤΕΙ Διοίκησης και Οικονομίας, με άριστη γνώση και
χρήση Η/Υ
Κάτοχος Master of Business Administration(MBA) από το Kingston
University.
Γνωρίζω άριστα την Αγγλική γλώσσα.
Από το 1997 εργάζομαι στον όμιλο ΕΛΠΕ, τον μεγαλύτερο βιομηχανικό
όμιλο της Ελλάδος ,
Από τον Οκτώβριο του 2006 έως σήμερα είμαι συντονιστής πωλήσεων στο
τμήμα Βιομηχανικών Πωλήσεων Μακεδονίας Θράκης.
Από το 2002- 2006 διετέλεσα Επιθεωρητής Πωλήσεων στο τμήμα του
Δικτύου Πωλήσεων Βορείου Ελλάδος
Από το 2000 έως το 2002 διετέλεσα υπεύθυνος Λογιστηρίου της ΕΚΟ με
την ιδιότητα του υπευθύνου Τιμολόγησης.
Από το 1997 έως το 2000 διετέλεσα υπεύθυνος λειτουργίας της ΕΚΟ του
Βιομηχανικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης
Το 1999 επίσης ήμουν Σύμβουλος Επιχειρήσεων , στην ανάπτυξη της
εταιρίας ΤΕΤΟΜΑ COM, μέσα από franchise με σκοπό την έναρξη δικτύου
καταστημάτων στην Βόρεια Ελλάδα.
Παράλληλα από το 2000 έως 2003 έχω εργαστεί, σε Δημόσιο ΙΕΚ ως
εκπαιδευτής, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Από το 2004 έως το 2006 συνεργάστηκε ως εκπαιδευτής με ένα από τα
μεγαλύτερα Ιδιωτικά Κέντρα Εκπαίδευσης.
Επιμόρφωση –σεμινάρια
Έχω παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων και συνεδρίων σχετικά με:
sales management,τεχνική των πωλήσεων,διαπραγματεύσεις,ανθρώπινες
σχέσεις,υποκίνηση ανθρώπινου δυναμικού,μεθόδους και τεχνικές
εκπαιδεύσεως πωλητών,διοίκηση σημαντικών πελατών,τεχνικές λήψης
αποφάσεων και διαπραγματεύσεων,δραματοποιημένη εκπαίδευση,ψυχολογία
στις επιχειρήσεις,όπως και σε workshops ανάπτυξης δεξιοτήτων.
Έχω εκπονήσει σειρά μελετών με κύρια τη διπλωματική μελέτη με τίτλο:"Ο
θεσμός του franchising στην κινητή τηλεφωνία.Ανάπτυξη της ΤΕΤΟΜΑ
COM μέσω του franchising."
Παράλληλα συνεργάζομαι στο τηλεοπτικό κανάλι Europe1, καθημερινά στις
Ειδήσεις και στην εκπομπή ‘AGENDA της ημέρας΄ και στο ραδιοφωνικό
σταθμό Flash 99.4FM.
Συνεργάζομαι με τις μεγαλύτερες εταιρίες και φορείς της Ελλάδος,
ενδεικτικά:
LIDL ΕΛΛΑΣ, ΒΡ ΕΛΛΑΣ, ΔΕΠΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ELPEDISON, ΑΓΩΓΟ
TAP, ΦΑΓΕ Α.Ε., ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΠΙΝΔΟΣ
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ , ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ, ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ, ICBS , ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ALFA
ΤΡΙΚΚΗ, ΑΛΤΕΡΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ,EUROPE1 TV, FLASH 99.4 FM,
ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Δραστηριότητα –Εθελοντισμός

Θεωρώ ότι οι γνώσεις πρέπει να διακινούνται και ο ανθρωπισμός να
εφαρμόζεται από τους συμπολίτες μας. Σε αυτό το πνεύμα κινούμαι από τα
εφηβικά μου χρόνια και με γνώμονα τον συνάνθρωπο προσπαθώ να
αναπτύξω μια ιερά από δράσεις , με στόχο το κοινωνικό όφελος.
Είμαι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) και
του Ελληνικού Ινστιτούτου Marketing (Ε.Ι.Μ.).
Επίσης είμαι Μέλος στο Δ.Σ. της Θρακικής Εστίας Θεσσαλονίκης (περίπου
10.000 μέλη).
Μέλος στο Δ.Σ. των Προσκόπων Νομ. Θεσσαλονίκης.
Μέλος στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης Φ.Α.Α.
Ιδρυτικό μέλος στο σωματείο μονογονεικών οικογενειών στην
Θεσσαλονίκη.
Μέλος του συλλόγου αποφοίτων μεταπτυχιακών σπουδών στο ΙCBS.
Συμμετέχω στους απόστρατους της Προεδρικής Φρουράς Ελλάδος
(Εύζωνες)όπου και υπηρέτησε από το 1993 έως το 1995.

