Πανδώρα
Γκαβανίδου

Αναστασία
Αναγνωστοπούλου

Η Αναστασία Αναγνωστοπούλου, Φυσικοθεραπεύτρια MSc
αποφοίτησε από το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις
μεταπτυχιακές της σπουδές στον τομέα «Νευρομυοσκελετική
Φυσικοθεραπεία» του αντίστοιχου τμήματος. Είναι
εξειδικευμένη θεραπεύτρια στις τεχνικές Λεμφικής Μάλαξης
(μέθοδος VODDER) και Αποκατάστασης Ενήλικα
Νευρολογικού Ασθενή (μέθοδος BOBATH) καθώς και
Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων της Microsoft.
Εργάστηκε ως ιδιώτης από το 2006 ενώ από το 2011 έως και
σήμερα εργάζεται σε τομέα ΑΜΕΑ.

Η Γκαβανίδου Πανδώρα φοίτησε στο Πανεπιστήμιο ΑΠΘ στο
τμήμα Οικονομικών Επιστημών του τμήματος Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων και κατόπιν ολοκλήρωσε τις
μεταπτυχιακές σπουδές της στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ
, συνέχισε την εκπαιδευτική της κατάρτιση με Μεταπτυχιακό
δίπλωμα ειδίκευσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στο ΕΑΠ.
Έχει διατελέσει Διευθύντρια καταστήματος του ομίλου
Carrefour Mαρινόπουλος, έχει εργαστεί ώς τραπεζικός
υπάλληλος στην Eurobank και έχει εργαστεί ώς λογίστρια και
ως υπεύθυνη προσωπικού μεγάλου ιδιωτικού ομίλου
επιχειρήσεων. Επί σειρά ετών έχει υπάρξει μέλος διδακτικού
προσωπικού στα Κ.Ε.Ε.(Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων) και
σε κορυφαία ιδιωτικά ΙΕΚ.Τα τελευταία χρόνια διατηρεί
ιδιωτική εμπορική επιχείρηση και παράλληλα απασχολείται
ως καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΙΙΕΚ
New York, μέλος του εκπαιδευτικού ομίλου Νew York College.

Γιάννης
Γκουτζιμισής

Γιάννης Γκουτζιμισής αποφοίτησε από την Σ.Τ.Ε.
Θεσσαλονίκης με την ειδικότητα τεχνικός της μαγειρικής
τέχνης. πριν ασχοληθεί με την μαγειρική σπούδαζε στην
σχολή της γεωπονίας στο Α.Π.Θ. αλλα μετά τον κέρδισε η
μαγειρική. Εργάστηκε ως επί το πλείστον σε μεγάλα
ξενοδοχεία σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και εξελίχθητε
να διοικεί κουζίνες μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων
(executive chef). παράλληλα , θέλοντας να μεταδώσει τις
γνώσεις και την πείρα του, εργάστηκε ως καθηγητής
μαγειρικής τέχνης σε διάφορα Ι.Ε.Κ. της Θεσσαλονίκης. Ο κ.
Γκουτζιμισής διδάσκει πλεον στο ΙΕΚ New York στην
ειδικότητα τεχνικός μαγειρικής τέχνης (chef).
O

Βύρων
Θεολόγης

Βύρων Θεολόγης από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με τον
τουρισμό.
Υπήρξε υπάλληλος για 15 χρόνια στο Βouriadis Τravel,
ταξιδεύοντας και οργανώνοντας groups για όλη την Ευρώπη.
Το 1988 ίδρυσε το THEOLOGIS TRAVEL στη Θεσσαλονίκη με το
οποίο ταξίδευσε πλήθος βορειοελλαδιτών σε όλο τον κόσμο,
ειδικά στην Αμερική και την Αυστραλία όπου διατηρεί
ισχυρούς δεσμούς με τους ομογενείς.
Από το 2012 είναι Προέδρος στην Ένωση Τουριστικών
Γραφείων Μακεδονίας -Θράκης η οποία απαριθμεί 200 μέλη
και συμμετέχει με όλους τους φορείς της πόλης στα
τουριστικά δρώμενα. Ο στόχος της ένωσης είναι να
αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη ως προορισμός τουριστών όλο τον
χρόνο.
Από το 2017 δίνει διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, στο
τμήμα Master in Tourism Management (M.T.M) και από το 2018
συνεργάζεται με το ΙΕΚ ΝEW YORK Θεσσαλονίκης
μοιράζοντας με τους σπουδαστές του την πολυετή εμπειρία
του στον χώρο του τουρισμού.
O

Μάγδα
Ιακωβίδου

Η Μάγδα Ιακωβίδου είναι Χημικός – Οινολόγος. Φοίτησε στο
Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ., ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της
(MSc) Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Α.Π.Θ., και
εκπόνησε την διπλωματική της εργασία στο ISVV του
Βordeaux . Έχει ασχοληθεί με την Οργανοληπτική ανάλυση &
εξέταση οίνων και ποτών και το αρωματικό δυναμικό
ελληνικών και διεθνών ποικιλιών οινοποιήσιμων σταφυλιών.
Κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών της σπουδών παρείχε
επικουρικό έργο στις εργαστηριακές ασκήσεις των
Εργαστηρίων Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων και
Οινολογίας στο Α.Π.Θ (2013-2016). Επίσης, είναι
πιστοποιημένη Επιθεωρητής για τα συστήματα ISO ΕΛΟΤ
9001 (Quality management) και ISO ΕΛΟΤ 22000 & FSSC
(Food Safety management). Από το 2014, έχει εργαστεί σε
οινοποιεία στη Βόρεια Ελλάδα και την Σαντορίνη. Από το
2017, είναι στο Κτήμα Δημόπουλος στο Αμύνταιο Φλώρινας.

Δήμητρα
Καριοφύλλη

Η Καριοφύλλη Δήμητρα είναι απόφοιτος του Τμήματος
Νοσηλευτικής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος
Θεσσαλονίκης. Στην πορεία σπούδασε στο Τμήμα
Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος
Θεσσαλονίκης, ενώ σήμερα συνεχίζει τις σπουδές της στο
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ του
Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Έχει
εργαστεί ως διοικητικός υπάλληλος στον Δήμου
Πανοράματος καθώς και στην Εισαγγελία Εφετών
Θεσσαλονίκης. Από το 2011 ασκεί το επάγγελμα της
φυσικοθεραπεύτριας και από τον Μάρτιο του 2017 εργάζεται
ταυτόχρονα και ως εκπαιδεύτρια στο Τμήμα
Φυσικοθεραπείας του ΙΙΕΚ New York, του ομίλου New York
College Θεσσαλονίκης.

Καλλιόπη
Καρακατσάνη

Η Καλλιόπη Καρακατσάνη αποφοίτησε από τα ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης από το τμήμα “Διοίκησης Τουριστικών
Επιχειρήσεων”. Δύο εξάμηνα, από τις σπουδές της (Erasmus),
παρακολούθησε μαθήματα στο Universite de Chambery Γαλλία-. Εργάστηκε σε ξενοδοχεία στην Ελβετία , Γαλλιά και
Ιταλία. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα εργάστηκε στη Μύκονο
για το Tour Operator “Meridian Travel” το οποίο έχει
συγχωνευτεί με την TUI. Έπειτα εργάστηκε για πολυεθνικές
αλυσίδες ξενοδοχείων όπως το Hyatt Regency Hotel
Thessaloniki και το Kempinski Hotel Nikopolis όπου συμμετείχε
και στο pre-opening team ως Διευθύντρια Πωλήσεων και
Marketing. Εργάστηκε επίσης για τον Όμιλο TOR Hotel Group
όπου ήταν επίσης Διευθύντρια Πωλήσεων και Marketing και
στα τρία ξενοδοχεία του ομίλου (Eagles Palace- The Excelsior
– City Hotel). Στον εκθεσιακό φορέα της Helexpo εργάστηκε
ως Διευθύντρια Συνεδρίων και Εκδηλώσεων. Είναι ιδρύτρια
της Ananda Premium Brands, η οποία εξειδικεύεται στο
Branding strategy, με έδρα το Λονδίνο και με την εικοσαετή
και πλέον εμπειρία της εργάζεται ως σύμβουλος ανάπτυξης
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων καθώς και ως εκπαιδευτικός
στο ΙΙΕΚ New York College στη Θεσσαλονίκη.

Ευτυχία
Κουτουπσίδου

Γεννήθηκε στο Αμβούργο της Γερμανίας, όπου και τελείωσε
το δημοτικό σε γερμανικό σχολείο. Κατόπιν φοίτησε στην
Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης (γυμνάσιο και λύκειο).
Ολοκληρώνοντας τις σπουδές στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Γερμανικής
Γλώσσας και Φιλολογίας, παρακολούθησε για ένα έτος το
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών του ΑΠΘ "Νέες
τεχνολογίες στην Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών".
Εργάστηκε επί δεκαετίας στην δημόσια εκπαίδευση σε όλες
τις βαθμίδες ως μόνιμη καθηγήτρια καθώς και σε δημόσια
ΙΕΚ της Θεσσαλονίκης. Τα τελευταία δύο χρόνια διδάσκει το
μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας στην ειδικότητα των
Τουριστικών.

Ιωάννα
Κωνσταντινίδου

Κωνσταντινίδου Ιωάννα σπούδασε στο τμήμα
φυσικοθεραπείας, του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος
Στερεάς Ελλάδας. Το 2011 δημοσίευσε στο Αμερικανικό
επιστημονικό περιοδικό respiratory care την ερευνητική της
εργασία με τίτλο «test retest reliability of maximum mouth pressure
measurements with the microrpm in healthy volunteers». Στη
συνέχεια εξειδικεύτηκε στη νευροεξελικτική αγωγή με τη μέθοδο
bobath και είναι πιστοποιημένη ndt therapist από την παγκοσμία
εταιρία εκπαιδευτών bobath, καθώς και στη θεραπευτική
γυμναστική με τη μέθοδο clinical pilates physio. Σήμερα ασκεί το
επάγγελμα του ιδιώτη φυσικοθεραπευτή.
H

Λευτέρης
Κωτσιόπουλος

Κωτσιόπουλος Λευτέρης φοίτησε στην εθνική ακαδημία
της Σόφιας και αποφοίτησε το 2001 με ειδικότητα
κινησιοθεραπευτής. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην
διατροφολογία και είναι κάτοχος ΜΒΑ International Business.
Έχει εξειδικευθεί και εργάζεται εδώ και 15 χρόνια πάνω στο
ολιστικό πρόγραμμα αποθεραπείας ασθενών, κατέχοντας τον
τίτλο του HEALTH COACH.
Η διδακτική του εμπειρία τα τελευταία 15 χρόνια μετράει πάνω
από 2 χιλιάδες ώρες πάνω στο αντικείμενο του
μεταφέροντας έτσι στους σπουδαστές την γνώση και την
εμπειρία του στην απαιτητική αποθεραπεία των
επαγγελματιών αθλητών.
Είναι εξεταστής κρατικών εξετάσεων πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ
για την απόκτηση του διπλώματος των φυσιοθεραπευτών.
Από τις αρχές του 2018 εργάζεται ως υπεύθυνος τους
τμήματος Φυσικοθεραπείας του IEK NEW YORK.
O

Ιωάννης
Μασμανίδης

Εύα
Μαλινάκη

Η Εύα Μαλινάκη είναι απόφοιτος του Τμήματος
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, ενώ το 2012
αποφοίτησε αριστεύσασα από το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. «Επικοινωνία και
Πολιτισμός». Είναι Υποψήφια Διδάκτορας στο Τμήμα
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του
Α.Π.Θ. και έχει λάβει μέρος ως εισηγήτρια σε πολλά διεθνή
επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει
εργαστεί ως δημοσιογράφος σε μεγάλα έντυπα της
Θεσσαλονίκης, καθώς και ως κειμενογράφος σε
διαφημιστικές εταιρείες, ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων σε
εταιρείες δημοσίων σχέσεων και ως Social Media Manager
στο μεγαλύτερο κέντρο αποκατάστασης, κοινωνικής στήριξης
και δημιουργικής απασχόλησης ΑμεΑ στη Β. Ελλάδα.
Παράλληλα, από το 2010 ασχολείται επαγγελματικά με την
Εκπαίδευση Ενηλίκων, έχοντας πολυάριθμες ώρες
διδασκαλίας στο ενεργητικό της στην ιδιωτική και δημόσια
μεταλυκειακή εκπαίδευση (ΙΕΚ και κολέγια). Είναι
πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον Εθνικό
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Ιωάννης Μασμανίδης σπούδασε Μηχανικός Πληροφορικής στο
Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και μετεκπαιδεύτηκε στα Συστήματα
Υπολογιστών σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας. Για 2 εκπαιδευτικές περιόδους παρακολούθησε
μαθήματα στο Swedish Polytechnic of Vaasa, Finland, με υποτροφία
ERASMUS. Εργάζεται ως IT Supporter/ System Administrator επί 15τία
κι έχει συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες. Έχει συνεργαστεί με
μεγάλους οίκους του εξωτερικού ως συνεργάτης και
πιστοποιημένος τεχνικός και συγκεκριμένα με την AUTODESK και την
O

Bricsys.

Ως εκπαιδευτικός έχει πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτής από την
ΑΣΠΑΙΤΕ ενώ έχει επιτύχει και στις εξετάσεις του Εκπαιδευτή
Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ. Ακόμη έχει επιτύχει ως «Computer Trainer
Proffesional» της PeopleCERT. Έχει 20ετή εμπειρία σε όλες τις
βαθμίδες εκπαίδευσης τυπικής και μη τυπικής. Από πολύ νωρίς
μπήκε στον χώρο του διαδικτύου δημιουργώντας ιστοσελίδες και
παρέχοντας υπηρεσίες βελτιστοποίησης ιστοσελίδων, ενώ τα
τελευταία χρόνια ασχολείται έντονα με το δικτυακό μάρκετινγκ. Από
τις τελευταίες δουλείες του στο κομμάτι αυτό είναι η δημιουργία και
δικτυακή/ γραφιστική παρουσία της εταιρείας BODYfit, με
γυμναστήρια franchise σε χώρες της Ευρώπης και με πρόσφατη
παρουσία στην Ελλάδα. Στον εκπαιδευτικό τομέα τα τελευταία
χρόνια ασχολείται κυρίως με την μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και
την εκπαίδευση ενηλίκων.

Μπάμπης
Μιχαηλίδης

Ο Μπάμπης Μιχαηλίδης είναι Μηχανικός Διοίκησης Παραγωγής.
Σπούδασε, έζησε και εργάστηκε στη Μεγάλη Βρετανία για 7
χρόνια. Είναι κάτοχος Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Μάστερ
στη Διοίκηση Βιομηχανικών Μονάδων, από τα Πανεπιστήμια
Surrey και Aston in Birmingham της Μεγάλης Βρετανίας αντίστοιχα.
Διαθέτει 35 χρόνια εμπειρία, εργαζόμενος σαν διευθυντικό
στέλεχος σε μεγάλες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, διαθέτει 25ετή εμπειρία στη
διδασκαλία του αντικειμένου της Ηγεσίας και της Προσωπικής
Ανάπτυξης. Διοργανώνει ομιλίες, σεμινάρια, βιωματικά
εργαστήρια και συνέδρια για πολλούς Οργανισμούς και
Επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα, είναι
Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York
College Θεσσαλονίκης.

Σωκράτης
Σάπκας

Σωκράτης Σάπκας είναι απόφοιτος του τμήματος Ιατρικής
Σχολής του ΑΠΘ και είναι κάτοχος της ειδικότητας της
Ορθοπαιδικής Χειρουργικής από το 2014.
Έχει πραγματοποιήσει την ειδικότητα γενικής χειρουργικής
στο Β΄ Χειρουργικό Ογκολογικό Τμήμα στο Α.Ν.Θ. καθώς και
την ειδικότητα Ορθοπαιδικής στο Γενικό Νοσοκομείο
Χαλκιδικής και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Αλεξανδρούπολης. Υπήρξε εφημερεύων Ιατρός στη Γενική
Κλινική “Λυσίμαχος”. Κατόπιν συνέχισε και ολοκλήρωσε την
ειδικότητα Ορθοπαιδικής στο Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».
Εκπαιδεύτηκε στη Μονάδα Χρόνιων Ορθοπαιδικών
Περιστατικών και Αθλητικών Κακώσεων στο Γ.Ν.Θ. “Άγιος
Παύλος” στη Θωρακοχειρουργική Κλινική στο Α.Ν.Θ.
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ καθώς και στη Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Θ.
Παπαγεωργίου για παιδοορθοπαιδικά περιστατικά.
Εξασκεί το ιδιωτικό επάγγελμα-παροχή ιατρικών υπηρεσιών
ειδικότητας ορθοπαιδικής και συνεργάζεται με την
Euromedica - Γενική Κλινική. Από το 2017 είναι καθηγητής στο
τμήμα Β. Φυσικοθεραπείας του ΙΕΚ NEW YORK Θεσσαλονίκης
O

ΞανθούλαΕυαγγελία
Νικολάου

Νικολάου Ξανθούλα-Ευαγγελία γεννήθηκε στα Ιωάννινα και
από το 2004 κατοικεί μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Είναι
πτυχιούχος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει
ολοκληρώσει με Άριστα τις Μεταπτυχιακές τις σπουδές στο
τμήμα ‘Ειδικής Αγωγής’ του University of East London και έχει
προχωρήσει στη δημοσίευση της Διπλωματικής τηςεργασίας
σε διαδικτυακό περιοδικό με τίτλο « The Implementation of
H

Differentiated Instruction in English Language Learning to
Students with Dyslexia in A’ Senior Class( A1) in an English

». Εργάζεται ως
καθηγήτρια Αγγλικών και ως μεταφράστρια από το 2009,
διδάσκοντας σε παιδιά και ενήλικες όλων των επιπέδων και
από το 2017 διδάσκει στο ΙΕΚ New York το μάθημα “Business
English and Tourism Terminology” στο τμήμα ‘Στέλεχος
Υπηρεσιών Αερομεταφοράς.
Language Center: An Action Research

Φιλομένη
Τσακίρη

Η Φιλομένη Τσακίρη αποφοίτησε από το γαλλόφωνο λύκειο
Βρυξελλών « Institut des Dames de Marie ».
Σπούδασε στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε
τις σπουδές της με ‘Αριστα. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές
σπουδές με ειδίκευση στη «Διδακτική της Γαλλικής
Γλώσσας» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Επίσης, είναι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση «Εξελικτικής
και Σχολικής Ψυχολογίας».
‘Εχει διδάξει γαλλικά σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών,
ιδιωτικά ΙΕΚ, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης κι έχει εργαστεί ως
αναπληρώτρια καθηγήτρια γαλλικών σε δημόσια σχολεία της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Νίκη
Τσάλλου

Η Τσάλλου Νίκη αποφοίτησε από την Σχολή Τεχνολογίας
Τροφίμων & Διατροφής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση
Διατροφή & Διαιτολογία. Το θέμα της πτυχιακής της εργασίας
ήταν «Οι Διατροφικές Συνήθειες Παχύσαρκων Ατόμων». Στο
πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιμόρφωσης, έχει παρακολουθήσει
τον κύκλο σπουδών «Κλινική Διατροφή», διάρκειας 5 μηνών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει
εργαστεί στο διαιτολογικό γραφείο του κ. Αθανάσιου Πετράκη.
(Λήψη διατροφικών ιστορικών, μέτρηση δερματικών πτυχών,
σύνταξη διαιτολογίων για φυσιολογικές και παθολογικές
καταστάσεις, σύνταξη διαιτολογίων για παιδιά, εγκύους,
υπερήλικες και αθλητές, ανάλυση διαιτολογίων με το διατροφικό
πρόγραμμα «FoodProcessor»).
Από το 2009 έως σήμερα εργάζομαι ως Διατροφολόγος –
Διαιτολόγος (Υπεύθυνη Διαιτολογικού γραφείου σε ιδιωτική
επιχείρηση). Ενημερώνομαι συνεχώς για τις εξελίξεις στον τομέα
της υγείας και της διατροφής, μέσα από τη διεθνή αρθογραφία
αλλά και τη συμμετοχή μου σε ημερίδες και συνέδρια.

Παναγιώτης
Χριστοφόρου

Απόφοιτος ΑΤΕΙΘ Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και
κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου PgDip International Hospitality
Management του Strathclyde University, Γλασκώβης.
Εργάστηκε ως στέλεχος πολυεθνικών ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων (Hilton, Intercontinental, SLH) τόσο στο
εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα επί σειρά ετών. Έχει διδάξει
Hotel Management στο London City College στο Λονδίνο και
στο Cardiff Metropolitan University της American Farm School
στην Θεσσαλονίκη.
Κατά τα τελευταία έτη εργάζεται ως Executive F&B Director
στην εταιρεία Regency Casino Thessaloniki και είναι καθηγητής
του ΙΕΚ NEW YORK Θεσσαλονίκης στα τουριστικά
επαγγέλματα.

